
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 ingen nye frivilligsentraler i 2016.    

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. -16 var det 418 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 38 

medlemmer. 

 

 styret:  Styret i Frivilligsentralen har i 2016 hatt følgende sammensetning: 

                Leder:                 Marit Trones    

                Styremedlem:     Håkon Sæther 

                      ”                    Edvind Krekling  

  "          Einar Karlsen 

  "          Astri Johansen 

                       ”                   Linda Larsen     (oppnevnt av kommunen)                     

                 Varamedlemmer:   Gunnar Storhaug, Liv Pettersen og Morten Hammer. 

                                                 Øyvind Sande (oppnevnt av komm.) 

                 Ågot Eide har møtt som observatører for administrasjonen i kommunen. 

       Valgkomite:Liv Nybakk, Merethe Leiråmo, Bjørg Carlsen og vara Karin Selfors. 

                 Styret har avholdt 5 styremøter i 2016 og behandlet 16 saker. I tillegg ble det  

       avholdt årsmøte, 16.mars. 

       Styret har arbeidet mye med ny finansiell organisering da det statlige tilskuddet  

       overføres til kommunen fra 01.01.17.  Styret har også meldt sentralen inn i Norges  

       Frivilligsentraler; en felles interesseorganisasjon for alle landets Frivilligsentraler.  

 

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

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

                  Jarl Dokmo er revisorer. 

 

http://www.frivillig.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 2016. 

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

                    kaffeservering.  Det ble kjøpt inn ny komfyr til kjøkkenet (da den gamle steke- 

          ovnen ikke fungerte). 

                    

                  

 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: 

Bygdepolitisk Program sine midler (kr.120.316,26) ble etter kommunens ønske fra 01.01.16  

omdisponere til et nytt prosjekt; Bygdeutvikling Beiarn.   

Dgl.leder ved Frivilligsentralen deltar i den administrative styringsgruppen i BB. 

 

 

 

 
 

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.  



Vi deltok med ulike aktiviteter for flyktningene i vinterferieuka; ski og aking i Slåken og 

bakedag. 

Vi har deltatt i planlegging av en sommerkonsert som desverre måtte avlyses i samarbeid med 

kulturavdelinga. 

21.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 2016 ble det gjennomført 5 kurs på 129 timer i regi av SNS; 

Laftekurs, jegerprøvekurs, kurs i Excel og regnskap, kurs i vedlikehold og reparasjon av 

sykkel og oppsynskurs. 

 

Til sammen har 37 personer deltatt på kurs i 2016. 

 

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 på 80,- 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 tilskudd til foredraget "Hager mot Nord" med Ingebjørg Hage (26.04.16), 

Foredragsturneen i Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Meløy: "De som kom østfra" med Britt Karin 

Larsen (uke 40), konsert med Susanne Lundeng (07.08.16), aktiviteter for innvandrerkvinner i 

Beiarn Hudflidslag og konsert med Korinteran og Misvær Songarlag (13.12.16). 

 

 

 
Britt Karin Larsen 

 

Det ble avholdt årsmøte den 09.03.16.    

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

Beiarn Bondekvinnelag, Beiarn Husflidslag, Beiarn Historielag, UL Vårliv og Beiarn 

Frivilligsentral). 

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

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

Øystein Ringaker (revisor). 

 

 

Beiarn Sausankerlag: 

Beiarn Frivilligsentral har også i 2016 administrert salg av medisiner og utstyr for laget.   Det 

har vært omsatt for 4736,- kr.  Frivilligsentralen er også sekretær og kasserer for laget og 

deltatt på 3 styremøter og 1 årsmøte.  I tillegg har det vært 5 møter med rodene og ett 

temamøte i forbindelse med revidering av Beiteplanen.  Mye av arbeidet har bestått i 

søknadsskriving og rapportskriving samt en høringsuttalelse til ny forvaltningsplan for 

rovvilt. 

 

 

 



 

 

Beiarelva; en opplevelse som napper ! 
 

Beiarelva SA ( www.beiarelva.no ) (https://www.facebook.com/Beiarelva) 

Frivilligsentralen fungerer som sekretær og kasserer i laget.   Det har vært avholdt 9 

styremøter og 3 medlemsmøter i tillegg til et årsmøte.  I tillegg har det vært avholdt to 

dialogmøter med oppdrettsnæring og kraftselskap. 

Det ble fanget og satt ut 1988 lakser på 10014 kg og 866 sjøørret på 1073,5 kg i 2016.   

Arbeidet har videre bl.a. bestått i forberedelser til og evaluering av fiskesesongen, 

fangstrapportering, befaringer, organisering av vaktmesterordning samt søknadsskriving. 

 

 

 
Beiarn Næringsforum. 

Frivilligsentralen har sekretærfunksjon for Næringsforumet som har hatt 1 styremøte i tillegg 

til årsmøtet.  Det har vært jobbet med oppfølging av handlingsdelen til kommunens 

næringsplan, ulike kurs og arrangert 2 næringslivslunsjer og en næringsdag på Trones skole.  

Næringsforumet har 33 medlemmer. 

 

 

 

   BEIARN HUSFLIDSLAG. 
 

Frivilligsentralen har kassererfunksjonen i Husflidslaget. 

Det er ført fortløpende regnskap gjennom hele året. 

 

Trones Grunneierlag. 

Frivilligsentralen har tatt på seg sekretær og kasserer-funksjonen for laget og deltatt på 3 

møter.  

 

 

Beiarradioen. 

Frivilligsentralen påtok seg kassererjobben i Beiarradioen etter årsmøtet i april i 2015 og har 

deltatt på 9 møter.  Det har vært jobbet en god del for å få arrangert en bryggedans, men pga 

dødsfall i Tvervik ble det avlyst. 

http://www.beiarelva.com/


 

 

Beiarn Sikringsradiolag. 

Det har vært liten aktivitet i laget i 2016. 

 

 

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

sekretærfunksjon. 

Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 7 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 gårdsbesøk, temadager og flere 

aktivitetsdager. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GJENNOMFØRTE TILTAK 

 

Villmarksdagan 2016: 

 

Lørdagen ble det solgt 2618 billetter og søndagen var det 1166 solgte billetter.  Tilsammen 

3784; noe mindre enn i fjor, men både utstillere og besøkende var veldig fornøyde både med 

salg og med flere sitteplasser. 

98 utstillere sørget for mye spennende å se på og handle.   

I år fikk de frivillige røde T-skjorter som var sponset av GIFAS i Gildeskål - tusen takk til de. 

 

 

Villmarksdagan ble som vanlig åpnet av ordfører Monika Sande og programmet videre 

forsøkt sydd sammen av Tarjei Skare. Scenen var i år flyttet ut av området opp til enden av 

parkeringsplassen og besto av tilhengervogna med kapell tilhørende Frank Steensen - tusen 

takk til de for lånet!   Fra scenen ble det spilt mye bra musikk av Vanqueros og Deliverance.  

O.J. Hanssen og Ukulelekongen bidro også med sang og musikk.  Tom Antonsen styrte lyden 

begge dagene i lag med John Hansen og hans utstyr - takk til John for stor velvillighet! 

 



Trygve Flatebø hadde i år fått med seg Honzo og det ble smidd og banket fra 2 feltsmier.  De  

samlet mange interesserte rundt smi-aktivitetene i år også.   Inger Larsen lærte bort 

neverfletting bak garasjen.  

 

Jan Inge Rødahl & co hadde spent opp en over 100 meter lang taubane oppe i akebakken som 

fikk det til å kile godt i magen til alle de som torte å prøve den. 

Beiarn Jeger- og Fiskerforening stilte også i år opp med løpende elgbane.  Ellers var det 

aktiviteter som ridning, rodeookse, forball med promillebriller, røyking av laks, lafting og 

Nordnorsk Harehundklubb hadde infostand med utstilling 

Verdens beste møsbrømlefse som ble kåret under Jazzcampen for 8 år siden, ble solgt under 

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

fiskekaker, hvalkjøtt 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 Jonasgammen på Trolia med Jan Laukslett som turleder.   

Rundt gullgraverkassa var det mange spente fjes å se; Frank Haugen med medarbeidere hadde 

ansvar for den. 

I år fikk Aksel Skoglund tent mila på lørdag under fine forhold.  Resultatet ble 170 liter tjære. 

 



Fagerlia Gård med Elin Kristoffersen og Per Christian Walkes fikk prisen for beste 

Villmarksstand; blide og trivelige selgere, aktivitet med baking i steinovn og et innholdsrikt 

og spennende varesortement med lokale matprodukter som matcher villmarksprofilen til 

Villmarksdagan.   

 

Søndagen fikk vi besøk av Villmarksjenta; Maria Grøntjernet som i 2013 ble kåret til Årets 

Villmarking.  Hun holdt et annerledes og ærlig foredrag om sitt forhold til friluftsliv og turer i 

naturen.   Vidar Pettersen holdt også gudstjeneste fra storscenen. 

2 Tv-er som vi fikk låne hos Coop Bemi ble auksjonert bort på facebook til uteaktiviteter for 

barn og eldre i Beiarn og ble solgt for 3.500,- kr hver. 

. 

 

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

TRIVELIGE DAGENE MULIGE; TAKK OGSÅ TIL UTSTILLERNE OG ALLE 

BESØKENDE ! 

http://beiarn.frivilligsentral.no/villmarksdagan/  

 



 

 

 

Trivsel i adventstida: 

Daglig leder har vært sekretær for adventsgruppa på Moldjord og møtt på 3 møter.   

Julegrana på Moldjord ble tent 1.lørdag i advent av varaordføreren ved Vertshuset med god 

oppslutning i år også.  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!  Nytt av året var et lite julemarked og loddsalg. 

Det er kommet inn flere bidrag til en bedre julegatebelysning, men ikke nok til den 

opprinnelig ønskede belysningen.  Derfor har gruppa bestemt at de skal forbedre julelenkene 

over veien med led-pærer og litt pynt i stedet for. 

 

 
 

Utdeling av frivillighetsprisen: 

Styret vedtok å utsette utdeling av frivillighetsprisen for 2016 til over nyåret. 

 

 

”Utstyrssentralen” 

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

kanostativ, 14 partytelt, 9 tromler med skjøteledning og 5 strømfordelingsbokser, 10 

bord/benker, 12 sammenleggbare bord, 2 bålstativ og stålgjerder til leie. 

 

 

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 – 

14.00. Frivilligsentralen har ansvar for transport av deltakerne.   

 

 

Seniornettklubb. 

Det har ikke vært aktivitet i denne klubben i 2016. 

 

 

Krafttak mot kreft. 

05.03. organiserte Frivilligsentralen innsamlingsaksjon i Beiarn for kreftsaken.  6 frivillige sto 

på alle 3 butikkene og samlet inn penger. 



 

 

 

DELTAKELSE PÅ KURS/SEMINARER/MØTER 
 

07.-08.06. Nettverkssamling på Ørnes 

10.-12.06. Studietur til Bardufossmessa med hovedkomiteen for Villmarksdagan (10 stk) 

 

 
 

19.-20.09.       Regionsamling, Trondheim 

12.12.    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


