Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Møteleder
Deltakere:
Forfall:
Kopi til:

Frivillig Rogaland
Whereby møterom på nett, Norges Frivilligsentraler.
Torsdag 19.03.20 kl. 10.00-11.30
Referent: Åsmund Sigmundstad
Andrine Kallåk Homme.
Guri Tysse, Eli Wallentinsen Haaland, Nina Løvø, Åsmund Sigmundstad og Andrine Kallåk
Homme.
Linda Thorsvik, Einar Sanstøl, Linn Skjold Økland, Heidi Reiersen

REFERANSE

JOURNALNR

DATO
19.03.20

Sak
nr.:

Ansvar

08/20

Innkalling og saksliste godkjent.

09/20

Referat av styremøte 09.01.20 godkjent.

10/20

Konstituering av styret
Leder: Andrine Kallåk Homme. Nestleder: Guri Tysse. Økonomiansvarlig: Nina Løvø.
Sekretær: Åsmund Sigmundstad.

11/20

12/20

Økonomi. Statusrapport
Nina tar kontakt med forrige økonomiansvarlig og får dermed en oversikt.
Nina sjekker opp hva fakturaer som er sendt ut og hva fakturaer som skal
sendes ut. Dette gjelder blant anna inspirasjonssamling i desember,
medlemskontigent og årssamling på Rennesøy.

Partnerskapsmidler
Elisabeth Wallace Haaland og Vilde frå fylkeskommunen var med på styremøte
og orienterte omkring partnerskapsmidlene. De kom med forslag til søknadsskjema
utefra hva de tilrådet. Se vedlegg. Skjema har nå fått linker til veiledere o.l.
I tillegg informerte de om brevet som er gått ut til landets kommuner om å jobbe mer
systematisk med frivilligheten. Se vedlegg. Frivillighet Norge har kommet med 8 tips
som kan være nyttig å kjenne til, slik at en kan spesifisere hvem som kan bidra med
hva, lettere. Vi håper dere kan bidra med å være på tilbudssiden sammen med
kommunene, dette er spesielt viktig nå i den oppståtte koronasituasjonen. dette kan vi
best gjøre sammen. Vi håper at de frivillige lokale lagene som for eksempel
hjertelagene, demenslagene, Røde kors lagene og frivilligsentralen, sammen kan bistå
kommunene- systematiser arbeidet. Info fra KS til kommunene korona og frivillighet

Nina

Frivillig Rogaland har fått tilsagn på partnerskapsmidler for 2020, det vart ei auke i
forhold til førre år. Åsmund skriv et forslag til utbetalingsanmodning til
fylkeskommunen. Forslaget vert sendt ut til styret for godkjenning.

13/20

Åsmund utarbeider søknadsskjema ut fra forslaget til fylkeskommunen. Skjemaet Åsmund
sendes først ut til styret for godkjenning før det vert sendt ut til alle
frivilligsentralene med søknadsfrist 29. april. Det skal informerest om det som
fylkeskommunen vektlegg blant anna: Plan for evaluering, tiltakets tilknyting til
regionalt og lokalt utfordringsbilde og lokale prioriteringer. Bruk kommunen sin
utvida folkehelseprofil. Tiltaket skal også støtte opp om å utjamne ulikheter i
helse.
Guri
Folkehelse nyhetsbrev nr 1.
Frivillig Rogaland kan foreslå kandidater til Folkehelsepris. Guri har kandidater
som ho skal foreslå.
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Folkehelsemidler: søknader
Frivillig Rogaland har mottatt søknad frå Eigersund Frivilligsentral. Styret fekk i
møtet opplyst at søknaden er trekt.

15/20

Årshjul 2020
Årshjul: Styremøte 30. april tildeling av folkehelsemidler, 18. juni,
10. september og 26. november. Godkjent.
Foreløpig årshjul er vedlagt
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Åsmund/Nina

Eventuelt
Kommentarar frå Regionale partnerskapssamlinger for 2020, flere ble avlyst
Presentasjoner frå regional partnerskapssamling som ble avholdt.
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Søknadsskjema mal, forslag frå fylkeskommunen.
8 tips- Korona frivillighet og KS
Be om bistand frå frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak…
Foreløpig årshjul Frivillig Rogaland 2020
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