
BAKGRUNN 

 

Beiarn Frivillighetssentral ble stiftet den 10.mars 1997.   Sentralen ble organisert som en 

ideell forening, hvor både organisasjoner, enkeltpersoner, menigheter, andelslag, stiftelser og 

kommunen kunne tegne medlemskap.   På stiftelsesmøtet var det både enkeltpersoner og 

representanter for lag og foreninger og flere av disse tegnet medlemskap.   På forhånd hadde 

FRISAM gitt tilsagn om at Beiarn var en av søkerne som hadde fått innvilget støtte til drift av 

frivillighetssentral.   Navnet frivillighetssentral ble endret til nærmiljøsentral i mai 1998 da 

det var mer dekkende for de arbeidsoppgavene som sentralen var engasjert i.   Dette er også 

en trend vi ser ellers i landet.  Etter at sentralene fikk en ny felles logo og navn har navnet fra 

2009 vært Beiarn Frivilligsentral. Vi har også fått en felles web-løsning hvor vi har en egen 

side: http://beiarn.frivilligsentral.no  i tillegg til en facebookside: 

http://www.facebook.com/pages/Beiarn-Frivilligsentral/164650446961654  

 

 

 
 

KULTURDEPARTEMENTET OG FRIVILLIG SEKTOR 

Fra Solberg-regjeringens plattform: 

Frivilligheten er en viktig arena for samarbeid og har bidratt til å skape det samfunnet vi har i 

dag.  Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, og blir friere fra politisk 

styring.  Frivilligheten skal ha en selvstendig stilling i samfunnet. 

Innholdet i det frivillige engsjementet har endret seg fra å være medlemsskapsbasert til å bli 

mer aktivitetsbasert.  For at frivilligheten fremover skal kunne utvikle seg på egne premisser, 

må rammebetingelsene tilpasses en ny virkelighet.  Regjeringen vil legge om den statlige 

støtten til frivillighet i takt med  denne utviklingen.  Frivilligheten må få større mulighet til å 

bli økonomisk uavhengig av staten.  Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner 

må styrkes, og byråkratiet overfor frivillige organisasjoner reduseres. 

Regjeringen vil: 

 Gjennomgå de økonomiske rammebetingelsene for frivillig virksomhet, med sikte på å 

redusere byråkrati og politisering. 

 Heve grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige 

organisasjoner. 

 Øke inntekstmulighetene, bl.a. ved å øke gavefradraget til frivilligheten. 

 La "herreløs arv" tilfalle frivillige organisasjoner istedenfor staten. 

 Forbedre momskompensasjonsordningen. 

 Legge til rette for at flest mulig skal kunne ta del i frivilligheten. 

http://beiarn.frivilligsentral.no/
http://www.facebook.com/pages/Beiarn-Frivilligsentral/164650446961654


Frivilligsentraler 
Fra 2005 fikk Kultur - og kirkedepartementet overført ordningen med frivilligsentraler fra 

Arbeids - og sosialdepartementet. Frivilligsentralenes formål er å legge tilrette for økt lokalt 

engasjement og frivillig innsats.  

Frivilligsentralene har gjort det lettere for folk å engasjere seg i frivillige virke, og har 

rekruttert nye frivillige. Det er et ønske at frivilligsentralene skal være lokale kraftsenter for 

frivillig virke, og på sikt utvikle seg til å favne bredde og mangfold i lokalt frivillig virke.  

Frivilligsentralene skal også være samhandlingsarenaer for frivillighet lokalt og støttespillere 

for gode, levende lokalmiljø.  Videre skal de være lokalt forankrede møteplasser som er åpne 

og inkluderende for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 

Kulturdepartementet har satt i gang en prosess med sikte på å forenkle og oppdatere 

regelverket for tilskudd til frivilligsentraler. I tråd med regelverket for økonomistyring i staten 

vil bestemmelsene for tilskuddsordningen fastsettes i en forskrift. Det legges for øvrig ikke 

opp til å gjøre noen omfattende endringer i ordningen med tilskudd til frivilligsentralene. 

Bredde og mangfold, både når det gjelder organisering og aktiviteter, har kjennetegnet 

frivilligsentralene siden starten. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av 

menneskene som er knyttet til sentralen lokalt, uten for mye statlig styring. 

Kulturdepartementet opprettet 15 nye frivilligsentraler i 2014.    

Nettportal (www.frivillig.no) 

Kulturdepartementet har opprettet en nettportal (www.frivillig.no) med informasjon om 

frivillighetsområdet.  Hensikten er å bidra til økt informasjon om frivillighetsområdet og 

synliggjøre omfanget og betydningen av frivillig innsats.  

Pr. des. -14 var det 406 frivilligsentraler som fikk statsstøtte. 

 

 

ORGANISERING  AV BEIARN FRIVILLIGSENTRAL 

 

 eierforhold: Sentralen eies av lag/foreninger og enkeltpersoner i Beiarn. Til sammen 32 

medlemmer. 

 

 styret:  Styret i Frivilligsentralen har i 2014 hatt følgende sammensetning: 

                Leder:                 Marit Trones   (oppnevnt av kommunen) 

                Nestleder:           Liv Pettersen 

                Styremedlem:     Håkon Sæther 

                      ”                    Edvind Krekling  

                       ”                   Heidi Larsen     (oppnevnt av kommunen)                     

                 Varamedlemmer:   Gunnar Storhaug, Linda Larsen og Morten Hammer. 

                                                Karin Selfors og Geir Asle Haraldsen (oppnevnt av komm.) 

                 Anne Maren Wasmuth og Ågot Eide har møtt som observatører for   

                 administrasjonen i kommunen. 

       Valgkomite: Trine Stolpen, Lise Øvernes, Liv Nybakk og vara Merethe Leiråmo. 

                 Styret har avholdt 3 styremøter i 2014 og behandlet 10 saker. I tillegg ble det  

       avholdt årsmøte, 03.mars og Juleavslutning med utdeling av Frivillighetsprisen,  

       05.des. 

http://www.frivillig.no/


 

 ansatte: Gudbjørg H. Navjord har vært ansatt som daglig leder fra og med den 1.09.99.  

                  Laila Gabrielsen har vært engasjert for å holde hjemmesiden til Villmarksdagan      

                  oppdatert;  www.villmarksdagan.no  

                  Det er skrevet kontrakt med Siffo om å føre regnskapet og Anita Selfors og   

                  Ole Steinar Svendsen er revisorer. 

 

 lokaler:   Frivilligsentralen holder til i andre etasje på gamle Trones skole. 

                    Møtelokalet lånes ut gratis til lag og foreninger (medlemmene prioriteres). 

                    I tillegg til kursvirksomhet og norskundervisning har ca.20 forskjellige lag og     

          foreninger lånt lokalene i 2014. 

                    Kopimaskin, projektor og pc-er kan disponeres og det er tilrettelagt for enkel  

                    kaffeservering.   

                    

                  

 finansiering:   Tilskudd fra KUD forutsetter 40% lokal finansiering.  Den hentes fra   

                           Beiarn kommune, medlemskontingenten og egen aktivitet.  

                           Tilskuddet fra KUD på kr. 310.000,- skal primært dekke lønn til  

                           daglig leder i 100% stilling. 

 

 

MÅLSETTING 

 

Beiarn Frivilligsentral`s målsetting kan sammenfattes i tre hoveddeler: 

 Være kontaktpunkt for og bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en 

frivillig innsats og mennesker som har behov for bistand.   Koordinere det frivillige 

arbeidet. 

 Være en arena for lokalt utviklingsarbeid og nærmiljøarbeid, og tilrettelegge for det. 

 Motivere til ansvar for lokalsamfunnet, og rekruttere nye frivillige.   Skape bevissthet om  

     mulighetene som ligger i egne ressurser. 

 

 

 

 

SAMARBEID MED ANDRE    
  

Bygdepolitisk Program: 

Styret i Beiarn Frivilligsentral fungerer også som styre for BPP. 

Daglig leder har fungert som sekretær for BPP. 

Målsettingen for programmet er: 

«Gjennom BPP vil kommunen stimulere enkeltpersoner til å ta initiativ og sette i verk tiltak   

som bidrar til økt trivsel, økt samarbeid, økt kompetanse og på sikt økt sysselsetting for  

dermed å styrke bosettingen i kommunen.» 

Det har vært avholdt 3 styremøter og behandlet 3 saker. 

3 tiltak har fått innvilget en økonomisk støtte på til sammen 17.000,- kr. og programmet har  

pr. 31.12.14 kr 94.761,70 til disposisjon. 

Det er gitt støtte til julegata på Tollå, Diakoniutvalget og intensivkurs for førerkort. 

 

 

 

http://www.villmarksdagan.no/


 

 
 

Beiarn Kommune: 

Beiarn Kommune yter et årlig driftstilskudd til Beiarn Frivilligsentral for å styrke det frivillige 

arbeidet og jobbe for lokal samfunnsutvikling.   Kommunen dekker også husleie, strøm og 

kommunale utgifter på Trones gamle skole.    

Frivilligsentralen samarbeider nært med kommunen og dens avdelinger.  

Frivilligsentralen har deltatt i Flyktningegruppa, Folkehelsegruppa og i frivilliggruppa for 

Jazzcampen.  25.juni hadde dgl.leder ansvar for kanopadling på Ramskjell for Ferieklubben. 

 

 
 

 



 
Studieforbundet næring og samfunn har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning 

og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt 

opplæringstilbud og høy studieaktivitet i hele landet. Studieforbundet Næring og samfunn 

(SNS) ble stiftet den 7. november 2011 etter en sammenslåing av de to tidligere 

studieforbundene Populus og Bygdefolkets studieforbund. 

 

I 2014 ble det gjennomført 8 kurs/studieringer på 296 timer i regi av SNS; 

Styrekurs, 2 laftekurs, kurs i legging og brenning av tjæremile, Smiing av knivblad, 

skateboardkurs, kurs i bygging av steinovn og kurs i bruk av regneark (Excel). 

I tillegg ble det gitt kursstøtte til 6 instrumentalkurs under Jazzcampen på 126 timer. 

 

1 kurs er videreført til 2015 ( Kurs i bruk av nettbrett.) 

 

Til sammen har 54 personer deltatt på kurs i 2014. 

 

Markedsføring av kursene har foregått med oppslag, utsending av brev og annonsering på 

bl.a. Beiarradioen. 

Innmeldingsrutinene av gjennomførte kurs er gjort enklere og timesatsen for kurs med lærer 

ligger fortsatt på 65,- kr. 

Kravet til antall deltakere er redusert til 1 og antall timer til 8 på 1 dag. 

 

 

 
Beiarn Folkeakademi vedtok på årsmøtet den 29.03.04 at Frivilligsentralen skulle fungere 

som daglig leder og sekretariat for laget. 

Målet for Beiarn Folkeakademi er å hjelpe enkeltindivider til vekst og utvikling og fremme et 

allsidig kulturliv på stedet ved egne tiltak og gjennom samarbeid med frivillige lag, 

organisasjoner og institusjoner. 

Virksomheten kan omfatte foredragsvirksomhet, konserter, utstillinger, film- og 

kulturkvelder, programmer om kunst, litteratur, teater m.m. samt kurs og studieringer. 

 



Daglig leder deltok på seminaret "Demokratibygging og organisasjonsutvikling" ifm årsmøtet 

i Folkeakademiet Hålogaland i Alta i april. Sitter fortsatt i valgkomiteen. 

Vi har fått konsertstøtte til 5 konserter ifm Jazzcampen, samt støtte til konsert med Ditlev 

Marken på Bygdetunet (26.07.14), Saltdal Spellemannslag på Villmarksdagan, Birgitte 

Grimstad på Kroa (19.10.14), 2 teaterforestillinger med Bukkene Bruse (12.11.14) og Etla på 

Bygdetunet (04.12.14). 

 

 
Bukkene Bruse på Moldjord skole 

 

Det ble avholdt årsmøte den 11.03.14.    

Beiarn Folkeakademi har 8 medlemmer. (Berit Johansen, Erik Gabrielsen, Knut Sivertsen, 

Beiarn Bygdekvinnelag, Beiarn Husflidslag, Beiarn Historielag, UL Vårliv og Beiarn 

Frivilligsentral). 

Styret har bestått av; Iris Svendsen (leder) som desverre døde i 2014 og Laila Gabrielsen 

overtok som leder, Berit Johansen (styremedlem), Erik Gabrielsen (styremedlem), Håkon 

Sæther (1.varamedlem), Sigfid Aspmo (2.varamedlem). 

 

 

Beiarn Musikkråd: 

Beiarn Frivilligsentral innehar sekretærfunksjonen for rådet som har hatt 1 møte i 2014. 

 

 

Beiarn Sausankerlag: 

Beiarn Frivilligsentral har også i 2014 administrert salg av medisiner og utstyr for laget.   Det 

har vært omsatt for 7872,70 kr.  Frivilligsentralen er også sekretær og kasserer for laget og 

deltatt på 2 møter.  

 

 



Beiarelva; en opplevelse som napper ! 
 

Beiarelva SA ( www.beiarelva.com ) (https://www.facebook.com/Beiarelva) 

Frivilligsentralen fungerer som sekretær og kasserer i laget.   Det har vært avholdt 4 

styremøter og 2 medlemsmøter i tillegg til et årsmøte.  Arbeidet har videre bl.a. bestått i 

forberedelser til og evaluering av fiskesesongen, fangstrapportering samt søknadsskriving. 

  

 Utviklingsprosjektet for Beiarelva fikk innvilget kr. 250.000,- fra Fylkesmannens BU-midler 

og kr.50.000,- fra Beiarn Kommune og er kommet godt i gang.  Det startet med 3 møter med 

grunneierlagene i juni hvor 23 grunneiere møtte. Hovedtemaene var forvaltning, organisering 

og næringsutvikling, hvor interessen og engasjementet var klart størst for temaet forvaltning.   

I høst ble det etablert 3 arbeidsgrupper på 6-8 stk som skulle fordype seg i hvert sitt 

hovedtema:  Forvaltning, organisering og næringsutvikling. 

 De har avholdt 3 møter hver, jobbet godt og effektivt og har oversendt en god del saker til 

behandling i styringsgruppa, bl.a. forslag til nye vedtekter og nye fiskeregler.  

  Styret har blitt orientert om framgangen i prosjektet på 3 av sine styremøter. 

Det har også vært avholdt 2 åpne møter med fra 25 - 40 deltakere. 

  I tillegg har vi også hatt besøk fra Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning som har utarbeidet et 

meget god Handbok for god lakseforvaltning.   

 

Det ble i samarbeid med Statskog og SNU søkt Miljødirektoratet, Beiarn Kommune, 

Statskogfondet og Statkraft om midler til å reparere fisketrappa i Tollåga.  De fikk tilsammen 

tilskudd på kr. 344.000,-.  Det kom inn et anbud på arbeidet på kr. 303.325,- og det ble 

ferdigstilt 30.10.14 med en sluttbefaring. 

 

 

 

 

 
Beiarn Næringsforum. 

Frivilligsentralen har sekretærfunksjon for Næringsforumet som har hatt 4 styremøter i tillegg 

til årsmøtet.  Det har vært jobbet med rekruttering av nye medlemmer,  ulike kurs og arrangert 

2 næringslivslunsjer.  Næringsforumet har 26 betalende medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beiarelva.com/


 

GJENNOMFØRTE TILTAK 

 

Villmarksdagan 2014: 

 

Lørdagen var i år noe våt med duskregn utover hele dagen, men det så ikke ut til å legge noen 

demper på publikumstilstrømmingen. Det ble solgt 2960 billetter den første dagen og vi slo 

dermed dagsrekorden fra i fjor. Søndagen var det oppholdsvær og sol, men "bare" 766 solgte 

billetter. 

Over 90 utstillere sørget for mye spennende å se på og handle.   

I år fikk de frivillige oransje T-skjorter som på nytt var sponset av Statskog og Govdessåga 

Kraftverk. 

 

 

Villmarksdagan ble som vanlig åpnet av ordfører Monika Sande og geleidet videre på en 

utmerket måte av Tarjei Skare. På scenen hadde han med seg Saltdal Spellemannslag som 

skapte god stemning med sitt gode humør og trivelige spilling! Også i år stilte vår lokale trio 

”Sverres Venner” bestående av Sverre Andersen, Ivar Sæther og Einar Karlsen opp og 

inviterte til allsang.  Nytt av året var Ukulelekongen, Torulf Larsen fra Hemnesberget som 

spilte på ukulele og sang både fra scenen og fra standen sin. 



 

Ivar Sæther stilte opp og styrte det lydtekniske på en god måte begge dagene! 

Også i år ble det arrangert kurs i smiing av knivblad fra torsdag til søndag med Trygve 

Flatebø som lærer og 6 lærevillige kursdeltakere.  På lørdag og søndag fikk også de 

besøkende overvære kurset, noe som tydeligvis var svært populært siden det konstant sto en 

tilskuerskare rundt smieteltet.   

Inger Larsen samlet mange interesserte i garasjen rundt bordet med neverfletting.  

Skateboard-kurset på baksiden av skolen i regi av Rull Nord var populært blant de yngste. 

 

GPS-kurset på søndag med Vegar Pedersen som lærer samlet også mange lærevillige.  



Verdens beste møsbrømlefse som ble kåret under Jazzcampen for 6 år siden, ble solgt under 

Villmarksdagan sammen med rømmegrøt, vårruller, marinerte kyllingspyd, reinskav og annen 

grillmat.  Bondens Marked kunne også by på mye god lokal mat.   Mange testet 

potetkunnskapen sin på Leif Kvæl sin stand som hadde konkurranse i å finne den rette 

potetsorten.  

Trond Steen viste fram ei sopputstilling av ulike lokale sopper, noe som var veldig populært.  

Beiarn Turlag sin tur i år gikk til gapahuken ved Jordbrua på lørdag allerede.  De få som 

deltok på den fikk en flott historisk og kulturell opplevelse med Svein Johansen og Gunnar 

Storhaug som turledere.  Rundt gullgraverkassa var det mange spente fjes å se; Marit 

Kristensen lærte villig bort det hun hadde lært på gullgraverkurset i fjor. 

 

Nye aktiviteter i år var Beiarn Jeger og Fiskerforening sin skytesimulator og 

Ungdomsklubben fikk med seg mange ut i skogen på paintball.  Tjæremila ble tent i to-tida på 

lørdagen av Egil Moen & co.  Det ble skikkelig villmarksstemning på deler av messeområdet 

etter hvert med mye røyk; de som passet mila fikk det travelt ei stund pga en del vind og det 

gikk med mer torv enn det var hentet ned på forhånd.  Resultatet etter ei natts brenning ble ca. 

40 liter tjære. 

 



Jan Karlsson holdt et interessant foredrag om elg- og bjørnelokk, jakt og kunst på søndag.  

Med det fine været på søndag ble det en perfekt dag for paragliding fra Telleingen.  20 piloter 

var i lufta og 4 fikk en tandemtur.  

 

 

I år var det kommet opp 2 nye bygg på messeområdet; et steinovnhus satt opp av Frank 

Mikalsen som Elin Kristoffersen tryllet mye godt bakverk ut av i løpet av helga og et røykeri 

som Håkon Høyås hadde brukt mye av våren og sommeren på å sette opp.  Han arrangerte 

arbeidet som et laftekurs og fikk god hjelp fra kursdeltakerne til å sette det opp. Arne Forsmo 

fra Korgen hadde ansvar for røyking av kjekjøtt i røykeriet denne helga.  Håkon Høyås fikk 

også en påskjønnelse som årets beste Villmarksstand i form av et gavekort fra Jula. 

 

 



 

På søndag var det Salten Brukshundklubb og Norske Redningshunder, Bodø som hadde 

oppvisning av rallylydighet og arbeid med redningshund. 

 

 

EN STOR TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE SOM STILTE OPP OG GJORDE DISSE 

TRIVELIGE DAGENE MULIGE; TAKK OGSÅ TIL UTSTILLERNE OG ALLE 

BESØKENDE ! 

www.villmarksdagan.no 

http://www.villmarksdagan.no/


 

 

Trivsel i adventstida: 

Daglig leder har vært sekretær for adventsgruppa på Moldjord og møtt på 1 møte.   

Julegrana på Moldjord ble tent 1.søndag i advent på Rådhusplassen med mange frammøtte.  

Tempo spilte julesanger mens voksne og unger gikk rundt juletreet. Tore Berntsen og hesten 

kom kjørende med nissen som hadde godterposer til ungene - og ungene fikk selvfølgelig en 

kjøretur i sleden! 

 

 

Utdeling av frivillighetsprisen: 

Ranveig og Øystein Ringaker fikk prisen i 2014; Innrammet diplom og malt trefat (laget av 

Gudrun Krekling).   

Prisen ble overrakt under juleavslutningen for styret i Beiarn Frivilligsentral på 

frivillighetsdagen den 05.12.14 med innbudte gjester. 

De fikk prisen for sin innsats i ulike lag og foreninger (bl.a. Husflidslaget, Bygdetunlaget, 

Historielaget og Beiarn Bygdeutvikling) gjennom et langt og innholdsrikt liv. 

 

 

 

Julemarked på Storjord. 

3. søndag i advent, 14.12. ble det invitert til utendørs julemarked på Storjord. Det var 

meningen å sette opp en storlavvo i samarbeid med Pitesamisk Senter, men den nyinnkjøpte 

lavvoen var ødelagt og kunne ikke brukes.  Sentralens 2 hustelt ble da satt opp og det ble plass 

til de 5 utstillerne som deltok. Vi fikk fyr i steinovnen og det ble bakt nydelige kanelsnurrer 

og servert bålkaffe og gløgg.  Korinteran deltok med julesanger rett etter  at ordføreren 

overrakte kulturprisen til Svein Johansen. 

 

 
Svein Johansen fikk overrakt kulturprisen under Julemarkedet. 

 

 

”Utstyrssentralen” 

Nærmiljøsentralen har nå 2 hustelt, 2 lavvoer, 4 kanoer m/årer og vester, 1 tilhenger med 

kanostativ, 14 partytelt, 10 tromler med skjøteledning og 4 strømfordelingsbokser, 10 

bord/benker, 2 bålstativ, 1 utedo og stålgjerder til leie. 



De brukte syklene som ble lånt ut, overtok Bolystprosjektet som har utvidet tilbudet med 

lånesyklene. 

Det er også kjøpt inn 2 betalingsterminaler som kan leies ut til lag og foreninger. 

 

 

Helsekafé 

Frivlligsentralen har i samarbeid med Beiarn Kommune og BeiarVekst videreført og flyttet  

helsekaféen fra omsorgsboligene på Tollå til kantina på BeiarVekst hver onsdag fra kl.11.00 – 

13.00. Frivilligsentralen har ansvar for transport av deltakerne noe som i praksis betyr at 

Gunnar Tiurdal er sjåfør på minibussen som henter deltakerne til kafeen.  Dgl.leder deltok 

også på avslutninga før sommerferien den 11.juni. 

 

 

Seniornettklubb. 

Klubben hadde treff annenhver mandag fra kl.18.00 – 20.00 før sommeren for å få opplæring 

i bruk av data og lære av hverandre.  Flere  frivillige veiledere deltar og deltakerne har lært litt 

om tekstbehandling, bruk av e-post, nettbank, bildebehandling m.m.  Tilbudet er åpent for alle 

seniorer (55+) og gratis. 

Etter sommerferien er det startet et kurs i bruk av nettbrett. 

 

 

VAE-prosjektet. 

Styret vedtok den 04.05.11 at Frivilligsentralen skal være med som samarbeidspartner i 

Pilotprosjektet Voluntary Arrangements Exchange (VAE). Det er IntraAct Production v/Rune 

Paulsen som i samarbeid med Nordnorsk Jazzsenter har initiert og fått tilskudd til dette 

prosjektet. Det er innvilget økonomisk støtte fra Barentssekretariatet og 

Utenriksdepartementet. Hovedformålet er å heve arrangørkompetansen og dermed skape en 

arrangørplattform innen jazz og rytmisk musikk hos samarbeidspartnere i Russland med hjelp 

av frivillig arbeid.  Frivilligsentralens rolle er å være vertskap og lage program for de 

frivillige fra Russland når de er på utveksling på ulike festivaler her i Norge og avholde kurs i 

frivillig arbeid. Fokuset har vært på hvordan man etablerer en frivillig organisasjon samt 

hvordan man organiserer og gjennomfører ulike arrangement og festivaler/konserter.  De 

frivillige i Arkangelsk fikk den 19.okt. 2012 godkjent sin organisasjon; Archangelsk Regional 

Nonprofit Voluntary Organization for art and culture av Russiske myndigheter. 

http://www.facebook.com/groups/199985016740698/  

Urband Camp er et resultat av et samarbeid mellom denne organisasjonen og VAE-prosjektet 

og ble i år arrangert 18.-21.sept.  http://www.urbandcamp.com/en/  

Daglig leder har deltatt på uveksling på Rognan (Blåfrost) 15.-16.02. 

 

 

 
The Groove Valley 

    
 

Jazzcampen    
Frivilligsentralen deltok aktivt i planleggingen og gjennomføringen av Jazzcampen i uke 27 i 

år også.   

http://www.facebook.com/groups/199985016740698/
http://www.urbandcamp.com/en/


 

 

Trones Grunneierlag. 

Frivilligsentralen har tatt på seg sekretær og kasserer-funksjonen for laget. 

 

 

Samarbeid med BeiarVekst AS. 

Frivilligsentralen var vertskap for og deltok som foreleser på Økonomidag (21.03.) for 

brukerne på BeiarVekst. 

 

 

 

    Beiarn Demensforening. 
Frivilligsentralen tok initiativ til å arrangere en aktivitetsdag på Bygdetunet for personer med 

demens den 16.juni i samarbeid med kommunens demensteam.  Den ble meget vellykket og 

det ble startet ei egen demensforning med hjelp fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen den 

19.juni.  Foreningen søkte om aktivitetsmidler både fra Extra-stiftelsen og fra 

Nasjonalforeningen og fikk midler til både utstyr (2 Taxasykler), temadager og kurs for 

pårørende og flere aktivitetsdager.  Det ble arrangert infokveld for pårørende med folk fra 

Kløveråsen den 01.12. samt ny aktivitetsdag på Bygdetunet den 04.12. 

 

 
Fra Aktivitetsdagen på Bygdetunet 04.12.14 

 

 



DELTAKELSE PÅ KURS/SEMINARER 
 

24.01.  Fagdag i F3 (fagforeninga) på Gardermoen. Tema: Samhandlingsplattformen  

  mellom KS og Frivillighet Norge. 

18.-19-02. Bygdemobiliseringssamling på Kjerringøy. 

04.-06.04.        Seminar og årsmøte i Folkeakademiet Hålogaland. 

07.-08..05.       Nettverkssamling i Vesterålen. 

10.-11.09.        Regionsamling, Sommarøy 

15.12.    Nettverkssamling i Bodø 

 

 

RAPPORT 
 

Stortingets krav til sentralene som mottar statlig støtte, er at det utløses dobbelt så mange 

årsverk som betalte årsverk. (1 årsverk = 1800 t.) 

Beiarn Frivilligsentral har i år registrert 9617 frivillige timer.   493 frivillige har gjort en 

dugnadsinnsats i løpet av året.    

 

 

SLUTTORD 
Styret og daglig leder vil til slutt takke alle, både lag og foreninger, organisasjoner, off. etater 

og enkeltpersoner for godt samarbeid i året som gikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


