Årsmelding for 2019
Frivillig Rogaland
Styret i 2019 har bestått av:
Leder: Eli Wallentinsen Haaland
Nestleder: Guri Tysse
Økonomi: Stian Langeland
Sekretær: Ragnhild Valand
Medlem: Gerd Jorunn Christensen – Ann Kristin Hatletvedt
Medlem: Torill Lode – Nina Løvø
Medlem: Svein Ove Langeland – Einar Sandstøl
Vara eier: Einar Sandstøl
Vara daglig leder: Ann Kristin Hatletvedt – Linda Thorsvik
Styret i 2019, etter rokkeringer: (Torill Lode ble pensjonist, Nina Løvø ble ny nettverksleder,
vara går inn)) (Gerd Jorunn Christensen fikk ny stilling, Linda Thorsvik ble ny nettverksleder)
Svein Ove Langeland slutter etter at Haugesund Frivilligsentral ble nedlagt, vara går inn)
Leder: Eli Wallentinsen Haaland
Nestleder: Guri Tysse
Økonomi: Stian Langeland
Sekretær: Ragnhild Valand
Medlem: Ann Kristin Hatletvedt
Medlem: Nina Løvø
Medlem: Einar Sandstøl
Vara eier:
Vara daglig leder: Linda Thorsvik
Det er blitt avholdt 5 styremøter i Frivillig Rogaland i 2019, og styret har behandlet 38 saker.
Godkjenning av referat og økonomi har vært faste poster på sakslisten. Møtestedene har
vekslet mellom Stavanger, Klepp og Egersund.
Det ble utarbeidet en handlingsplan for 2019. Hovedmålene i årsplanen har vært delt i to,
del A og del B:
I del A dreier det seg om Folkehelse, der hovedmål er


Å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller – gjennom attraktive og
trygge lokalsamfunn, støttende miljø for psykisk helse og sunne levevaner.

8 ulike prosjekt fra 7 frivilligsentraler, har fått støtte til å utvikle og drive tiltak som
jobber mot disse målene:
Klepp: Rullatorløp
Lund, Eigersund, Sør Karmøy: Oppstart lyttevenn
Madla: Åpent hus for barnefamilier
Gjesdal: Sykkelprosjekt for eldre
Sør Karmøy: Kongesommer
Time: Trening og kosthold 60+
I del B dreier det seg om Frivillig Rogaland, der målet er


å fremme frivillighet, kompetanseutvikling og nettverkssamarbeid.

Tiltak som er gjennomført, er markeringen av den internasjonale frivillighetsdagen 5.
desember, lyttevennkonferanse og studietur i Egersund for daglige ledere.
Inspirasjonssamlingen og markering av frivillighetens dag 5. desember, ble i 2019 lagt til
Sola Kulturhus. Det deltok frivillige og daglige ledere fra 15 sentraler, ca. 270 stk.
Nettverk Jæren hadde ansvar for programmet, som besto av lunsj, hilsen til frivillige av
ordfører i Sola, kulturinnslag og hovedgjest Henning Aarekol som hadde inspirerende
foredrag om hvordan beholde livsmot og glede når du møter motgang. Svært mange positive
tilbakemeldinger fra frivillige og daglige ledere.
Årlig samling for daglige ledere. Studietur i Egersund, med variert innhold:






Hva skjer rundt i de ulike sentralene, presentasjon av nye medarbeidere
Opplæring i de nye nettsidene, INVI
Byvandring
Betydningen av frivillighet v/ ordfører Odd Stangeland
Inspirasjonsforedrag ved Ole Hamre fra Fargespill i Bergen

Lyttevennkonferansen på Viste
Frivilligsentralene i Rogaland har satset på «lyttevenn» de seinere år, og arrangerte
lyttevennkonferanse for første gang, etter inspirasjon fra Agder. 90 påmeldte fra 14
sentraler møttes på Viste i april. Program var innholdsrikt og hadde et faglig høyt nivå.
Fylkesordfører Tengesdal åpnet konferansen. Videre deltok rektor, lyttevenn, elever,
forfatter Ingvaldsen, biblioteksjef i Klepp og dekan ved UIA Birte Simonsen, som hadde
hovedinnslaget om «leseglede som drivkraft».
Besøkshundprosjektet er avsluttet og sluttrappoert levert Gjensidigestiftelsen.
(22 ekvipasjer fra 11 frivilligsentraler bestod eksamen i 2018.)
Frivillig Rogaland har hatt fokus på Folkehelse gitt i partnerskapsavtalen, og bruken av
fylkeskommunale midler. Nye partnerskapsavtaler er inngått og undertegnet i 2019. I

forbindelse med partnerskapsavtalen med fylkeskommunen, har styret deltatt på flere
samlinger innen folkehelse.
Frivillig Rogaland setter pris på godt samarbeid med SUFR.
Leder vil takke styret for arbeidet som er gjort i 2019, og takk til daglige ledere av
Frivilligsentralene i Rogaland for godt samarbeid.

Styret, Frivillig Rogaland, 09.01.20

