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1. Ledelse og økonomi
1.1. Eierskap
Stiftelsen Kattem Frivillighetssentral (KFS) ble stiftet i 1998.
Som etablert stiftelse er den en juridisk selvstendig enhet.
Styret er sentralens øverste ansvarlige organ.
Sentralen har vært i kontinuerlig drift siden den startet 1. mai 1998. I 2010 skiftet sentralen navn til Stiftelsen
Kattem Frivilligsentral.
Kattem Frivilligsentral drives med støtte fra Trondheim Kommune (TK), Kulturdepartementet (KUD) og Servicesentralen Kattem Ust
(SKU)
KFS drives etter retningslinjer fra KUD og samarbeidsavtalen med TK og i henhold til styrets virksomhetsplan.
1.2. Styret for Kattem Frivilligsentral har i 2014 bestått av
5 styremedlemmer og 5 varamedlemmer frem til årsmøtet, og 4 deretter.
Styremedlemmer:
 Styreleder: Eva Bye Paulsen, SKU
 Nestleder: Klara Bjørkli, frem til årsmøtet 2014 (Trondheim kommune)
 Nestleder: Ingerlise Prytz, etter årsmøtet 2014
 Styremedlem: Bjørnar Andersen, Kattem Pensjonistlag
 Styremedlem: Ingerlise Prytz, fram til årsmøtet 2014
 Styremedlem: Klara Bjørkli, etter årsmøtet 2014
 Styremedlem: Aasta Berg
Vararepresentanter:
 Jørn-Wiggo Bergquist, Sameiet Kattem Ust, (SKU)
 Hanne Jensen Sousa, Trondheim Kommune
 Jostein Malum, Pensjonistene
 Frøydis Vestbøstad, Heimdal menighet, frem til årsmøtet 2014
 Åsta Berg, frem til årsmøtet 2014
 Borgny Schjølberg, etter årsmøtet 2014
På valg i 2015:
Styremedlem Bjørnar Andersen for pensjonistene– 2år
Styremedlem og kommunens representant Klara Bjørkli – 2år
Styremedlem Aasta Berg for de frivillige – 2 år
Varamedlemmer:
Hanne Jensen Sousa – foreslås/velges av Trondheim kommune
Personlig vara for nestleder – (ikke hatt vara i foregående periode)
Avholdte møter
 6 styremøter
 1 årsmøte
1.3. Daglig leder:
Gunn Kristin Nilsen har vært fast ansatt som daglig leder i 100 % stilling, siden 2012
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1.4. Økonomi
Sentralen mottok i 2014 tilskudd til drift på totalt kr 740 000,- fra følgende:
Kr 310 000,- fra Kulturdepartementet, KUD
Kr 285 000,- fra Trondheim Kommune TK
Kr 145 000.- fra Servicesentralen Kattem Ust (SKU)
Sponsorer til Kattemdagen:
Kr. 18.000. - fra Servicesentralen Kattem Ust
Kr. 15.000. - fra Trondheim Kommune
Regnskap
Regnskapet for 2014 er gjort opp med et årsresultat på kr. 28 133,12 i overskudd.
Sentralens regnskapsfører har vært Økonomi og Regnskapspartner, frem til årsmøtet 2014, og
A. Fossan Regnskap AS, i ettertid.
Sentralen rapporterer til KUD, Brønnøysundregistrene, Trondheim kommune og Servicesentralen Kattem Ust.

Revisjon
Sentralens regnskap har vært revidert av revisorfirmaet Inter Revisjon A/S
Sandgaten 2, 7012 Trondheim ved revisor Erik Horghagen.

2. Satsningsområder i 2014
Vi har i 2014, vært fokusert på å bedre sentralens økonomisk stabilitet, noe som gir oss en mer forutsigbar økonomi, og mulighet for, på
sikt, å opparbeide en egenkapital. Sentralen har også i 2014 slitt med pensjonsutgifter til KLP, noe vi ser litt lysere på ved årets slutt.
For å hjelpe på dette, har vi hatt flere arrangement, som har gitt oss litt mer penger i kassen, og fra 2015 har vi nå fått hjelp til å betale
en stor del av utgiftene dette påfører oss i årene fremover.
Trondheim kommune har innvilget økt tilskudd pålydende kr. 15.000. -, og SKU har gjort likeså. Det vil si at vi har økt tilskuddene med kr.
30.000. -, som skal gå til dekning av utgifter sentralen har i forbindelse med KLP. Vi takker for det!
Vi har videreutviklet samarbeidet mellom Kattem FS og Kattem Helse- og Velferdssenter. (KHV)
Det gjelder både fastboende og eldre tilknyttet dagsenter.
Det har blant annet medført økt frivillige innsats med trim og velvære, og flere arrangement.
Vi har opprettholdt faste arrangementer, og nye aktiviteter har kommet til.
Vi er godt i gang, og vil fortsette, med å tilstrebe oss gode strategier i vårt frivillige arbeide.
Vi har klart å synliggjøre oss i flere sammenhenger, både gjennom aktiviteter, engasjement og ved å stille opp på det vi har
blitt forespurt om.
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2.1. Samhandling med det offentlige
Kulturdepartementet yter årlige tilskudd til Frivilligsentralene som driver i henhold til KUDs retningslinjer.
KUDs overordnede mål for frivillighetspolitikken, er å støtte aktivt opp under utviklingen av et levende sivilsamfunn.
Departementet legger få føringer for hvordan den enkelte sentral skal drives. I henhold til retningslinjer fra KUD, ble
rapport og regnskap og søknad, innsendt innen fristen 30.06.2014.
Trondheim kommune bidrar i sterk grad til at byens frivilligsentraler skal ha gode og trygge vilkår for drift og utvikling,
både gjennom økonomisk støtte og tilgjengelighet. Frivillighetskoordinatoren er vår døråpner og sitter i rådmannens
fagstab. Gjennom 2014 har byen frivilligsentraler hatt separate møter med frivillighetskoordinatoren. I henhold til
samarbeidsavtalen ble årsrapport og regnskap innsendt til Trondheim kommune innen fristen 30.06.2014.

2.2. Markedsføring
Hjemmesiden ble noe oppdatert i 2014, men er ikke helt på plass. Det er flere årsaker til dette, blant annet ble det
forespeilet et kurs gjennom nettverket, som foreløpig ikke har blitt noe av. Vi har prøvd å kurse oss selv, og blitt bedre,
da er det bare å finne tid. Vi er godt i gang, og daglig leder tar ansvar for fremdrift i saken i 2015.
Kattem Frivilligsentral har jobbet for synliggjøring i flere sammenhenger. Vi har, etter initiativ fra daglig leder, fått i gang
gratis bespisning for frivillige på Clarion hotell for tredje året på rad. Vi er aktive der det går an, og stiller opp på det
meste.
Markedsføring av sentralen har foregått med brosjyrer og flyers med program for vår og høst. Daglig leder har markert
sentralen ved flere anledninger, og vært ofte i Heimdalsbladet. Ellers er Trondheim kommune en god formidler for alle
frivilligsentralene, og hva vi har å tilby. Vi har vært heldige, og fått slippe til flere ganger på kommunens annonsesider i
Adresseavisen
Norges Frivilligsentraler får millionkampanje
Gjennom «Reklame for Alvor» får en organisasjon som ellers ikke ville hatt ressursene til det, muligheten til å vise seg
og saken sin for hele Norges befolkning, helt gratis. I år gikk kampanjen til Norges Frivilligsentraler.
Det er i år 23. gangen en samlet reklame-, medie- og produksjonsbransje stiller til dugnad.
Blant mer enn 70 innsendte søknader skulle årets styringsgruppe velge én organisasjon, som mottar en kampanje som
ellers ville kostet flere millioner kroner i produksjon og medieplassering. Styringsgruppa stod til slutt samlet og var
svært stolte når de utnevnte Frivilligsentralene som vinner av «Reklame for Alvor 2013». Frivilligsentralene finnes over
hele Norge, og legger til rette for at alle, som ønsker å bidra i samfunnet med frivillig innsats, sluses mot oppgaver som
hjelper mennesker i lokalmiljøet til et bedre liv. Gratulerer til oss alle!
Kampanjen heter «DETDUKAN» - nettsiden heter www.detdukan.no
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3. Aktiviteter
I tillegg til våre faste ukentlige tilbud, som datakafé, bingo og trim, har vi varierte tilbud på flere områder.
Juletrefest
Vi hadde en vellykket juletrefest på KHV med ca. 70 deltakere fra Kattemområdet. Mange frivillige var med å gjorde
arrangementet mulig
Rørostur
Vi fyller opp bussen, og storkoser oss på tur til Rørosmartnan. Like vellykket hver gang. Dette er et samarbeid mellom
KFS og Nardo og Tempe FS.
Loppemarked
Vi har arrangert to loppemarkeder i 2014. . . vår og høst
Gjenbruksdag
Dette ble en kjempesuksess, med 65 utstillere og masse mennesker! Heimdalsbladet inviterte til samarbeide om
arrangementet, og vi ble selvfølgelig med Tjente penger gjorde vi og
Kattemdagen
Kattemdagen engasjerer lokalmiljøet, og lag/organisasjoner og næringsliv stiller opp med ulike stands, underholdning,
aktiviteter og konkurranser. Det ble det arrangert Kattemdag i 2014, og det ble en kjempeflott dag, hvor vår blide ordfører
åpnet dagen. Alle viste vilje til å stå på, og alle gjennomførte, i et av årets flotteste dager, med sol og bare blide fjes.
Arrangementet ble sponset av Trondheim kommune, SKU og Braaten og Berge.
Turer
Det ble arrangert bussturer for beboerne på KHV, hvor frivillige fra KFS var med å hjalp til. Det var også en busstur som
ble arrangert av og for bingogjengen,
Åpen kafé på 17.mai
Våre dyktige frivillige stilte opp, og laget en fin 17.mai på Kattemstua
Allsang
Vårt eminente husorkester, ved Knut Solem, arrangerte allsangkvelder, med veldig stor suksess. Vi, og ikke minst alle
som deltar, er veldig glade for at han, og resten av gruppa fortsetter med dette inn i 2015.
Julemarked/julegrantenning
Vi hadde, som tidligere, invitert alle beboerne på Kattem til julegrantenning 1.søndag i advent.
Det kom veldig mange, og det gleder oss alle Vi prøvde også på et minimarked, og det ble også veldig godt mottatt. Noe
å tenke på til neste år også. Ellers var det hesteridning, nisse som kom med godteposer og brannmenn med stor brannbil
til glede for barna. Dette arrangementet ble sponset av Trondheim kommune og Nidar.
1:1 relasjon.
Enkelte av våre frivillige har faste oppdrag, som kan være ukentlig og andre igjen, mer sporadisk. Noen har vært, og er
besøks - og turvenner ved Helse- og velferdssentret, som for øvrig har fått 4 nye frivillige noe som er veldig positivt.
Det er ved årsskiftet 6 frivillige som jobber opp mot KHV på faste aktiviteter, og en ved behov.
Søndagskafé
Vi har hatt søndagsåpent i lengre perioder i 2014, men vi valgte å slutte med det, av flere årsaker. Vi skal se nærmere på
dette tilbudet i 2015, og kanskje åpner vi igjen.
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4. Samarbeid
Samarbeid med lag og organisasjoner.
Et samarbeide mellom frivilligsentralen og nærmiljøets lag og foreninger, er sentrale føringer som kommer både fra
Kulturdepartementet og gjennom kommunens samarbeidsavtale. Kattem FS er i den stilling at vi per i dag, enda har masse
arbeid igjen for å ha et optimalt samarbeide og kjennskap til alle lag og foreninger på Kattem og Heimdal.
Det å ha en oversiktlig og tett kontakt med lag og organisasjoner, er av stor betydning for all aktivitet og samarbeide.
Vårt mål er å bli bedre kjent med frivillige organisasjoner i nærmiljøet for å utvikle samarbeid, og prøve å bygge en felles
plattform.
Vi skal fortsette vårt gode samarbeide med KHV, og tilstrebe oss å være en naturlig partner ved arrangementer hvor det
er behov for frivillig innsats.
Kattem FS skal være et godt samlingssted for alle, og hvor det skjer mange forskjellige aktiviteter.
Vi har blant annet barnehagene i nærmiljøet, som kommer innom oss og spiser matpakken sin, når de er ute på tur.
Vi har et ønske om å øke forutsigbarheten i arbeidet ved sentralen, noe som vil gjøre stabiliteten bedre blant annet i
staben av våre frivillige. Vi ser for oss en struktur, som skal være med å forenkle driften av sentralen for fremtiden. Vi
tilstreber oss å videreutvikle og opprettholde det gode samarbeidet vi har med kommunale enheter i nærmiljøet, og alle
frivillig lag - og organisasjoner, private og næringslivet i bydelen.
4.1. Kattem Frivilligsentral har deltatt i følgende samarbeidsforum










Nettverket for frivilligsentraler i Trondheim
Trondheim kommune ved frivillighetskoordinator Knut Meinert Kiplesund
Trondheim Frivilligsentralers konsert i forbindelse med frivillighetsdagen
Felles, gratis frokost for alle frivilligsentralers frivillige på Clarion hotell
Regionkonferanse i Tromsø, for daglig ledere og styreledere for region 4
Samarbeid med HIST i forb. med hospitering av studenter hos oss
Inspirasjonsmøte for alle våre frivillige tilsluttet frivilligsentralene
Samarbeid og tilrettelegging vedr. mulig prosjekt for arbeidssøker fra NAV
Prosjektgruppe for «Rekruttering av flere frivillige eldre (55+)

4.2. Øvrige samarbeidspartnere










SKU
Borettslagene på Kattem
NAV
Kattem Helse og Velferdssenter
Kattem Dagsenter
Trondheim Kommune v/ Kulturenheten med seniorkultur og kultur og helse.
Trondheim Kommune v/frivilligkoordinator Knut Meinert Kiplesund
Trondheim Kommune, Helse og velferdskontor Heimdal
Trondheim Kommune, Kattem Barnehager
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Trondheim Kommune, Kattemkjelleren
Heimdal Menighet
Kattem Pensjonistlag
Prix, Kattem
Clarion Hotel og Congress
Samarbeid med Stabbursmoen skole for elever i faget «Innsats for andre»
Heimdalsbladet – markedsdag på Heimdal

5. Frivillige
5.1. Oppfølging av våre frivillige







Oppfølging har vært opplæring på konkrete arbeidsområder til nye frivillige.
Det har vært arrangert seminar for våre frivillige på Clarion Hotel og Congress
Vi har innført regelmessige frivilligmøter, slik at alle får den samme informasjonen.
Vi har arrangert felles pizzakvelder og sesongavslutninger for våre frivillige.
Vi har hatt flere nye frivillige inn, og noen av dem har vi «sluset» videre til våre samarbeidspartnere.
Daglig leder har startet medarbeidersamtaler med våre frivillige.

5.2. Oversikt over antall gjennomførte frivillige timer
Det har kommet til nye frivillige og andre har sluttet. Noen er veldig aktive, mens andre har vært mindre aktive. Blant
annet har det vært atskillig færre frivillige til Kattemstua, siden NAV har tilført oss noe hjelp, og noen kroner i kassen.
Det er registrert 4012 timer frivillig arbeid i 2014. Kattemdagen ble gjennomført ved hjelp av ca. 30 frivillige, noen faste
og andre litt sporadisk. Vi har hatt et stort marked på Heimdal, som ble gjennomført med 15 frivilliges innsats.

6. Oppsummering
6.1. Daglig leders utfordringer og aktiviteter i 2014
Daglig leder synes det har vært et innholdsrikt og utfordrende 2014, med stadig flere oppgaver.
Den dekker alt fra generelt kontorarbeid til markedsføring, opplysning, veiledning, kursing, kafédrift, rengjøring,
koordinering, promotering, budsjettering, oppdatering, synliggjøring, regnskap, rapportering, logistikk, kommunikasjon,
rekruttering, være en støttespiller, sekretærarbeid, søknadsskriving, initiering, og sist, men ikke minst, å kvalitetssikre
utførte oppgaver.
Daglig leder har deltatt på kurs i «Kognitiv terapi» - med fokus på metode og praksis, rekrutteringskurs og kursing i bruk
av nettsiden vår. Videre har hun tatt imot, og fulgt opp, fire personer til arbeidsavklaring fra NAV, startet med individuelle
samtaler med våre frivillige, noe som er et ledd i å bedre vår struktur på det frivillige området. Dette fortsetter inn i
2015.
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Daglig leder har deltatt på følgende møter:





























Prosjekt «Flere eldre frivillige»
Nav
Frivilligmøter
Kattem Aktivitetesforum
Trondheim kommune – om data
Budsjettmøter
Styremøter
Nettverksmøter
Kattemdagen
Årsmøte
Samarbeidsmøter med Trondheim kommune
Regnskap
Kattemkjelleren
SKU
Stabbursmoen skole
KHV
Helse og velferd
Samarbeidsmøte kultur
Julemesse
Kirkemøte
Kulturarb.skolen / Rockheim
Juletretenning
Møte i forb. DKSS
Frivilligbørs – Bærum FS
Frivilligkonferanse
Regionseminar i Tromsø
Hist
Eldres Dag /Nova Kinosenter

Frivilligsentralen arbeider til enhver tid med å synliggjøre stort arbeidspress ved sentralene, og et ønske om økonomisk
tilskudd til å kunne øke bemanningen ved sentralene med en 50% stilling.
Den største utfordringen er, for daglig leder, å gjennomføre i henhold til gitte føringer fra KUD, Trondheim kommune og
sentralens retningslinjer.
Sentralen står ovenfor følgende utfordringer:




Budsjett
Synliggjøring av sentralen
Strukturering av sentralens drift
 Administrative utfordringer
 Websiden vår
 Økt samarbeide med frivillige organisasjoner, næringsliv og det offentlige
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6.2. Hovedutfordringer 2015
Vi har jo alltid en utfordring i vår økonomi, og det blir det nok i år også. Nå skal det nevnes, at vi etter søknad, har fått økt
vårt tilskudd både fra SKU og Trondheim kommune med kr. 15.000. – hver, som er øremerket utgifter til KLP og en gammel
pensjonsavtale.
På frivilligområde vil vi være aktive i arbeide med å hente inn nye frivillige, og da bl.a. gjennom prosjektet «Flere frivillige
eldre», hvor daglig leder er med i prosjektgruppa.
Ellers har vi tanker om en «FrivilligBørs», som er en dynamisk, kreativ og morsom møteplass for bedrifter, frivillige
organisasjoner og offentlige tjenester i nærmiljøet, uten å gå veien om penger.
Vi skal samarbeide med Heimdalsbladet i år også, og avholder «Heimdalsmarked» lørdag 13.juni. Vi skal også fortsette
vårt gode samarbeid med KHV, barnehagene og Kattemkjelleren. Når det gjelder synliggjøring av sentralen, så skal vi
fortsette å være aktive med å promotere oss, både gjennom media og ved å holde foredrag, der det er mulig. Nå har vi
jo, som tidligere omtalt, en kampanje på gang for alle frivilligsentralene i Norge, og dette vil, sammen med egne
samarbeidsprosjekter, gi oss et ansikt utad. Vi skal tilstrebe oss å være en synlig aktør og ressurs i nærmiljøet, og vi
ønsker nær kontakt til lag og organisasjoner.

Til slutt, et hjertelig takk til alle våre frivillige, og alle andre som har stilt opp for oss i 2014!

Kattem 16.mars 2015
______________________
Eva Bye Paulsen
styreleder
Servicesentralen Kattem Ust

_____________________
Bjørnar Andersen
styremedlem
Kattem Pensjonistlag

______________________
Ingerlise Prytz
nestleder
Frivilligrepresentant

______________________
Aasta Berg
styremedlem
Frivilligrepresentant

_____________________
Klara Bjørkli
styremedlem
Trondheim kommune

_______________________
Gunn Kristin Nilsen
daglig leder
Kattem Frivilligsentral
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