
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.  

Fra Regjeringen sin hjemmeside om frivillighet: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-

idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/Frivilligsentraler1/id2000850/ 

"Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. 

Frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre 

for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale 

forutsetninger og behov." 

Kulturdepartementet opprettet 18 nye frivilligsentraler i 2015 - ingen i Nordland.    

Nettportal (www.frivillig.no) 

På frivillig.no vil du finne oppdrag som frivillige organisasjoner over hele landet trenger 

frivillige til. Frivillig.no skal svare på spørsmålet "hva kan jeg bidra med der jeg bor?" og vise 

hele bredden i frivilligheten. Den er gratis å bruke både for frivillige organisasjoner og folk 

som ønsker bli frivillige. 

Pr. des. -15 var det 419 frivilligsentraler som fikk statsstøtte. 

På http://www.frivilligsentral.no/ finner du mer info om frivilligsentraler. 

 

ORGANISERING  AV BEIARN FRIVILLIGSENTRAL 

 

 eierforhold: Sentralen eies av lag/foreninger og enkeltpersoner i Beiarn. Til sammen 31 

medlemmer. 

 

 styret:  Styret i Frivilligsentralen har i 2015 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.) 

                 Ågot Eide har møtt som observatører for administrasjonen i kommunen. 

       Valgkomite: Lise Øvernes, Liv Nybakk, Merethe Leiråmo og vara Bjørg Carlsen.. 

                 Styret har avholdt 3 styremøter i 2015 og behandlet 11 saker. I tillegg ble det  

       avholdt årsmøte, 16.mars og Juleavslutning med utdeling av Frivillighetsprisen,  

       08.des. 

 

 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   

                  Jarl Dokmo er revisorer. 

http://www.frivillig.no/
http://www.villmarksdagan.no/


 

 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 har ca.20 forskjellige lag og     

          foreninger lånt lokalene i 2015. 

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

                    kaffeservering.   

                    

                  

 finansiering:   Tilskudd fra KUD forutsetter 40% lokal finansiering (min.206.667,- kr).      

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 har fungert som styre for BPP, noe som opphører fra 01.01.16  

da kommunen ønsker å omdisponere disse midlene til Bygdeutvikling Beiarn.   

Dgl.leder ved Frivilligsentralen vil delta i den administrative styringsgruppen i BB. 

Daglig leder har fungert som sekretær for BPP. 

Målsettingen for programmet har vært: 

«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 4 styremøter og behandlet 9 saker. 

7 tiltak har fått innvilget en økonomisk støtte på til sammen 65.000,- kr. og programmet har  

pr. 31.12.15 kr 120.286,70 til disposisjon. 

Det er gitt støtte til Beiarradioen, Adventsgruppa på Moldjord, Bokutgivelse, kurs i 

sikkerhetsopplæring med motorsag og ryddesag, sang og musikk på sykestua og kurs i språk- 

og arbeidstrening for flyktninger. 

 

 

 

 



 
 

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.  

24.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 2015 ble det gjennomført 9 kurs/studieringer på 268 timer i regi av SNS; 

2 laftekurs, kurs i partering og tilberedning av elg, nettbrettkurs, sikkerhetskurs i motorsag og 

ryddesag, jegerprøvekurs, kurs i grafisk teknikk, førstehjelpskurs og kurs i baking i steinovn. 

 

Til sammen har 72 personer deltatt på kurs i 2015. 

 

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. 

 



Vi har fått støtte til 5 konserter;  konsert med Dan Kristoffersen på Beiarværingen (27.10.15), 

Saltdal Spellemannslag og Odd Jarle Hansen på Villmarksdagan, Mikael Rønneberg i 

Hauforsmoen Kapell (08.12.15) og Etla på Bygdetunet (02.12.15).  Vi har også fått støtte til 

ett foredrag med Inger Solem på Biblioteket (18.05.15) og en teaterforestilling med Igor 

Dunderovic på Samfunnssalen på Moldjord (14.11.15) 

 

 
Etla på Bygdetunet 

 

Det ble avholdt årsmøte den 09.03.15.    

Beiarn Folkeakademi har 8 medlemmer.  

Styret har bestått av; Laila Gabrielsen (leder), Berit Johansen (styremedlem), Erik Gabrielsen 

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

 

 

Beiarn Musikkråd: 

Beiarn Frivilligsentral innehar sekretærfunksjonen for rådet som ikke har hatt møter i 2015. 

 

 

Beiarn Sausankerlag: 

Beiarn Frivilligsentral har også i 2015 administrert salg av medisiner og utstyr for laget.   Det 

har vært omsatt for 3857,70 kr.  Frivilligsentralen er også sekretær og kasserer for laget og 

deltatt på 7 styremøter i tillegg til 1 beitebrukskonferanse i Bodø og oppstartsmøte for 

revidering av Beiteplanen.  Mye av arbeidet har bestått i søknadsskriving og rapportskriving 

samt forberedelser til revidering av Beiteplan. 

 

 

 

 

 



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 6 

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

forberedelser til og evaluering av fiskesesongen, fangstrapportering, befaringer, organisering 

av stamfiske samt søknadsskriving. 

  

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

og kr.50.000,- fra Beiarn Kommune i 2014 og har rapporteringsfrist 31.03.16.   

 Det er avholdt 7 åpne møter, 16 møter i arbeidsgruppene og 7 møter i styringsgruppa. 

 Styringsgruppa vedtok en tiltaksplan på 5 pkt.: 

1. Bonitering. Kartlegging av gyte- og oppvekstområder i hele vassdraget. (Hovedelva og 

sideelver/ bekker.)  Dette ble gjennomført i oktober av Rådgivende Biologer fra 

Bergen.  Rapport vil foreligge i løpet av februar 2016.  I den forbindelse ble det satt ut 

4 temperaturlogger i elva i uke 43 (Frigg Ottar og Leif Viktor Olsen).  Disse ble satt ut 

ved Gjeddåga, Gråttåga, Tverråga og i hovedelva ovenfor Tverråga. 

2. Fangst av stamfisk som oppbevares i kar og settes ut i den ikke lakseførende delen av 

vassdraget. Fisken bør radiomerkes og resultatet av gytinga undersøkes årlig ved 

yngel- og ungfisktellinger.  Fiskene ble ikke radiomerket. 

3. Videoovervåking av oppgangen av fisk i Tollåga.   Dette ble det søkt om tilskudd til 

hos MD, men der fikk vi avslag så dette er ikke gjennomført. 

4. Predatorkontroll. Kartlegge predatorpresset og lage plan for iverksetting av tiltak for å 

redusere svinn av yngel, smolt og gytefisk.  Under planlegging. 

5. Lage ny og funksjonell heimeside for Beiarelva SA.  Dette arbeides det med i 

samarbeid med Akzidenz og Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning. 

 

Det har vært innslag på NRK:  http://www.nrk.no/sok/?q=Beiarelva 

Det er laget flere videosnutter fra elva: 

https://www.youtube.com/watch?v=ve6PpY4pitQ 

https://www.youtube.com/watch?v=g5b1OR-0Eeo&sns=fb  

 

 

 

 
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 og en temakveld.  Næringsforumet har 30 medlemmer. 

 

 

 

 

http://www.beiarelva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ve6PpY4pitQ


 

 

 

 

GJENNOMFØRTE TILTAK 

 

Villmarksdagan 2015: 

 

I år kom sommeren til Beiarn med Villmarksdagan! 

Og med sommeren kom folket til Beiarn ...... 

Lørdagen ble det solgt 3200 billetter og vi slo dermed dagsrekorden fra i fjor igjen. Søndagen 

var det både vind og sol og "bare" 750 solgte billetter. 

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

I år fikk de frivillige svarte T-skjorter som var sponset av Nexans på Rognan - tusen takk til 

de. 

 

 

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!  Ivar Sæther styrte lyden på 

lørdag og på søndag fikk vi god hjelp av Knut Rønnåbakk og Tom Antonsen.  Et nytt og friskt 

innslag i år var Tempo som spilte for å markere sitt 80-års jubileum. 

 



Trygve Flatebø samlet mange interesserte rundt smia si i år også.   Inger Larsen lærte bort 

neverfletting i garasjen.  

Nordland Turselskap aktiviserte ungene med stigeklatring på småskolesida og mange fikk 

oppleve god mestringsfølelese der. 

 

Verdens beste møsbrømlefse som ble kåret under Jazzcampen for 7 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.    

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

Beiarn Turlag sin tur i år gikk til Ner-Tollådalen langs gammelveien.  15 stk deltok og fikk en 

flott historisk og kulturell opplevelse med Gunnar Storhaug som turleder.   

Rundt gullgraverkassa var det mange spente fjes å se; Marit Kristensen hadde ansvar for den. 

Pga mye vind begge dagene ble verken tjæremila tent eller paragliding fra Tellingen.  Aksel 

Skoglund la ei fin mile, men måtte vente helt til mandagskvelden før han kunne tenne den.  

Resultatet ble 140 liter tjære. 

 

Tilbudet om paintball og skytesimulator ble suplert med løpende elgbane. 



Jørn Jensen fikk prisen for beste Villmarksstand; god service, ryddig på standen og et 

innholdsrikt varesortement som matcher villmarksprofilen til Villmarksdagan.  Og ikke minst 

at folk skryter av utstilleren og etterspør varene hans. 

 

Søndagen ble det også holdt gudstjeneste i storlavvoen til SNO ved Lise Trones.   

 

 

 

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 ved Vertshuset med mange frammøtte.  

Tempo spilte julesanger mens voksne og unger gikk rundt juletreet. Vanja Soløy og hesten 

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

kjøretur i sleden! Det er startet kronerulling for en bedre julegatebelysning. 

 

 

Utdeling av frivillighetsprisen: 

Lillian Johannessen og Asbjørn Troli fikk prisen i 2015; Innrammet diplom og veggteppe 

(laget av Grete Knudsen).   

Prisen ble overrakt under juleavslutningen for styret i Beiarn Frivilligsentral på Beiarvekst 

den 08.12.15 med innbudte gjester. 

De fikk prisen for sin ekstra-innsats i virket som drosje- og ambulansesjåfører. Omsorgsfulle, 

blide og løsningsorienterte er ord som er brukt om prisvinnerne. 

 

 

 

Julemarked på Storjord. 

Lørdag 12.12. ble det invitert til utendørs julemarked på Storjord.  

7 utstillere deltok og det ble servert bålkaffe og kaker (Beiarradioen) i et fint snødryss. 

 

 
Beiarn Mannskor bidro med sang. 

 

 

”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. 

Vi har også 1 betalingsterminal 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.   

 

 

Seniornettklubb. 

Kurset i bruk av nettbrett ble avsluttet våren 2016.  Klubben mottar heftet "Senionett" som 

kommer ut 4 ganger i året. 

13.04. ble det arrangert bildekveld med Lahkku som tema. 

 

 

Trones Grunneierlag. 

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

 

 

Beiarradioen. 

Frivilligsentralen påtok seg kassererjobben i Beiarradioen etter årsmøtet i april. 

 

 

Beiarn Sikringsradiolag. 

Etter flere år med liten eller ingen aktivitet, ble det avholdt et møte i juni.(12/6)  Det ble kjøpt 

inn en Repeter som ble montert på Røde Kors-hytta. 

 

 

 

    Beiarn Demensforening. 
Foreningen ble stiftet den 19.juni 2014.  Frivilligsentralen innehar både leder- og 

sekretærfunksjon. 

Styret har avholdt 2 styremøter og behandlet 8 saker.  De viktigste sakene har vært 

planlegging av aktiviteter og skriving av søknader på tilskudd.  Foreningen søkte om 

aktivitetsmidler fra Nasjonalforeningen og fikk midler til både Svartkjeltreff, gårdsbesøk, 

linotrykk-kurs, temadager, kurs for pårørende og flere aktivitetsdager. 

De to Taxa-syklene kom i juli og er blitt mye brukt utover sommeren og høsten. 



 
 

Fra prøving av el-syklene for første gang 21.07.15. 

 

 

DELTAKELSE PÅ KURS/SEMINARER 
 

13.01.  Digital Markedsføringsdag i Bodø 

23.01.  Kurs i Samskaping i Oslo 

03.-04.09.        Regionsamling, Bodø 

01.12.    Nettverkssamling i Bodø 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


