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Historikk 

Sjetne Grendehus BA nedsatte i februar 2009
Siri Kvande, som fikk i mandat å vurdere muligheten
Sjetnemarka. Søknad i henhold til Kultur
utarbeidet. 
Konklusjon under styremøte for Sjetne grendehus BA, 28
å søke KKD om statsstøtte for etablering av frivilligsentral i Sjetnemarka. 
 
KKD innvilget 28.08.09 støtte til 25 nye frivilligsentraler hvorav Sjetne 
 

Ekstraordinær generalforsamling i Sjetne Grendehus BA, 29.okt. 2009 vedtok å opprette Sjetne 
Frivilligsentral som en underavdeling av Sjetne Grendehus BA. Ekstra ordinær generalforsamling 
godkjente vedtekter, budsjett og handlingsplan for Sjetne Frivilligsentral.

3.desember 2009 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sjetne Frivilligsentral med 8 stemmeberettigede og 
5 observatører til stede.  Her ble vedtektene, handlingsplan og budsjett tatt til etterretning. 
Interimsstyre og valgkomite for frivilligsentralen ble valgt.

 

Mål og målgrupper 

Sjetne Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og en møteplass for de som ønsker å yte frivillig 
innsats og de som ønsker å få utført oppgaver av frivillige. 
oppgave med å skape nye møteplasser, spesiel
dagens eksisterende tilbud. Vi vil at det skal være lett og være nyinnflyttet i vårt nærmiljø. Det vil vi 
bl.annet bidra til ved å holde vår web side oppdatert, som viser hvilke tilbud som finnes.

Frivilli

Vil du være med og sette dine ideer ut i livet
 sammen med Sjetne Frivilligsentral?
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i februar 2009 ei prosjektgruppe, bestående av Anne Britt Bekkavik og 
som fikk i mandat å vurdere muligheten og behovet for opprettelse av F
Søknad i henhold til Kultur- og kirkedepartementets søknadsskjema og retningslinjer ble 

for Sjetne grendehus BA, 28.4.2009 ble at et enstemmig styre gikk inn for 
å søke KKD om statsstøtte for etablering av frivilligsentral i Sjetnemarka.  

KKD innvilget 28.08.09 støtte til 25 nye frivilligsentraler hvorav Sjetne Frivilligsentral var en av disse. 

forsamling i Sjetne Grendehus BA, 29.okt. 2009 vedtok å opprette Sjetne 
Frivilligsentral som en underavdeling av Sjetne Grendehus BA. Ekstra ordinær generalforsamling 
godkjente vedtekter, budsjett og handlingsplan for Sjetne Frivilligsentral. 

09 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sjetne Frivilligsentral med 8 stemmeberettigede og 
5 observatører til stede.  Her ble vedtektene, handlingsplan og budsjett tatt til etterretning. 
Interimsstyre og valgkomite for frivilligsentralen ble valgt. 

Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og en møteplass for de som ønsker å yte frivillig 
innsats og de som ønsker å få utført oppgaver av frivillige. Frivillighetssentralen har en prioritert 

møteplasser, spesielt for eldre på dagtid og ungdom som faller utenfor 
Vi vil at det skal være lett og være nyinnflyttet i vårt nærmiljø. Det vil vi 

bl.annet bidra til ved å holde vår web side oppdatert, som viser hvilke tilbud som finnes.

Frivilligsentralens hovedbudskap er:                                                                               

Vil du være med og sette dine ideer ut i livet 
sammen med Sjetne Frivilligsentral? 

 
 

 
Kurs i Selbulemsebaking i november. 

 

, bestående av Anne Britt Bekkavik og 
og behovet for opprettelse av Frivilligsentral i 

og kirkedepartementets søknadsskjema og retningslinjer ble 

4.2009 ble at et enstemmig styre gikk inn for 

rivilligsentral var en av disse.  

forsamling i Sjetne Grendehus BA, 29.okt. 2009 vedtok å opprette Sjetne 
Frivilligsentral som en underavdeling av Sjetne Grendehus BA. Ekstra ordinær generalforsamling 

09 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sjetne Frivilligsentral med 8 stemmeberettigede og 
5 observatører til stede.  Her ble vedtektene, handlingsplan og budsjett tatt til etterretning. 

Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og en møteplass for de som ønsker å yte frivillig 
Frivillighetssentralen har en prioritert 

og ungdom som faller utenfor 
Vi vil at det skal være lett og være nyinnflyttet i vårt nærmiljø. Det vil vi 

bl.annet bidra til ved å holde vår web side oppdatert, som viser hvilke tilbud som finnes. 

gsentralens hovedbudskap er:                                                                               
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Etablering av Frivilligsentralen 

Sjetnemarka og Okstad og Kroppanmarka omfatter knapt 5000 innbyggere. Intensjonen på sikt er å nå 
ut til flest mulig av nærområdets innbyggere. I oppstartfasen har daglig ledelse valgt å satse på å 
gjøre frivilligsentralen kjent gjennom arrangement og aktiviteter for nærmiljøet. Vi har benyttet 
oppslag på de 60 postkassestativ som finnes i Sjetnemarka, samt oppslag på coop Prix og Ica til å 
informere om de aktiviteter og arrangement vi har gjennomført. I stedet for å lage fargerike brosjyrer 
og dele ut til alle husstander tror vi plakater og jungeltelegrafen har vært de mest riktige kanaler å 
benytte under etableringen, både av hensyn til økonomi og hvilket innhold vi har ønsket å ha fokus på.  

I begynnelsen av november ble Frivilligsentralens egen hjemmeside etablert, og noe tid har blitt 
nedlagt for å gjøre den mest mulig informativ. Vi registrerer god trafikk på sida. Det gjenstår imidlertid 
mye arbeid med å gjøre siden enda mer interessant. Oppgaven fremover blir å gjøre sida mer kjent, 
slik at den kan bli ei informasjonsside for alt som foregår i nærområdet vårt.  

Daglig leder har blitt ønsket varmt velkommen i nettverket sammen med de øvrige 7 daglige lederne i 
frivilligsentralene i Trondheim og frivillighetskoordinator Linda Jane Allan Blekkan i Trondheim 
kommune. I perioden siden oppstart 1.oktober, har det blitt avholdt 4 møter, hvorav ett også var et 
møte hvor styrelederne deltok på. 

Styreleder har deltatt på ett møte mellom de øvrige 7 styrelederne ved frivilligsentralene i Trondheim. 

Frivilligsentralen har vært så heldig å få disponere allbruksrommet i Sjetne grendehus som kontor og 
tilholdssted på dagtid. Ved hjelp av små midler og frivillige hender ble allbruksrommet medio oktober 
pusset opp og fremstår nå som et trivelig og brukervennlig lokale, sentralt plassert i Sjetnemarka. 

En korrekt utført behovskartlegging har ikke blitt utført, men daglig ledelse har hatt svært mange 
samtaler med aktuelle personer og foreninger for å belyse aktuelle aktiviteter å sette i gang med. Det 
må innrømmes at i løpet av de tre månedene frivilligsentralen har eksistert har hovedfokus vært på å 
etablere aktiviteter og kontakt i Sjetnemarka.  

 

Registrering av frivillige og frivillig arbeid 

I løpet av høsten har de 8 frivilligsentralene i Trondheim i fellesskap med frivillighetskoordinator, 
utarbeidet et rapporteringsskjema for registrering av frivillighet. Dette arket skal det rapporteres inn til 
Trondheim kommune på. Trondheim kommune ønsker at det lages gode rutiner over telling av frivillige 
timer og hva slags frivillig arbeid som utføres via frivilligsentralene. 

I løpet av de tre månedene som Sjetne Frivilligsentral hadde drift i 2009 har vi registrert  
414 timer utført frivillig innsats, noe som tilsvarer 11 arbeidsuker eller ca ¼ årsverk. Hvilket gir oss 
tilbakemelding på at mange brukere har benyttet seg av våre tilbud om en-til-en-hjelp eller deltagelse 
ved aktiviteter og arrangement.   
 
Daglig ledelse har et klart mål om å vise de frivillige at det settes pris på deres innsats. Av økonomiske 
besluttet vi i 2009 og bare sendte et personlig julekort til de som har betydd mye for frivilligsentralen i 
oppstartfasen, selv om vi helst skulle sett at vi hadde hatt litt bedre økonomi til og laget en liten gave 
til våre trofaste frivillige og gode støttespillere. 
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Servicekontor og tilrettelegging for samarbeid med lag, foreninger og det 
offentlige. 

I løpet av oppstartperioden i 2009 har frivilligsentralen ikke rukket og hatt kontakt med alle a-
andelseierne i Sjetne Grendehus BA. Vi har valgt å fokusere på kontakt med noen. 
Vi håper vi har nådd ut med informasjon rundt Frivilligsentralens hovedmål til alle våre eiere, slik at vi 
ikke blir oppfattet som en trussel, men som en aktiv medspiller, støttespiller og initiativtaker. 
 
Vi kan registrere at flere av de frivillige som etter hvert har blitt tilknyttet frivilligsentralen også tilhører 
noen av våre a-andelseiere. Disse frivillige deltar ved frivilligsentralen både som brukere og som 
frivillige og føler at frivilligsentralen er med på å gi tilbud som andre ikke dekker opp. Særlig gjelder 
dette tiltak på dagtid. 
 
TV-aksjonen 2009 ble arrangert 18.oktober, med frivilligsentralen som ansvarlig for vårt nærområde. 
Et stort antall frivillige deltok, og mye penger kom inn til organisasjonen Care Norge. 
Arrangementskomiteen gjorde seg nyttige erfaringer som gjør at vi står enda mer forberedt til neste 
års Tv. Aksjon. 
 
Frivilligsentralen har hatt god og jevnlig dialog med Sjetne og Okstad skoler om aktuelle fellestiltak. 
Sjetne skole har sagt seg villig til å delta med elever utplasseringselever fra 8.trinn ved vår 
onsdagskaffe. Dette vil komme i gang fra nyåret. 
 
 

 

Nyskaping av aktiviteter og samarbeidsformer i nærmiljøet 

I tråd med handlingsplan 2009 har daglig ledelse jobbet for å kartlegge hvilke behov for nye aktiviteter 
som nærmiljøet har behov for. For daglig ledelse var det viktig å vise til aktivitetsskaping allerede fra 
første stund og allerede en uke etter oppstart kunne vi invitere til første dag med gågruppe og 
onsdagskaffe. Brukerne ved disse aktivitetene har selv vært med på å initiere nye tiltak og en stor del 
av våre frivillige er også rekruttert fra disse aktivitetene. Ut ifra målene mener styret og 
administrasjonen at vi langt på vei har kommet godt i gang med nyskaping av aktiviteter og tiltak. 

Gågruppa:  Her møtes alle som har lyst til å gå en times tur i lag med andre. Alle skal ha  
  noen å gå i lag med. Brukerne deler seg selv inn i lag og bestemmer hvor dagens  
  tur går. 

 
Onsdagskaffe: Etter gåturen åpner vi glasshuset og selger kaffe og nystekte vafler. Enkel  
   servering i et trivelig miljø. Kafeen er åpen for alle, så man behøver ikke å ha  
   deltatt på gåturen. Tilbudet har blitt utrolig godt mottatt og det er ingen tvil om at  
   det har vært et savn og ikke hatt en liten nærkaffe i Sjetnemarka.  Vi har også  
   hatt underholdningsinnslag fra barnehagen og skolen før jul. 
 
Bowling:  En gang i uka samles de bowling interesserte på Hegstadmoen for 
   vennskapelig konkurranse og stor trivsel. Frivilligsentralen stiller med bowling  
   instruktør. 
 
Juletrefest  Vi blåste liv i en gammel og nedlagt tradisjon ved å holde juletrefest  i romjula.  
   Behovet var tilstede og nærmere 180 betalte inngangspenger. Våre frivillige  
   gjorde en formidabel jobb og hele arrangementet høstet veldig positive  
   tilbakemeldinger. 



 

 
Kurs:   Etter ønske fra brukerne kunne vi medio november gjennomføre et dagskurs i 
   baking av Selbulemse. Kursaktivitet vil vi satse mer på fremover.
 
Dagsturer:  Etter ønske fra 

 var vellykket og vi vil legge opp til flere dagsturer fremover.
 
Hobbyklubb:  Etter en ide som kom frem på onsdagskaffen, har vi i høst lagt planer for oppstart 
   av hobbyklubb for 5
   fra 70-tallets arbeidsstuer, 
   rekruttert. Hobbyklubben skal lokaliseres ved Okstad skole, som en av svært få 
   nærmiljøtilbud for Okstad/Kroppanområdet.
 
Ungdomsklubb: I samarbeid med FAU ved Sjetne skole har vi bestemt oss for å gjenåpne 
   ungdomsklubben i Sjetnemarka. Planlagt oppstart er ultimo januar. Frivillige 
    klubbledere og assistenter blant foreldregruppa er rekruttert.

samlet deltagere fra mange generasjoner til gang rundt juletreet.
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Etter ønske fra brukerne kunne vi medio november gjennomføre et dagskurs i 
baking av Selbulemse. Kursaktivitet vil vi satse mer på fremover.

Etter ønske fra brukerne tok vi like før jul initiativ til en førjulstur til 
var vellykket og vi vil legge opp til flere dagsturer fremover.

Etter en ide som kom frem på onsdagskaffen, har vi i høst lagt planer for oppstart 
av hobbyklubb for 5-7 trinns elever rett på nyåret. Hobbyklu

tallets arbeidsstuer,  dog med litt modernisering i aktiviteter. Frivillige er 
rekruttert. Hobbyklubben skal lokaliseres ved Okstad skole, som en av svært få 
nærmiljøtilbud for Okstad/Kroppanområdet. 

samarbeid med FAU ved Sjetne skole har vi bestemt oss for å gjenåpne 
ungdomsklubben i Sjetnemarka. Planlagt oppstart er ultimo januar. Frivillige 
lubbledere og assistenter blant foreldregruppa er rekruttert.

 
 
 

Juletrefesten i Grendehuset i romjula  

samlet deltagere fra mange generasjoner til gang rundt juletreet.

Etter ønske fra brukerne kunne vi medio november gjennomføre et dagskurs i  
baking av Selbulemse. Kursaktivitet vil vi satse mer på fremover. 

en førjulstur til  Åre. Turen 
var vellykket og vi vil legge opp til flere dagsturer fremover. 

Etter en ide som kom frem på onsdagskaffen, har vi i høst lagt planer for oppstart  
7 trinns elever rett på nyåret. Hobbyklubben lages etter mal  

dog med litt modernisering i aktiviteter. Frivillige er  
rekruttert. Hobbyklubben skal lokaliseres ved Okstad skole, som en av svært få  

samarbeid med FAU ved Sjetne skole har vi bestemt oss for å gjenåpne  
ungdomsklubben i Sjetnemarka. Planlagt oppstart er ultimo januar. Frivillige  
lubbledere og assistenter blant foreldregruppa er rekruttert. 

 

samlet deltagere fra mange generasjoner til gang rundt juletreet. 
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Styret 

Under stiftelsesmøte 3.desember 2009 ble følgende interimsstyre for Sjetne Frivilligsentral valgt: 
(interimsstyre skal fungere til ordinært årsmøte i mars 2010) 

Interimstyre: 
leder Brit Nilsen, Sjetne Grendeutvalg 
nestleder Arne Silset, Sjetne arbeiderlag 
medlem Asbjørn Aursand, Sjetne Skotthyll 
medlem Christer Alfredsson, Sjetne Grendehus 
medlem Rikke Ulfseth, nærmiljøet 
varamedlem Trine Mauseth , nærmiljøet 
varamedlem Knut Rønne, Sjetne IL 
 
 
Valgkomite: 
Leder:   Torbjørn Ulleberg, Sjetne Grendehus BA 
Medlem:  Arne Silset, Sjetne Frivilligsentral 
Medlem:  Solfrid Halvorsen, Sjetne sanitetsforening 
 
Fra stiftelsesmøtet og ut året ble det ikke avholdt styremøter. Det har imidlertid hele tiden vært tett 
dialog mellom leder og de øvrige i styret ad igangsetting av ulike tiltak og drift ved sentralen. 
  

 

Ansatte 
Styret i Sjetne Grendehus engasjerte i september 2009 Anne Britt Bekkavik i 20 % og Siri Kvande i 
80 % stilling som daglige ledere i en prosjektperiode fra 1.10.- 31.12.2009.  
I desember 2009 ble stillingene utlyst for en ny prosjektperiode frem til 31.12.2010 og de samme to 
ble ansatt for den nye prosjektperioden. 

Daglig ledelse gjennomfører fast åpningstid av frivilligsentralen man-tor kl. 9.00-14.30. Forutenom 
åpningstiden påløper det daglig ledelse arbeid på både kveldstid og helgetid i forbindelse med oppstart 
av aktiviteter og møtedeltagelse.Det oppleves som en stor styrke at daglig ledelse deles mellom to 
personer. Av erfaring fra andre frivilligsentraler kan nemlig daglig leder jobben oppleves svært ensom 
når en person innehar en 100 % stilling. 

 
Frivillige 
I løpet av de tre månedene frivilligsentralen har eksistert har mange tatt kontakt for å melde seg som 
frivillig til større eller mindre tjenester. Daglig ledelse sitter igjen med det inntrykk at det å kontakte 
frivilligsentralen for å melde seg som frivillig oppleves positivt og lett for den frivillige. Fordelen med å 
melde seg som frivillig ved en frivilligsentral i forhold til andre organiserte aktiviteter er at man ved en 
frivilligsentral både kan delta som frivillig ved noen anledninger og som bruker ved andre tiltak. De 
frivillige har gjort en formidabel innsats både med å spre positiv informasjon rundt etablering av 
frivilligsentralen, delta aktivt under arrangement og bistått i en-til-en-hjelp. 
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Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 

I henhold til eierforholdet rundt Sjetne Frivilligsentral, inngår 18 av de største lag og organisasjonene i 
nærområdet som eiere til frivilligsentralen. I oppstartfasen tror vi at vi har nådd ut med informasjon 
om hva Sjetne frivilligsentral står for til alle disse. 

Erkjennelsen av at man ikke kan rekke over alt på kort tid, har gjort at vi har valgt å inngå litt 
nærmere kontakt med kun noen av de eksisterende lag og organisasjonene i nærområdet. Dette 
gjelder: 

• Sjetne Sanitetsforening 
o Utveksling av ideer og informasjon til aktuelle brukere.  

• Sjetne Grendeutvalg 
o Moralsk støtte 
o Positive innspill til aktiviteter 
o Aktiv deltagelse i desemberutgaven av SjetneKontakten 

• Sjetne Old boys 
o Enighet om oppussing av allrommet 
o Positive innspill til aktiviteter 
o Moralsk støtte 

• Sjetne Skolekorps 
o Utlån av nisseorkester til juletrefest 

• FAU Sjetne barne-og ungdomsskole 
o Samarbeid rundt planlegging av oppstart ungdomsklubb 

• Sjetne Natteravn 
o Rettet forespørsel om frivilligsentralen kan bistå Nattravnene. 

 

 

Samarbeid med det offentlige 
I oppstartfasen har daglig ledelse ved Sjetne Frivilligsentral hatt svært god kontakt og utbytterikt 
samarbeid med Sjetne skole. Saker som har vært oppe til diskusjon er: 

• Oppstart av ungdomsklubb 
• Benyttelse av gymsal i grendehus ved arrangement i den kulturelle spaserstokken 
• Praksisplass for elever 

 
I desember har frivilligsentralen innledet samarbeid med Okstad skole om leie av lokaler på kveldstid 
for igangsetting av Hobbyklubben. Rektor ved Okstad skole har vist stor interesse for å være med på å 
skape en ny nærmiljø aktivitet. 
 

Som den eneste av de 8 frivilligsentralene i Trondheim, blir Sjetne frivilligsentral stående utenfor 
partnerskapsavtalen mellom Trondheim kommune og frivilligsentralene. Dette er en avtale som både 
sikrer frivilligsentralene økonomisk tilskudd og gjensidige samarbeidsavtaler. Kommunen begrunnelse 
for avslag på Sjetne frivilligsentral sin søknad om innlemmelse i partnerskapsavtalen er begrunnet ut 
ifra den stramme økonomiske situasjonen kommunen er i. 
 
Det har vært avholdt møte mellom daglig ledelse og frivillighetskoordinator, hvor vi har blitt lovet å 
formalisere samarbeidet til kommunen gjennom en samarbeidsavtale som ikke har økonomisk gevinst 
for vår sentral. Ved årsskiftet foreligger enda ikke forslaget til en slik avtale. 
 
Foruten god dialog med frivillighetskoordinator i Trondheim kommune, har Sjetne frivilligsentral tatt 
initiativ til kontakt med følgende i Trondheim kommune: 



 

• Infosenteret for seniorer 
• Prosjektleder og kulturverter for Den kulturelle spa
• Fagansvarlig for ung kultur 

 

Asmund Bjørken og sønn Ove 

Økonomi 
Sjetne Frivilligsentral søkte Trondheim kommune om opptagelse i den eksisterende 
partnerskapsavtalen mellom kommunen og 
oktober 2009. Svaret fra kommunaldirektøren var negativt, med begrunnelse i kommunens stramme 
økonomi. 
Med kommunens avslag som bakteppe, vil Sjetne Frivilligsentral måtte jobbe på en helt annen måte
enn de øvrige 7 frivilligsentralene for å nå økonomiske mål.
 
Kulturdepartementet støtter årlig opp med 
eier går inn med 40 % finansiering. Hvordan eier skaffer tilveie sine 40% er opp til eier. I
finnes det ingen budsjetter som sier at eier har satt av noen midler til finansiering på sitt budsjett. 
Dette innebærer at Sjetne frivilligsentral i stor grad må stå for inntektsskaping på egen hånd. Dette 
gjøres gjennom egenandeler på kurs,
nitidig jakt etter aktuelle støtteposter å søke penger igjennom. 
 
Årsregnskap for 3 måneders drift i 2009 viser et overskudd på snaut kr. 55.000. dette skyldes mye at 
vi kom tidlig i gang med drift av sentralen og dermed fikk utnytte hele oppstartstilskuddet fra KKD i 
2009. Overskuddet vil overføres til driften 2010 som helt klart vil bli et trangere år økonomisk.
 

 

 

 
Arbeidsmiljø 
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Prosjektleder og kulturverter for Den kulturelle spaserstokken 

Asmund Bjørken og sønn Ove var første artister gjennom Den Kulturelle spaserstokken

 

Sjetne Frivilligsentral søkte Trondheim kommune om opptagelse i den eksisterende 
partnerskapsavtalen mellom kommunen og de 7 øvrige frivilligsentralene i Trondheim i slutten av 
oktober 2009. Svaret fra kommunaldirektøren var negativt, med begrunnelse i kommunens stramme 

Med kommunens avslag som bakteppe, vil Sjetne Frivilligsentral måtte jobbe på en helt annen måte
enn de øvrige 7 frivilligsentralene for å nå økonomiske mål. 

Kulturdepartementet støtter årlig opp med 60 % av finansieringen til frivilligsentralene, forutsatt at 
finansiering. Hvordan eier skaffer tilveie sine 40% er opp til eier. I

finnes det ingen budsjetter som sier at eier har satt av noen midler til finansiering på sitt budsjett. 
Dette innebærer at Sjetne frivilligsentral i stor grad må stå for inntektsskaping på egen hånd. Dette 
gjøres gjennom egenandeler på kurs, avholdelses av arrangement for inntektsskaping, samt gjennom 
nitidig jakt etter aktuelle støtteposter å søke penger igjennom.  

Årsregnskap for 3 måneders drift i 2009 viser et overskudd på snaut kr. 55.000. dette skyldes mye at 
rift av sentralen og dermed fikk utnytte hele oppstartstilskuddet fra KKD i 

2009. Overskuddet vil overføres til driften 2010 som helt klart vil bli et trangere år økonomisk.

 

var første artister gjennom Den Kulturelle spaserstokken 

Sjetne Frivilligsentral søkte Trondheim kommune om opptagelse i den eksisterende 
de 7 øvrige frivilligsentralene i Trondheim i slutten av 

oktober 2009. Svaret fra kommunaldirektøren var negativt, med begrunnelse i kommunens stramme 

Med kommunens avslag som bakteppe, vil Sjetne Frivilligsentral måtte jobbe på en helt annen måte 

av finansieringen til frivilligsentralene, forutsatt at 
finansiering. Hvordan eier skaffer tilveie sine 40% er opp til eier. I vårt tilfelle 

finnes det ingen budsjetter som sier at eier har satt av noen midler til finansiering på sitt budsjett. 
Dette innebærer at Sjetne frivilligsentral i stor grad må stå for inntektsskaping på egen hånd. Dette 

avholdelses av arrangement for inntektsskaping, samt gjennom 

Årsregnskap for 3 måneders drift i 2009 viser et overskudd på snaut kr. 55.000. dette skyldes mye at 
rift av sentralen og dermed fikk utnytte hele oppstartstilskuddet fra KKD i 

2009. Overskuddet vil overføres til driften 2010 som helt klart vil bli et trangere år økonomisk. 



 

Å være daglig leder i en frivilligsentral handler om å være på 
kunststykket med å fordype seg i nødvendige sakspapirer og møteforberedelser, samtidig som man 
skal ha dørene åpne for frivillig engasjement. I tillegg skal man være fødselshjelper for nye aktiviteter 
og arrangement og ta med på kjøpet alt det måtte bringe av handlerunder, listeføringer og 
bankrunder. I tillegg må man noen ganger si stopp. Også som daglig leder i en frivilligsentral føler man 
at man ikke strekker til. 
Etter at allbruksrommet ble pusset opp på dugna
kontorfasilitetene er gode og funksjonelle. Man har plass til å ta imot folk og stort sett har vi for svært 
knappe midler skaffet oss det mest nødvendige utstyret et kontor må ha.
 
 

 

Onsdagskaffen har blitt veldig go

De aller fleste brukerne har vært på gåtur før varme vafler og kaffe inntas.

 Noen ganger stiller frivillige opp med underholdningsinnslag.
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Å være daglig leder i en frivilligsentral handler om å være på rett tid til rett sted. Man skal kombinere 
kunststykket med å fordype seg i nødvendige sakspapirer og møteforberedelser, samtidig som man 
skal ha dørene åpne for frivillig engasjement. I tillegg skal man være fødselshjelper for nye aktiviteter 

nt og ta med på kjøpet alt det måtte bringe av handlerunder, listeføringer og 
bankrunder. I tillegg må man noen ganger si stopp. Også som daglig leder i en frivilligsentral føler man 

Etter at allbruksrommet ble pusset opp på dugnad føler styret og administrasjonen
kontorfasilitetene er gode og funksjonelle. Man har plass til å ta imot folk og stort sett har vi for svært 
knappe midler skaffet oss det mest nødvendige utstyret et kontor må ha. 

Onsdagskaffen har blitt veldig godt mottatt.  

De aller fleste brukerne har vært på gåtur før varme vafler og kaffe inntas.

Noen ganger stiller frivillige opp med underholdningsinnslag.

rett tid til rett sted. Man skal kombinere 
kunststykket med å fordype seg i nødvendige sakspapirer og møteforberedelser, samtidig som man 
skal ha dørene åpne for frivillig engasjement. I tillegg skal man være fødselshjelper for nye aktiviteter 

nt og ta med på kjøpet alt det måtte bringe av handlerunder, listeføringer og 
bankrunder. I tillegg må man noen ganger si stopp. Også som daglig leder i en frivilligsentral føler man 

styret og administrasjonen at 
kontorfasilitetene er gode og funksjonelle. Man har plass til å ta imot folk og stort sett har vi for svært 

 

De aller fleste brukerne har vært på gåtur før varme vafler og kaffe inntas. 

Noen ganger stiller frivillige opp med underholdningsinnslag. 
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FRIVILLIG INNSATS OG BRUKERDELTAGELSE, Sjetne Frivilligsentral 2009 

En-til-en TILTAK     AKTIVITETET (Grupper/ gjentakende)   Eksternformidling   

Brukere Frivillig Timer   

Delt. Pr 

gang 

Delt pr 

år Aktive frivillige Timer   

Ant 

frivillige Timer Til hvem 

En-til-en tiltak                         
Praktisk 4 10 7                   

Følge 1 1 16                   
    

Aktiviteter                         
Gågruppe         19 215 2 2         
Nærkaffe         24 261 5 40         
Lefsekurs         5 5 3 24         
Bistand frivilligsentral         12 12 15 52         
Bowling         9 26 1 10         
Førjulstur til Åre         22 22 1 10         
      
Ekstern formidling                         
Minibusssjåfør                   1 53 Idrettsbarnehagen 
Servering sykehjemfest                   1 5 Tiller sykehjem 

    
Kurs for de frivillige         0 0 0 0         

 

    
    

Arrangement                         
TV-aksjonen   40 90                   
Juletrefest 177 25 75                   

 
    

Styrearbeid, admin             8 30         
                          

 

    
    

SUM 2009 182 76 188   91 541 35 168   2 58   
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Tre hektiske måneder med etablering og iverksetting av Sjetne Frivilligsentral er over.  Fokus har vært 
rettet mot inntekstskaping gjennom aktivitetsskaping. Mye fokus har vært rettet mot det å finne 
inntektskilder som kan være med bringe Sjetne frivilligsentral over fra det å være et prosjekt til å bli 
en varig aktivitet. Styret finner det uakseptabelt at kommunen ikke yter oss støtte på lik linje med de 
øvrige frivilligsentralene i byen. Økt inntektsskaping vil være hovedfokus frem mot 
generalforsamlingen i Sjetne Grendehus i juni 2010. Det er av største nødvendighet å vise til solid 
inntektsskaping frem til dette møtet. 

Vi tror vi er godt i gang med arbeidet for å nå målsettingen om å skape nye tilbud og aktiviteter i 
Sjetnemarka, både for unge og eldre. Utfordringen fremover blir å nå nærmiljøet i Okstad og 
Kroppanmarka. Her vet vi foreløpig ikke nok om hvilke behov og ønsker beboerne har, og dette må det 
jobbes med. Det handler om å finne innpass i et eller flere miljøer. Erfaringen fra Sjetnemarka viser at 
snøballen begynner fort å rulle om man bare treffer de riktige kontaktpersonene. I løpet av 2010 vil vi 
trolig også begynne å orientere oss inn mot Tillerområdet. 

Det er umåtelig viktig å sørge for at Sjetne Frivilligsentral ikke skal oppfattes som en trussel blant de 
mange aktører innen frivillig arbeid. Det er vårt inntrykk de frivillige som har meldt seg til tjeneste for 
frivilligsentralen ikke er i et konkurranseforhold med andre frivillige aktører i nærområdet.  
 
Målet med frivilligsentralen skal være å initiere til samarbeid med eksisterende lag og foreninger om å 
gjøre Sjetnemarka, Okstad og Kroppanmarka til enda bedre steder å vokse opp og eldes i. Vi håper og 
tror at den store nærmiljødagen 4.september 2010, kalt ”Sjetnedagen” skal bli en happening hvor alle 
lag og organisasjoner, i lag med private aktører går man av huse for å sette vårt nærområde 
ettertrykkelig på kartet. Forhåpentligvis vil det også initiere inntekter på alle aktører. 
 
Styret i Sjetne frivilligsentral vil rette en stor takk til alle som på en eller annen måte har bidratt til at 
Sjetne frivilligsentral har kommet så godt i gang som den har. Mange har bidratt og etter hvert også 
fått et eierforhold til frivilligsentralen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

Sak 5  GODKJENNING AV REGNSKAP 2009 
 

Sjetne Grendehus BA    Resultatregnskap   1 detaljert 
Postboks 9507 Sjetnemarka 
7487 Trondheim 
Regnskapsår 2009 (01.01.2009-31.12.2009),    F.o.m.  periode 1 t.o.m. periode 13., 
Avdeling Avdeling2, Valuta NOK, Kilde Hovedbok 
 

Periodeutvalg  Periodeutvalg i fjor   Budsjett denn e periode 
 

Driftsresultat 
 
Driftsinntekter 
Salgsinntekter 
3340 Egenandeler     -    9 090,00    0,00    0,00 
3440 Spes. offentlige tilskudd for tjenester  -140 000,00    0,00    0,00 
3500 Kiosksalg     -  10 954,00    0,00   0,00 
Salgsinntekter     - 160 044,00    0,00    0,00 
 
Annen driftsinntekt 
3700 Gaver     -  16 900,00    0,00    0,00 
3900 Andre driftsrelaterte inntekter  -   27 500,00    0,00    0,00 
Annen driftsinntekt    -   44 400,00    0,00    0,0 0 
 
Driftsinntekter              -204 444,00    0,00    0,00 
 
Driftskostnader 
Lønnskostnad 
5010 Faste lønninger       79 998,00   0,00    0,00 
5190 Påløpne feriepenger         9 599,76    0,00    0,00 
5410 Arbeidsgiveravgift       11 279,70    0,00    0,00 
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.         1 353,54    0,00    0,00 
Lønnskostnad      102 231,00    0,00    0,00 
 
Annen driftskostnad 
6300 Leie lokaler       18 000,00    0,00    0,00 
6535 EDB-kostnader       9 923,00    0,00    0,00 
6540 Inventar         2 553,00    0,00    0,00 
6800 Kontorrekvisita          846,50    0,00    0,00 
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.         299,50    0,00    0,00 
6900 Telefon            426,32    0,00    0,00 
7141 Reisekostnader        6 050,00   0,00    0,00 
7170 Oppholdskostnader        1 691,00   0,00    0,00 
7300 Salgskostnader        7 290,50    0,00    0,00 
7420 Diverse utgifter                  282,00    0,00    0,00 
Annen driftskostnad          47 361,82    0,00    0 ,00 
 
Driftskostnader    149 592,82    0,00    0,00 
 
Driftsresultat     -54 851,18   0,00    0,00 
 
 
 
Finansinntekter og finanskostnader 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt 
8050 Annen renteinntekt                -1,12    0,00    0,00 
Annen renteinntekt               -1,12   0,00    0, 00 
 
Finansinntekter                 -1,12    0,00   0,0 0 
Finansinntekter og finanskostnader               -1 ,12    0,00     0,00 
 
Resultat før ekstr. inntekter og kostnader    -54 8 52,30    0,00    0,00 
Resultat før skattekostnad       -54 852,30    0,00     0,00 
 
Årsoverskudd / Underskudd    -54 852,30    0,00    0,00 
 
 
Skrevet av Reidar Karlsen 02.03.2010 20:54:45.   
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Sak 6  INNKOMNE FORSLAG:  
 

Utsetting av frist for evaluering av Sjetne Frivilligsentral. 

 

Ekstraordinær generalforsamling i Sjetne Grendehus BA, 29.oktober 2009, vedtok at 
drift av Sjetne Frivilligsentral evalueres pr. 15.6.2010.  

Styret for Sjetne frivilligsentral diskuterte evalueringsprosessen på styremøte 4.mars 
2010. Styret er av den oppfatning at en evaluering av Frivilligsentralen pr 15.juni ikke 
vil gi et helhetlig inntrykk av drift, særlig med tanke på økonomi. Styret ønsker derfor 
å sende en anmodning til Generalforsamlingen i Sjetne Grendehus BA om at 
evaluering av Sjetne Frivilligsentral utsettes slik at man har et helt driftsår å 
evaluere. 

 

Vedtak: 

Årsmøtet fremmer forslag til Generalforsamlingen i Sjetne Grendehus om  
at evaluering av Frivilligsentralen utsettes til 1.februar 2011.  
Utsettingen forutsetter at det foreligger en statusrapport pr.10.06.2010.  

 

 
 

 

Forslag fremmet av Styret i Sjetne Frivilligsentral, 4.mars 2010 
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Sak 7  Godkjenning av handlingsplan 2010 

 
HOVEDMÅL: 

Sjetne Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og en møteplass  

for de som ønsker å yte frivillig innsats  

og de som ønsker å få utført oppgaver av frivillige i  

Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og Tiller. 

 
 

Delmål 1  Utvikling av Frivilligsentralen 
1.1 Gjøre sentralen kjent gjennom plakater og brosjyre 
1.2 Holde sentralens nettside oppdatert og gjøre den kjent for nærmiljøet 
1.3 Kontakte nærmiljøaviser for å få med artikler fra sentralen sine aktiviteter 
1.4 Daglig leder og styrer deltar på nettverksmøter og aktuelle seminarer. 
1.5 Være en aktiv medspiller sammen Trondheim kommune 
1.6 Jobbe aktivt for å sikre trygg økonomisk drift av sentralen 

 

Delmål 2.  Oppfølging av frivillige og frivillig arbeid 
2.1 Ha gode rutiner for oppfølging og informasjon av frivillige.     
2.2 Rekruttere frivillige i alle aldre. 
2.3 Sende sommer/julehilsen til alle frivillige 
2.4 Avgi rapporter til eier, kommunen og sentrale myndigheter. 
 

Delmål 3.  Være et servicekontor og legge til rette for samarbeid  
   med foreninger, det offentlige og enkeltmennesker 

3.1 Ha god kontakt med lag og foreninger i  
3.2 Initiere til samarbeid rundt tiltak til beste for nærmiljøet. 
3.3 Bistå lag og organisasjoner med forefallende arbeid etter behov. 
3.4 Samarbeide om felles arrangement. 
3.5 Være aksjonskontor for innsamlingsaksjoner og bistå med å skaffe bøssebærere. 
3.6 Frivilligsentralen skal være praksisplass for elever ved Sjetne skole 
3.7 Frivilligsentralen skal tilby praksisplass for studenter ved HIST 
3.8 Tilrettelegge for leksehjelp sammen med skolen 

 
Delmål 4. Bidra til å skape nye aktiviteter, møteplasser og 

samarbeidsformer i nærmiljøet 
4.1 Sette i gang trivselstiltak for eldre og hjemmeværende på dagtid. 
4.2 Starte opp nærmiljøkaffe 1-2 dager i uken. 
4.3 Initiere og koordinere Sjetnedagen, som storstilt nærmiljødag 
4.4 Arrangere juletrefest i Sjetnemarka.  
4.5 Bistå natteravnene, ved behov. 
4.6 Gi tilbud om ulike kurs for ulike grupper. 
4.7 Tilby dagsturer evt. lengre turer, for aktuelle grupper. 
4.8 Ha god dialog med ungdommen og hjelpe til å sette i gang aktiviteter etter behov. 
4.9 Bidra til at ungdomsklubben gjenåpnes som aktivt samlingssted for ungdommen. 
4.10 Være arrangørsted for Den kulturelle spaserstokken 2-3 ganger årlig. 
4.11 Tilby Tiller helse og velferdssenter bistand ved arrangement. 
4.12 Bistå ved opprettelse av pensjonistforening.   
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Sak 8  Godkjenning av budsjett 2010  
    2009 2009 2010 
  Driftsinntekter Budsjett Regnskap Budsjett 

3340 Egenandeler 0 9 090,00 11 000 

3440 Spes. Offentlige tilskudd for tjenester 140 000 140 000,00 290 000 

3500 Kiosksalg 0 10 954,00 12 000 

3700 Gaver 8 000 16 900,00 34 000 

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 25 000 27 500,00 120 000 

3900 Kommunal støtte 0 0,00 0 

3401 Støtte lag og organisasjoner 4 000 0,00 20 000 

3704 Inntekt via søknader/støtteposter 15 000 0,00 50 000 

3703 Salg Trondheim city card 0 0,00 3 000 

  Sum driftsinntekter  192 000 204 444,00 540 000 
          

  Driftsutgifter       

  Lønnskostnader       

5010 Faste løninger 80 000 79 998,00 320 000 

5190 Påløpne feriepenger 13 000 9 599,76 38 000 

5410 Arbeidsgiveravgift 12 000 11 279,70 45 000 

5411 Arb.giv.avgift av påløpne feriepenger 2 000 1 353,54 5 000 

5499 Pensjon 2 000 0,00 8 000 

5001 Forsikring ansatte 2 000 0,00 2 000 

  Sum lønnskostnader  111 000 102 231 418 000 

6300 Leie lokaler 18 000 18 000,00 72 000 

6535 EDB kostnader 10 000 9 923,00 1 500 

6540 Inventar 5 000 2 553,00 3 500 

6800 Kontorrekvisita 3 000 846,50 1 000 

6860 Møter, kurs, oppdateringer 6 000 299,50 3 000 

6900 Telefon 2 000 426,32 3 000 

6901 Porto 0 0,00 1 000 

6801 Kopiering, trykking 1 000 0,00 2 000 

7141 Reisekostnader 5 000 6 050,00 3 000 

7170 Oppholdskostnader 4 000 1 691,00 2 000 

7180 Bilgodgjørelse 1 000 0,00 1 000 

7710 Opplæring ansatte 5 000 0,00 2 000 

7300 Markedsføring, reklame 5 000 0,00 8 000 

7500 Salgskostnader 9 000 7 290,50 15 000 

7420 Lotteriutgifter?   282,00   

5900 Kurs,opplæring og arrangement frivillige 5 000 0,00 2 000 

7600 Gaver  2 000 0,00 2 000 

  Sum andre driftskostnader  81 000,00 47 361,82 122 000,00 
          

  Sum driftsutgifter  192 000,00 149 592,82 540 000,00 
          
          

  Årsoverskudd   54 852,30 0 
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Sak 9  VALG 

 

Valgkomiteen har i perioden bestått av: 

Torbjørn Ulleberg, leder 
Arne Silset, nestleder 
Solfrid Halvorsen, medlem 
 
Valgkomiteens innstilling fremlagt av Torbjørn Ulleberg, 8.mars 2010  
 

Valgkomiteens innstilling til:  

 

Styre for Sjetne Frivilligsentral: 

 
Leder   2 år Brit Nilsen  Sjetne Grendeutvalg 
Nestleder   1 år  Arne Silset  Sjetne Arbeiderlag 
Styremedlem  2 år Christer Alfredsson Sjetne Grendehus BA 
Styremedlem  2 år Rikke Ulfseth  nærmiljøet 
Styremedlem  1 år Asbjørn Aursand Sjetne Skotthyll 
Varamedlem  2 år Knut Rønne  Sjetne IL 
Varamedlem  1 år Trine Mauseth  nærmiljøet 
 
 
Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har takket ja. 
 
 

Valgkomite Sjetne Frivilligsentral 
 

 
Leder   1 år Torbjørn Ulleberg  Sjetne Grendehus BA 
Medlem  1 år Arne Silset    Sjetne Frivilligsentral 
Medlem  1 år   Solfrid Halvorsen  Sjetne Sanitetsforening 

  
 
Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har takket ja. 

 


