Årsmelding 2019
stiftelsen Tromøy frivilligsentral

Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende
nærmiljø på Tromøya, som folk er stolte av og trives i

Dette ønsker Tromøy frivilligsentral å arbeide for ved å
•
•
•
•
•

være et kontaktsenter for frivillig engasjement for hele øya
bidra til igangsetting av åpne og inkluderende møteplasser, der dette er et ønske
og behov
formidle kunnskap, informasjon og opplæring til inspirasjon for frivillig
engasjement
skape dialog mellom lokalt initiativ og myndighetene
være en ressurs for lokale initiativ og engasjement for Tromøy lokalsamfunns
beste

Tromøy frivilligsentral støtter opp FNs bærekraftsmål
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Innledning
Det har vært et spennende år for stiftelsen Tromøy frivilligsentral, med store endringer
knyttet til både arbeidsform og nye lokaler, til glede for mange, mens litt mer undrende
for andre. Selv om mange har opplevd at endringene har gått raskt, har det vært et
tidkrevende arbeid for frivilligsentralens styre i forkant av beslutningen om å endre
driftsform, basert på forskning, nasjonale tendenser og mulige potensialer for en
frivilligsentrals virksomhet. Tromøy frivilligsentrals videre drift har også blitt sikret
økonomisk, ved at vi nå disponerer lokaler på Roligheden skole, grendehusdel.
Selve startskuddet for å innta den nye vei for frivilligsentralen på Tromøy, ble gitt av
folkemøtet 8. januar i fjor, der folkemøtet gav sin stemme for at Tromøy frivilligsentral
skulle innta en mer koordinerende rolle for engasjement i lokalsamfunnets. De mange
innspill som kom inn på folkemøtet, har frivilligsentralen videre systematisert og anser
som det viktigste arbeidsdokumentet for sitt arbeidet. Noe er påbegynt, noe tar litt tid,
men ingenting er glemt.
Tromøy frivilligsentral bidro til at to store samskapingsprosjekter ble startet opp i 2019.
Den ene prosjektet, Tromøy fritidsforum, har fokus på barn og unge, mens
samskapingsprosjektet tilknyttet frivilligsentralen har fokus på de litt mer voksne, gjerne
på tvers av generasjoner. Begge prosjektene støtter opp om arbeidet med å følge opp
blant annet innspillene som kom inn på folkemøtet i januar.
Siden Tromøy frivilligsentral gjør som den gjør, og endret fokus for sitt arbeid, har
frivilligsentralen blitt invitert inn som pilot i et større internasjonalt forskningsprosjekt,
MEDSAM (Modeller for medborgersamskaping), finansiert av Forskningsrådet, og også
ledet av NORCE i et samarbeid mellom 7 nordiske kommuner, 5 forskningsmiljøer og
Norges Frivilligsentraler. Dette vil bidra inn i arbeidet med å skape en kunnskapsbasert
tilnærming til samskapingsprosessen som frivilligsentralen har startet opp på Tromøy, for
å blant annet unngå faren ved at likeverdsprinsippet ikke overholdes i alle ledd.

Frivilligsentralen har satt stor pris på den interessen vårt arbeid er blitt vist i løpet av året
av folk på Tromøy gjennom deltakelse på folkemøter, arrangement, arbeidsgrupper,
møter og direkte kontakt. Dette fordi frivilligsentralens grunnleggende prinsipp er å gjøre
det folk på øya ønsker at vi skal gjøre, noe vi ikke kan være sikre på om vi gjør uten
tilbakemeldinger og innspill. Vi takker for tålmodigheten i 2019, og gleder oss til å sette
samskapingsstrukturen ut i praksis i 2020. Vi har stor tro på, at om vi står sammen, får vi
flere gode ting til å skje!
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Styret og administrasjon gjeldende fra årsmøte 28. mars 2019
Styre
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ellen Knudsen
Lars Peder Holm
Bjarne Lien
Wenche Gran
Elisabeth Nærestad
Kristoffer Lyngvi-Østerhus,
Arendal kommunes representant

Varamedlemmer
1. Geir Støylen
2. Liv E. Lindal
Styret konstituerte seg på styremøte 3. april 2019.

I løpet av høsten utnevnte elevrådet ved Roligheden skole to ungdomsrepresentanter til
styret. Dette var Marius Kjelle og Ulrik Jomås. Det arbeides for at
ungdomsrepresentantene skal føle seg inkludert og medvirkende inn i styret.
Styret har avholdt 8 styremøter og en utvidet workshop. Hovedfokus for styret har vært å
få en økt forståelse for den rollen en frivilligsentral kan spille for å bidra inn positivt til en
god samfunnsutvikling, i tillegg til ordinære styresaker.
Valgkomité
Richard Larsen
Ansatte
Ellen Dale har vært ansatt som daglig leder i en 100% stilling fra 01.01.2019 – 31.03.2019.
Hun gikk da over i 100% stilling som prosjektleder for prosjektet «Tromøy
aktivitetsforum»
Camilla Garn Røed ble ansatt som daglig leder i en 100% stilling fra 01.08.2019. Hun ble
sykmeldt fra og med …. og ut året.
Marte Trohjell var ansatt på timebasis som rengjøringshjelp fra 01.01.2019 – 30.06.2019.
Regnskap og revisor
Regnskapssentralen AS har ført regnskapet for stiftelsen, og Aust-Agder Revisjon IKS har
revidert regnskapet.
Adresse
Tromøy frivilligsentral holdt til i lokaler tilknyttet Tromøytunet, Elgveien 9, 4818 Færvik
frem til 31.06.2019. Deretter flyttet Tromøy frivilligsentral inn i grendehuset tilknyttet
Roligheden skole, Skilsøveien 212, 4818 Færvik.

3

Folkemøter
Arendal kommune inviterte til medvirkning i utarbeidelse ny kommuneplan del samfunn.
Tromøy frivilligsentral tok derfor initiativ til å invitere inn til folkemøte på Tromøy i
begynnelsen av året, slik at innspill fra beboere på øya skulle kunne komme med. Den
store oppslutningen og engasjementet på folkemøtet ble starten på en ny
arbeidshverdag for frivilligsentralen, som ønsket å bidra til å gjøre ord om til handling.
Tromøy frivilligsentral har derfor systematisert innspillene som kom inn og anser disse
som sitt viktigste arbeidsdokument.
Tromøy frivilligsentral testet videre ut ulike former for folkemøter i løpet av 2019, som
gav positive tilbakemeldinger. Frivilligsentralen har derfor bestemt at dette er noe de
videre vil følge opp og inkludert formen inn i samskapingsstrukturen.
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Prosjekter
Tromøy frivilligsentral fikk lagt til rette for og har fulgt opp to store
samskapingsprosjekter 2019, Tromøy aktivitetsforum og Tromøy fritidsforum. Begge
prosjektene har hatt fokus på å etablere en samskapingsstruktur, som inviterer til å ta
felles grep om felles utfordringer på øya, blant annet basert på de innspill som kom inn
gjennom folkemøtene. Prosjektene retter seg mot to ulike målgrupper, der
aktivitetsforum retter seg mot de litt mer voksne, gjerne på tvers av generasjoner, mens
fritidsforum retter seg mot barn og unge for å sikre gode oppvekstsvilkår.
Tromøy aktivitetsforum eies av Tromøy frivilligsentral og er støttet av Helsedirektoratets
tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet». Det ble
innvilget støtte for 2 år, 2019 – 2020. Prosjektets ide, arbeid og resultater i 2019 er
nedskrevet i en egen statusrapport, som legges ved Tromøy frivilligsentrals årsmelding.

Tromøy fritidsforum er støttet av barne-, ungdoms- og familiedepartementets
tilskuddsordning «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser». Det
ble innvilget støtte for 3 år. Prosjektet Tromøy fritidsforum ønsker å utvikle et helhetlig
fritidstilbud for barn og unge rett etter skoletid, der positive erfaringer dokumentert
gjennom forskning og erfaring vil ligge til grunn for valg av aktivitet.
Prosjektets ide, arbeid og resultater 2019 er nedskrevet i en egen statusrapport, som
legges ved Tromøy frivilligsentrals årsmelding.

5 Møteplasser
Tromøy frivilligsentral har i året som har gått, endret fokus fra selv å drifte egne
møteplasser, til mer å kunne støtte opp om møteplasser rundt om på øya ev. være med å
bidra til at nye møteplasser blir startet opp etter behov og ønsker fra lokalbefolkningen.
Dette for at frivilligsentralen ikke skal være en konkurrent til andre lag, foreninger og

organisasjoner på øya.
Frivilligsentralen har likevel satt stor pris på de møteplassene som i mange år har hatt
tilhørighet til frivilligsentralen, og ønsket at de også ville bli med videre til de nye lokalene
tilknyttet Roligheden skole. Vi ville her kunne benytte oss av kantinen og ønske større
grupper velkommen. Det viste seg likevel, at endringene ble for store, slik at gruppene
valgte å flytte sin tilhørighet til hhv Tromøy Røde Kors og Tromøy helselag. Tromøy
frivilligsentral synes det er godt å vita, at de gruppene som tidligere var tilknyttet
frivilligsentralen, nå blir godt ivaretatt av sine nye eiere.

Tromøy frivilligsentral setter stor pris på at Frivilligsentralens venner, tidligere
Gjerstadvannets venner, og de frivillige som ukentlig stiller opp med Bingo og vafler på
Færvik sykehjem, fortsatt ønsker å være tilknyttet frivilligsentralen. De har gjort en flott
innsats og vært til glede for mange i løpet av 2019.
Frivilligsentralens venner har ryddet stien ved Sandum og ut til Nerte, i tillegg til å
vedlikeholde løypa rundt gjerstadvannet.
De frivillige ved Færvik sykehjem stiller ukentlig opp for beboerne med vafler og bingo.

6 Samarbeid og nettverk
Tromøy frivilligsentral har et godt samarbeid og er medlem av følgende nettverk:
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Arendal kommune
Lederforum Arendals frivilligsentraler, nettverk for frivilligsentraler i Aust-Agder
og Norges frivilligsentraler
Raet nasjonalpark
Lag, foreninger og frivillige organisasjoner på Tromøya
Med hjerte for Arendal

Forskning
Siden Tromøy frivilligsentral gjør som den gjør, og har endret fokus for sitt arbeid, har
frivilligsentralen blitt invitert inn som pilot i et større internasjonalt forskningsprosjekt,
MEDSAM (Modeller for medborgersamskaping), finansiert av Forskningsrådet, og også
ledet av NORCE i et samarbeid mellom 7 nordiske kommuner, 5 forskningsmiljøer og
Norges Frivilligsentraler. Dette vil bidra inn i arbeidet med å skape en kunnskapsbasert
tilnærming til samskapingsprosessen som frivilligsentralen har startet opp på Tromøy, for
å blant annet unngå faren ved at likeverdsprinsippet ikke overholdes i alle ledd. Dette
prosjektet skal resultere i en forskningsrapport om samskaping som modell og verktøy
mellom det offentlige og det sivile samfunn, der frivilligsentraler som samskapingsaktør
spiller en aktiv rolle
Tromøy frivilligsentral har også gjennom sitt samskapingsprosjektet knyttet til seg

følgeforskning. Følgeforskningen skal resultere i en forskningsrapport for det arbeidet,
erfaringer og resultater som vil fremkommet gjennom prosjektet.

8 Oppsummering
Stiftelsen Tromøy frivilligsentral har lagt bak seg et spennende år, der arbeidet med å
realisere visjonen og målsetningen i stiftelsesdokumentet, kombinert med å ivareta og
videreutvikle det eksisterende, ble påbegynt. Mye av fokus har vært rettet mot internt å
forstå den nye veien, noe som har vært krevende men givende for de involverte. I tillegg
har det blitt vektlagt å utvikle gode nettverks og samarbeidspartnere, som har inspirert
og bidratt til en kompetanseheving knyttet til den samfunnsendringen vi står overfor, og
dermed også en bedre forståelse knyttet til den rollen frivilligsentralen kan ta i arbeidet
for å bidra til en positiv samfunnsutvikling.

De to samskapingsprosjektene har skapt økt interesse for deltagelse og bidratt til
synergieffekter ut over de konkrete tilbudene prosjektene inviterer til. Tromøy
frivilligsentral heier derfor på begge prosjektene, og vil også videre følge dem opp der det
trengs.

Takk til alle som har vært med å bidra!

Styreleder Ellen Knudsen

Daglig leder/prosjektleder Ellen Dale

