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Forord
Året 2020 ble et år der vi måtte endre våre aktiviteter og tenkte muligheter, på tross av alle
begrensninger som Korona-pandemien satte. Vi stengte huset vårt helt ned fra 1. mars til 1. august.
Som daglig leder ble hverdagen annerledes, og det ble plutselig mye tid til å være kreativ og jobbe på
nye måter. Jeg flyttet inn i annekset hjemme på tomta og rigget til et kontor der. Jeg måtte lære å
bruke nye digitale verktøy, samhandle med nye organisasjoner og iverksette nye, behovsrettede
tiltak. Det var givende å jobbe sammen med Kristin Tolo, Frivilligsentralen i Sauherad og Anne
Grete Berge, Bø og Sauherad Røde Kors. Sammen fikk vi etablert «Handlehjelp», «Telefonvenn» og
rekruttert mange nye frivillige som ønsket å stille opp. Det beviste for meg at vårt lokalsamfunn er
klar til å hjelpe, når behovet skulle komme. Midt-Telemark kommune har en stor frivillig ressurs i
lokalsamfunnet, og det vil være på sin plass om vi får flere tydelige partnerskapsavtaler i den neste
perioden.
Gjennom Teams, kom jeg noe nærmere alle ansatte i Telemark Røde Kors. Det er jo tross alt der jeg
er ansatt. Jobben som daglig leder er en ensom jobb i form av at jeg ikke har ansattressurs å spille på
lag med. Det var fint å møte de andre ansatte i Telemark Røde Kors på hvert morgenmøte i tiden som
samfunnet var helt nedstengt. Fra høsten prøver jeg å delta sporadisk for å holde kontakten. Men
dagene er hektiske som vanlig. Det er stor aktivitet både av grupper som leier lokalene, frivillige som
kommer og oppussingsprosjekter som vi har på gang kontinuerlig.
Vi har fått gjort mye i 2020. Vi har ikke blitt spesielt hindret i å utvikle oss, på tross av pandemien.
Det var et år med mye usikkerhet med tanke på å kunne fortsette med våre populære aktiviteter som
«Etter skoletid» og «Fredagsdisco». Det var tøft å erfare at vi ikke ble prioritert av Midt-Telemark
kommune når det gjaldt søknaden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir). Vi fikk
dermed ikke støtte til «Etter skoletid» og utstyrsbanken «BUA». Da ble jeg svært usikker på om vi
kunne opprettholde tilbudet. Men når barna kom på døra og demonstrerte foran kommunehuset,
kunne jeg ikke annet enn å kjempe for å opprettholde tilbudet.
Det er enkelte tilbud som jeg mener bør være et offentlig-frivillig samarbeid. Dagene går og vi
prøver vårt beste å ha tilbud som innbyggerne etterspør. Det å stå alene med ansvaret, blir mye å
bære for en frivillig organisasjon som bygger det meste på prosjektmidler.
Jeg håper at den nye frivillighetsmeldingen som blir utarbeidet for 2021 av Midt-Telemark
kommune, vil inneholde tiltak der det er et konkret samarbeide mellom offentlig og frivillig sektor.
Vi må jobbe sammen for å opprettholde tilbud som er bra for lokalmiljøet og kan være over tid.
Bø, 31.1.2021
___________________________
Elisabeth Haugen
Daglig leder
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Terje Kili gikk av i styret før årsmøtet, da han flyttet fra kommunen.
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Evaluering av tiltak i Handlingsplan for 2020
Hovedmål 1
Bidra til å styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet, gjennom å være en egen
aktivitetsarena og katalysator til andre organisasjoner for folk som ønsker å være frivillig.
Resultatmål 1.1
BøF skal være godt kjent i lokalsamfunnet og gi god informasjon om aktiviteter
Tiltak 1.1.1
Markedsføre oss via alle markedskanaler, sosiale medier etc. Ha en oppdatert og aktiv hjemmeside,
samt Facebook og Instagram. Henge opp plakater og være på Midt-Telemark kommune sin
hjemmeside.
Vi bruker hjemmesiden vår aktivt og lenker til nyheter på Facebook ukentlig.
Facebook-siden vår har 849 følgere. Antall innlegg: 1-2 ganger pr uke. Facebook og Instagram
henger sammen. Instagram-kontoen har 164 følgere og vi har hatt 58 innlegg.
Vi var ekstra synlig på Midt-Telemark kommune sin hjemmeside i Korona-tiden. Da stod vi oppført
som kontakt hvis folk trengte handlehjelp eller telefonvenn. Ellers er vi linket under Kultur og fritid
https://midt-telemark.kommune.no/finn-tjeneste/kultur-og-fritid/
Vi er jevnlig i Bø Blad. Vi var vært på forsiden 2 ganger i 2020 og hatt cirka 10 reportasjer. Vi
opplever Bø Blad som en god støttespiller for oss. Vi har annonsert 6 ganger i avisen.

Bilde: Reportasje om middag 1. juledag i Bø Blad, 25. november 2020.

Tiltak 1.1.2 Invitere oss inn på ledermøter i Midt-Telemark kommune.
Vi ble invitert inn til å være med i ressursgruppa ved utarbeiding av ny Frivilligstrategi MidtTelemark kommune. Første møte var 27. november, der daglig leder var representert. Ellers tok vi
kontakt med ressursgruppa for barn og unge ved Hege Flåtin. Vi inviterte oss inn på deres første
møte, 20. januar 2021.
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Resultatmål 1.2 Vi skal initiere og samarbeide om behovsrettede, helsefremmende og sosiale
aktiviteter og tiltak
Tiltak 1.2.1 Åpent kontor. Vi skal ha åpningstider fra tirsdag til fredag kl 09.00-15.30.
I forbindelse med Korona-epidemien, måtte vi stenge huset fra 1.mars til 1. august. Etter denne
perioden åpnet vi opp, men med smittevernregler og restriksjoner.
Tiltak 1.2.2 Hjelpe enkeltpersoner Vi skal hjelpe uføre og eldre med praktisk hjelp så langt vi klarer.
Vi videreformidler henvendelser om hjelp til andre instanser, dersom vi ikke har frivillige til
oppdraget
I forbindelse med Korona-krisen mobiliserte vi ekstra mange frivillige. Vi opprettet såkalt Koronahjelp og Korona-frivillige. Dette var folk som gjerne ville hjelpe til når samfunnet stengte ned. I
samarbeid med Frivilligsentralen i Sauherad, etablerte vi rutiner for Handlehjelp og Telefonvenn.
De som trengte hjelp, var enslige som ikke kunne gå i butikken selv. Midt-Telemark kommune
flagget denne tjenesten på sine Korona-nettsider. Vi var i beredskap 24-7 med mobiltelefonen til Bø
Frivilligsentral.
Antall oppdrag da samfunnet stengte ned: 25
Antall frivillige i Korona-beredskap: 70
Antall henvendelser utenom Korona-hjelp: 10
Tiltak 1.2.3 Vi skal tilby «Etter skoletid» for barn i 5.-6.klasse hver tirsdag og 7. klasse hver onsdag
hele skoleåret. Måltall: 4 frivillige fast hver gang. 60 barn hver uke.
Vi hadde tilbudet om «Etter skoletid» frem til samfunnet stengte ned i slutten av februar. Vi fikk
tilbakemelding i denne perioden at Midt-Telemark kommune ikke prioriterte vår søknad om tilskudd
fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoretat. Det var derfor store sjanser for dårligere forutsetninger
for å kunne opprettholde tilbudet, når samfunnet kunne åpne opp igjen.

Bilde: Barna som har deltatt på «Etter skoletid» demonstrerer for å få tilbudet tilbake. Foto: E. Haugen

Når skolen startet opp igjen i august 2020, tok det en uke før en gjeng ungdommer kom til
Frivilligsentralen for å spørre når «Frivillig» åpner igjen. Jeg fortalte at det ikke var prosjektmidler
og var usikker på om vi kunne åpne opp. I tillegg var det fremdeles usikkerhet omkring Koronasituasjonen. To initiativtakere blant barna, Nicolai Trondsen Singsaas og Aron Åkerøy Jørgensen,
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satte i gang en protestaksjon fredag 4. september. De kom i snakk med ordfører og ble invitert på
møte med kommunen, mandag 7. september. Det kom ingenting ut av dette møte, unntatt at barna ble
hørt og at kommunen fikk forståelse for hvor mye «Etter skoletid» betyr for barna.
Jeg måtte gå i gang å søke om ekstra midler for å kunne få midler til å kunne åpne opp. Vi fikk ekstra
tilskudd fra Lions Club i anledning vårt 20 års jubileum og sammen med noen andre tilskudd, startet
vi opp «Etter skoletid» etter høstferien i uke 41. Da hadde vi bestemt at det skulle være maks 25 barn
inne om gangen. Vi satt 5. klasse på tirsdager, 6. klasse på onsdager og 7. klasse annenhver torsdag.

F.v.; Nicolai og Aron var initiativtakere for å få åpnet «Etter skoletid» igjen. Foto: Gro Røiland, Bø Blad

Tiltak 1.2.4 Småbarnstreff Legge til rette for Småbarnstreff og markedsføre tilbudet godt
Vi hadde Småbarnstreff frem til huset stengte i slutten av februar 2020. Etter dette har det ikke vært
småbarnstreff i år. Det er Korona-krisen som satt stopper for tilbudet. Videre fikk vi ikke
prosjektmidler fra BufDir, som også var medvirkende årsak til at vi ikke startet opp tilbudet igjen i
høst. Småbarnstreff var et lavterskeltilbud som var et delmål i prosjektsøknaden til BufDir 2020.
Tiltak 1.2.5 Utstyrsbank. Ha en utstyrsbank BUA som funger godt og der primært folk som trenger
det kan låne aktivitetsutstyr. Åpent hver torsdag hele året. Mål: 1000 Indikator: Antall utlån i året
Vi hadde BUA åpent frem til huset stengte i slutten av februar 2020. Vi hadde ca. 500 utlån i
perioden januar-februar 2020. Vi hadde noe utlån i sommer, men har ikke markedsført tilbudet i høst.
Vi har jobbet mye med å holde orden på lageret, og vi har godt med utstyr. Det er lagerarbeid og
logistikken som er arbeidskrevende. Vi har kun hatt et par faste frivillige til å bemanne
utstyrsbanken, så det er utfordrende å drive dette tilbudet.
Utstyrsbanken BUA i Bø fungerer ikke godt. Det er behov for mer samskapning frivillig-offentlig.
Det blir for mye som ligger på daglig leder BøF.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) har tilskuddsordninger for driftsstøtte til
utstyrsbank. Dette har vært en viktig tilskuddsordning for dette tilbudet. Vi ble ikke prioritert av
kommunen da vi sendte søknaden sist gang, så vi fikk ingen prosjektmidler til drift av utstyrsbanken.
Vi står uten prosjektmidler for å opprettholde tilbudet, og vi må søke BufDir på nytt for 2021, for å
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se om det er mulig å få nye tilskudd til ordningen. Vi søkte egen søknad kun for utstyrsbank via
BufDir i november 2020. Svaret kommer i mai 2021.
Vi sendte brev til ulike instanser innen kultur, helse, skole i kommunen i november 2020, for å
signalisere behovet for støtte for å kunne opprettholde tilbudet. Vi må jobbe videre med denne
dialogen i 2021.
Tiltak 1.2.6 Fredagsdisco for utviklingshemmede. Arrangere fredagsdisco 10 ganger i løpet av året.
50-60 deltakere hver gang
Vi arrangerte Fredagsdisco i januar og februar 2020, med ca. 50 gjester hver gang. Korona-krisen
gjorde at vi måtte stenge tilbudet. Etter dialog med ansatte innenfor helsesektoren og leder for de
ulike bofellesskapene, ble vi enige om å starte med disco igjen i oktober. Av smittevernhensyn, ble
psykisk utviklingshemmede kun fra Midt-Telemark kommune invitert. Det var da ca. 20 gjester i
oktober og november. Vi har flere dedikerte frivillige som er med på Fredagsdisco.

Bilde: Her er discolokalet klar til fest før Koronaen og oppussingen. Foto: E. Haugen

Tiltak 1.2.7 Være et service- og støtteorgan for andre organisasjoner og brukere av huset - Eks.:
Tilrettelegge for eldretrimmen, Seniornett, Bø Pensjonistlag mfl.
Vi tilrettelegger huset daglig for alle brukere av huset. I 2020 kom Bø Målarklubb som ny fast
leietaker. De får henge opp bildene sine på veggene. På grunn av Koronaen, ble huset stengt for
utleie fra slutten av februar til begynnelsen av september. Aktiviteten tok seg opp i høst, og vi tar
smittevernreglene seriøst. Alle registrerer seg i inngangen, bruker antibac og holder avstand. I slutten
av 2020, bestemte vi, i samråd med Bø og Sauherad Hørsellag, å slutte med salg av batterier.
Lokallaget vil selv sørge for salget fremover. Dette er både av smittevernhensyn og at vi ikke har
kapasitet til denne servicen.
Tiltak 1.2.8 Samarbeide med Kiwi i Bø og hente matvarer der 3 ganger i uken
Vi har hatt 2 faste frivillige som har hentet mat på Kiwi mandag, onsdag og fredag. Det er mye vi
ikke kan ta med, da det er «siste forbruksdag». Det som er «Best før» kan vi ta med, samt andre varer
som av andre årsaker ikke kan selges. Vi har videresolgt noe på «Det Gule Hus», slik som brød,
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sjokolade og brus. For øvrig har vi glede av kaker og annet for «Etter skoletid». Dette tiltaket var
ikke aktivt i perioden mars-september 2020 av smittevernhensyn. Vi fortsetter samarbeidet i 2021.
Tiltak 1.2.9 Samarbeide med «Det Gule Hus» og selge videre utstyr og annet som vi ikke har bruk
for. Gjenbruk.
Vi leier en reol på halvårsbasis på Det Gule Hus». Her kan vi selge videre varer fra Kiwi og andre
ting som vi får og ikke kan bruke selv. Det er skiutstyr og annet utstyr som vi ikke kan ha i
utstyrsbanken BUA. Vi fikk noen sekker med bamser i høst, og disse ble solgt videre på Det Gule
Hus. Denne ordningen fungerer fint for oss og vi vil fortsette videre med det.
Tiltak 1.2.10 Samarbeide med Frivilligsentralen i Sauherad om enkelte arrangement og annet.
Frivilligsentralen i Sauherad ble etablert i 2019 og de holder til på Kjernehuset på Gvarv. MidtTelemark kommune ved Terje Kili oppfordret oss til å samarbeide og finne felles tiltak. Det første
reelle samarbeidet kom i gang når Koronakrisen kom over oss i februar 2020. Da ble begge husene
stengt for ordinær drift og vi iverksatte nye behovsrettede tiltak. Daglig leder BøF og daglig leder
Frivilligsentralen Sauherad, Kristin Tolo, kom sammen om tiltakene «Handlehjelp» og
«Telefonvenn». Vi rekrutterte 70 nye «Korona-frivillige» sammen og hadde hyppig dialog via
Teams. Dette var et spennende samarbeide, der vi ble profilert via Midt-Telemark kommune sin
hjemmeside på «Korona-siden». «Telefonvenn» var et samarbeid med Anne Grete Berge, Bø og
Sauherad Røde Kors, diakon Åsne i Sauherad og Nes, i Den norske kirke.
Siden lokalsamfunnet var sterkt preget av Korona-krisen, var det behov for noen hyggelige,
familievennlige tiltak. I samarbeid med Frivilligsentralen i Sauherad og Lions Club i Bø, inviterte vi
innbyggerne til «Påskeharen kommer» på skjærtorsdag. Da hadde vi kjøpt inn 1000 påskeegg og fått
med 32 frivillige som var i beredskap ifb. Korona-hjelpen. Det var mye organisering og vi fikk lagt
ut påskeegg på alle kjente stier i hele Midt-Telemark kommune. Det var cirka 500 personer som var
ute og leitet etter påskeegg denne skjærtorsdagen. Vi fikk gode tilbakemeldinger og dette er noe som
vi bør tenke å gjenta. Det skaper noe felles for hele kommunen.

Bilde f.v.: Her er det to barn som har funnet påskeegg. Vi fikk tilsendt en del Snap-bilder. Bildet til høyre vider et annet
egg som ble funnet.
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Etter suksessen med «Påskeharen kommer», samarbeidet vi med Frivilligsentralen i Sauherad og
Kristin Tolo om en ny aktivitet – «Best ute!». Her fikk vi til et samarbeid med Gulltrimmen og 12
ulike lag og foreninger i hele kommunen. Vi satt ut fysiske poster med spørsmål for store og små
barn på digitale 5-poeng postene i Gulltrimmen. Barna måtte svare på spørsmål og sende svaret på
SMS til BøF sitt mobilnummer. Det ble mye administrering, men aktiviteten var populær. Vi hadde
fått kr 30.000 til å kjøpe inn premier for. Det var 91 barn som var med på konkurransen, og som
hadde vært på mange poster. Noen hadde vært på alle postene. Det var en skikkelig organisatorisk
utfordrende aktivitet. Ny idé som vi bare prøvde ut.
Samarbeidspartnere på «Best ute!»
Lag/organisasjon
Navn
Ung Arena
Trond Garborg
Skarphedin langrenn
Andrè Horgen
Skarphedin fotball
Linda Stangeland
Sauherad IL
Anne Grete Edingsås
Barnas turlag
Marthe Berdahl
Friskis og svettis
Mette-Lise Mikalsen
Sauherad Jakt- og Fisk
Tor Arne Hegna
Bø- og Sauherad Røde Kors Margit Helga Thoen
Gullbring Kulturanlegg AS
Martin Lund Nordkvelle

Bilde oppe til venstre: Ordfører Siri foretar trekning.
Bilde til høyre: Arrangementskomitéen med postene,
Kristin, Martin og Elisabeth
Bilde til nede: Siri deler ut premier til de alle barn og unge
som var med
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Vi hadde flotte premier og snille sponsorer til konkurransen «Best ute!». Det var ordfører Siri
Blichfeldt Dyrland som både foretok trekning og utdeling av premiene.

Bilde: Her er oversikt over sponsorer og premier, samt vinnere av Best Ute!
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Høsten 2020 kom Frivilligsentralen i Sauherad og BøF sammen om et nytt tiltak – nemlig å lage en
felles søknad til BufDir. Dette var i nær dialog med Ung Arena Midt-Telemark, som er et kommunalt
prosjekt for ungdom mellom 13-19 år. Vi ble enige om at Frivilligsentralen i Sauherad skulle stå som
prosjekteier i denne omgang, og BøF og Ung Arena mer samarbeidspartnere i prosjektet. Søknaden
vil inkludere møteplasser for barn og unge i hele kommunen, samt ferietiltak. Prosjektet heter
«Sammen om å inkludere barn og unge i Midt-Telemark». Svaret på denne søknaden er i mai 2021.
Tiltak 1.2.2 Videreutvikle tilbud av gratis aktiviteter organisert i regi av frivillige
Både «Påskeharen kommer» og «Best ute!» var gratis aktiviteter for barn og unge i regi av frivillige.
Initiativet kom spesielt fordi samfunnet var rammet av en pandemi, og det var behov for å finne på
noen hyggelige og smittevern-vennlige aktiviteter. Det gjaldt å være kreativ.
Daglig leder leste en reportasje i TA 6. april 2020 om en aktivitet som het «Stolpejakten». Dette
hadde visstnok blitt populært i Skien og andre deler av landet. Med tanke på at pandemien fremdeles
var over oss, var huset på Frivilligsentralen fremdeles stengt. Med uvisshet om når vi kom tilbake til
normal drift, tok vi kontakt med Bø Orienteringslag ved Dag Steinar Ragvin, for å høre med dem om
de var interessert i et samarbeid om Stolpejakten i Bø. Dette var han interessert i. Vi hadde første
møte med Bø Orienteringslag, sammen med Frivilligsentralen i Sauherad. Siden Kjernehuset skulle
gjenåpne, kunne ikke daglig leder Kristin Tolo, bli med på denne aktiviteten. Bø Orienteringslag og
BøF fortsatte samarbeidet sammen.
Det var utfordrende å etablere Stolpejakten i Bø. Vi måtte få sponsorer på plass, for budsjettet var
om lag kr 70.000 inklusiv penger til premier, kopiering, distribusjon av brosjyrer, annonsering og
den digitale plattformen stolpejakten.no.
Vi fikk satt ut stolpene og Stolpejaktene startet 1. juli i Bø og varte til 25. oktober. Det var 50 stolper
som var plassert sentrumsnært med ulike farger, QR-koder og dekaler med sponsorer og
samarbeidspartnere. Frisklivsentralen var med som samarbeidspartner. Vi distribuerte brosjyre i
postkassene til alle husstander i Bø. Dette var både en digital og manuelle aktivitet.

Bilde: Reportasje i Bø Blad om Stolpejakten, 25. juni 2020.
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Budsjett for Stolpejakten 2020 med oversikt over sponsorer
Tekst
Beløp
Utgifter
Oppstartskostnad år 1
25 000
Mva-kostnad av oppstarten
6 250
Designe brosjyre
2 000
Trykke brosjyre
1 250
Stolper og strips
1 500
Administrasjonskostnader 10 % av prosjektkostnad
3 600
Materialer
1 000
Premier
20 400
Porto
10 000
Administrasjonskostnader
5 000
Sum utgifter
76 000
Finansiering
Støtte fra Stolpejakten 2/3 av oppstartskostnaden
20 000
Støtte Lions Club Bø (kr. 22.933 + porto)
27 933
Sponsor Sentrum vaskeri - premier
5 000
Sponsor Brødrene Kallesten AS
5 000
Sponsor Oterholt Helselag
5 000
Sponsor Murmester Espedalen
5 000
Støtte Frisklivssentralen
5 000
Egenkapital (overskudd "Best ute")
3 067
Sum finansiering
76 000
Andre premier
Gavekort på Meny
1 500
Premier til kostpris Brukås Sport

Det var hele 1440 deltakere, og derav 1100 turister. Det var noe vedlikehold av stolper som ble
ødelagt underveis i konkurransen. Vi hadde sagt at det skulle trekning av premier for deltakere fra
Midt-Telemark som hadde vært på minst 25 poster. Det var 160 som ble med på trekningen og det
var 15 vinnere. Vi hadde fine premier og ordfører Siri Blichfeldt Dyrland var med på trekningen, 27.
oktober 2020.

Bilde: Trekning av premier for Stolpejakten. Tv.: Dag Steinar Ragvin, Helene Haugersveen Kiserud, Elisabeth Haugen
og Siri Blichfeldt Dyrland
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Resultatmål 1.3 BøF skal være et interessant sted å engasjere seg frivillig, der den enkelte føler
seg ivaretatt og inkludert
Tiltak 1.3.1 Rekruttere, engasjere og følge opp frivillige, samt videreformidle frivillige til andre lag
og foreninger
Vi har et godt digitalt verktøy for å holde kontakt med de frivillige via Invi, som er levert av
WisWeb. Systemet blir stadig oppdatert og det er brukervennlig og bra. De frivillige for hilsener og
forespørsler via SMS-meldinger.
Antall aktive frivillige i 2020: 114 personer. Dette er inklusiv «Korona-frivillige»
Antall aktive frivillige for BøF i 2020: 57 personer.
Antall nye frivillige i 2020 som er aktive for BøF: 10 personer.

Bilde: her er en flott dugnadsgjeng! F.v.: Merete Lien, Martin Aas Kittelsen, Liv Aasmundsen, Tone Aarnes, Mette
Østerli Evju og Martin Pedersen. Foto: E. Haugen

Tiltak 1.3.2 Organisere en sammenkomst i året for de frivillige
I anledning 20-års jubileet, ble alle aktive frivillige invitert på festen. Det var cirka 30 av disse som
kom på festen. På grunn av Korona, ble det ikke arrangert flere sammenkomster, men vi har vært så
sosiale vi har hatt anledning til.
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Tiltak 1.3.3 Fungere som en praksisplass for studenter og andre
Hvem
1 student i praksis

Fra
Administrasjon og ledelse
Universitetet i Sør-Øst-Norge

Tid
500 t

1 student i praksis

Administrasjon og ledelse
Universitetet i Sør-Øst-Norge

560 t

1 mann - botetjeneste

Kriminalomsorg i Frihet

50 t

1 mann - fotlenkesoning

Kriminalomsorg i Frihet

30 t

1 mann – samfunnsstraff

Kriminalomsorg i Frihet

20 t

1 mann – samfunnsstraff

Kriminalomsorg i Frihet

5t

1 kvinne praksis
1 mann praksis

Idea Kompetanse AS
Samtun
Sum timer praksis

50 t
50 t
1.300

Gjøremål
Administrasjon
TV-aksjon
Daglige rutiner
Leksehjelp
Administrasjon
Søknader
Arrangement
Ledelse «Etter skoletid»
Malingsarbeid
Fullført
Vedlikehold tilhengere
Fullført
Vedlikehold uteområdet
Maling
Avbrutt
Malingsarbeid
Avbrutt
«Etter skoletid»
Maling

Det er fint å få studenter i praksis, men det er samtidig krevende. Mye opplæring må til, og når
vedkommende kjenner til jobben, er praksisen over.
Tiltak 1.3.4 Arrangere en temakveld
Ikke utført. I anledning julehøytiden, tok et frivillig initiativ til å invitere til middag 1. juledag. Det
kom 10 personer, og det var for det meste de som er frivillige her på BøF. Vi fikk koldtbord fra
Aarnes Kafeteria.
Tiltak 1.3.5 Markere 20-års jubileet

Selv om vi var i en Korona-pandemi, bestemte vi oss for å arrangere 20-års jubileum for Bø
Frivilligsentral, 24. september 2020. Smittereglene ble fulgt, og vi var 40 gjester i Kinosalen. Vi
hadde pyntet til fest. Vi fikk servert mat fra Aarnes Kafeteria. Vi hadde artister på scenen, Mona
Julianah Skruverud og Guro Kaasa, akkompagnert av Jon Rørmark, med Knut Eirik Hult som
ansvarlig for lys og lyd.
Styreleder Anne Britt Grivi åpnet jubileet ved å ønske alle velkommen og hadde en fin velkomsttale.
Videre var det taler fra ordfører Siri Blichfeldt Dyrland, kommunalsjef Terje Kili, Jonas Storup Bø
og Sauherad Røde Kors og Tone-Sissel Kise Telemark Røde Kors. Vi hadde en artig bingo, der
premiene var 2 gavekort fra Hegna Landhandel.
Bø og Sauherad Røde Kors hadde tatt initiativ til å kontakte andre lag og foreninger og bedt om
gaver. Vi fikk til sammen kr 20.000, der kr 10.000 var fra Røde Kors, 5.000 fra Bø
juniorspelemannslag og 5.000 fra Oterholt Helselag. I tillegg fikk vi kr 2.000 fra Telemark Røde
Kors og kr 25.000 fra Bø Lions Club. Midt-Telemark kommune gav oss en flott bukett.
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Program for 20 års Jubileum
Kl 15.00-17.00
Åpning av styreleder Anne Britt Grivi
Daglig Leder (om programmet)
15.10 Underholdning
Mona Juliana Skruverud
Sang av Erik Bye " våre Beste dag "
Sang av Odd Nordstoga"Bestevenn"
15.20 Bilde fremvisning av Bø frivillig sentral
15.35 Taler av gjester
15.50 Bespisning
16.20 Kake
16.35 Bingo
16.45 Underholdning
Sang av Guro Bø Kaasa
Sang av Alf Cranner " Din tanke er fri"
Sang av Carole King "You’Ve Got A Friend"
16.55 Avslutning og takk for en hyggelig markering!

Bilde: Her er en bukett av hyggelige gjester! F.v. Gro
Tjønnås, Siri Blichfeldt Dyrland, Liva Espedalen, Berit
Synnøve Sørbø og Anne Britt Grivi. Foto: M. H. Thoen

Vi var alle enige om at det hadde vært et vellykket arrangement i disse uvanlige tider.
I anledning 20-års jubileumet søkte vi om prosjektmidler for å gjøre klar til fest. Da fikk vi tilskudd
fra Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DnB, Sparebankstiftelsen Amedia, Oterholt Helselag,
Lions Club Bø med flere. I denne sammenheng pusset vi samtidig opp Kafé Anno på dugnad i juni
2020. Vi malte inngangspartiet og den ene delen av kaféen der vi skulle få nye møbler.
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Bilde: Det var stor dugnadsinnsats juni 2020 for å pusse opp Kafé Anno. Foto: E. Haugen

En ekstra stor takk til oppussingsgjengen for Kafé Anno; Martin Pedersen, Martin Aas Kittelsen,
Eirik Skoe, Anna Grading, Kat Marie Bexrud Berglien, Merily Ziuus, Margit Helga Thoen, Svein
Inge Ståland, Merete Lien, Marthe Iren Østrang, Tone Aarnes, Mette Østerli Evju, Liv Aasmundsen
m.fl.
Resultatmål 1.4 Ha godt tilrettelagte, trygge, attraktive og brukervennlige lokaler
Tiltak 1.4.1 Ha et levende hus med mange muligheter. Holde orden på huset og ha alle lokalene
klare til neste møte
Dette jobber vi daglig med. Vi har rutiner for alle rom og prøver å følge disse så godt vi kan. Mye
avhenger av hvem som er frivillige på huset og i praksis.
Tiltak 1.4.2 Bygge hovedtoalettet om til handikaptoalett
Takket være tilskuddsordninger fra Gjensidigestiftelsen på kr 160.000, Stiftelsen Dagsrudheimen,
Oterholt Helselag, NFU Bø og Sauherad og Lions Club Bø, fikk vi mulighet til å bygge om hoved
toalettet. Dette prosjektet kostet kr 80.000, -. Det var flytting av toalett, legging av varmekabler, nye
vegger, bredere dør og andre utbedringer. Vi hadde frivillig innsats for å tapetsere. Nå er det et
godkjent handikaptoalett.
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Bilde: T.v.: Kjell Evju og Arnold Aarmodt hjalp til med det nye hoved toalettet. Nå står det der med
frisk tapet og tilgjengelig for alle. Foto: E. Haugen
Tiltak 1.4.3 Legge nytt gulvbelegg i Kinosalen
Da huset ble stengt, ble det lettere å sette i gang oppussing av Kinosalen. Bø Maling AS kom inn og
la nytt gulv. Vi fikk vår renholder til å vaske tak og vegger, slik at hun fikk jobb selv om
Frivilligsentralen var stengt. Vi fikk deretter Bø Malingsservice AS til å male tak og vegger. Dette
var en stor jobb, og Midt-Telemark kommune ved teknisk etat leide lift for oss. Oppussing av
Kinosalen kostet om lag kr 200.000, -. De fleste av kostnadene fikk vi refundert av
Gjensidigestiftelsen via Bø og Sauherad Røde Kors, og kommer ikke frem i regnskapet vårt.
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Bilde: Vi har byttet gulv, malt hele Kinosalen. Dette var et stort løft! Foto: E. Haugen

Tiltak 1.4.4 Lage en ny uteplass med benker
Vi fikk satt i gang en dugnad med hjelp fra Kjell som kom med traktor. Deretter fikk vi hjelp fra
teknisk etat Midt-Telemark kommune som kom og hentet de gamle benkene og sandkassa med store
stolper. Vi kjøpe inn en ny benk. Vi har ikke fullført dette prosjektet, og det vil stå som oppgave for
2021.

Bilde: Teknisk etat Midt-Telemark kommune hjelper til med uteplassen vår. Foto: E. Haugen

Tiltak 1.4.5 Bø Frivilligsentral er et Evakuerte Pårørende Senter for kommunen (EPS-senter) ifb.
beredskapsplanen
Daglig leder har ikke deltatt på møter i Beredskapsrådet i 2020. På linje med Bø og Sauherad Røde
Kors, har vi ingen partnerskapsavtale med Midt-Telemark kommune om dette samarbeide.
Resultatmål 1.5 BøF skal være likvid og driftssikker
Tiltak 1.5.1 Skaffe prosjektmidler som finansierer aktiviteter på BøF, og finansierer ulike andre
samarbeidsprosjekter
Totalt er det et rekordbeløp på tilskudd kr 1.240 741,- som har kommet inn til oss, enten via Bø og
Sauherad Røde Kors eller direkte til BøF. Tabellen viser søknader som er sendt i 2019 som gjelder
for 2020. Vi har fått 2 sentrale tilskudd fra Gjensidigestiftelsen. En søknad ble sendt via Bø Røde
Kors, da BøF ikke hadde fått registrert seg i frivillighetsregisteret. Et fantastisk tilskudd på kr
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160.000 gikk til utbedring av lokalene og arrangementet «20 års jubileum» i 2020. En ny søknad ble
sendt fra BøF i 2020 men gjelder for 2021. Vi fikk innvilget hele beløpet, slik at det blir enda mer
utbedringer i 2021 og tilrettelegging for møteplass ungdom. Søknad til Telemark Røde Kors ble
sendt 2020, men gjelder for 2021.
Dato

Fra

Til

Hva

Gjensidigestiftelsen

20-års jubileum BøF

160000 Ja

160 000

04.11.2019 Bø RK

Telemark RK

BUA og Etter skoletid

40 000 ja

25 000

04.11.2019 Bø RK

Telemark RK

Kvinnetreff

12 000 ja

8 000

04.11.2019 Bø RK

Telemark RK

Leksehjelp

30 000 ja

20 000

12.12.2019 BøF

BufDir

12.12.2019 BøF

BufDir
NFU

Møteplass barn og unge
Personer med
funksjonsnedsettelse disco og galla
Disco utbedringer

07.11.2019 BøF

Oterholt Helselag

Utbedring WC

06.12.2019 BøF

Sparebankstiftelsen DnB

20 års jubileum

09.12.2019 BøF

Express Stiftelsen DAM

20 års jubileum

30 000 nei

27.01.2020 BøF

Sparebankstiftinga Bø
Amedia
Sparebankstiftelsen DnB
Lions Club Bø

20 års jubileum

178 000 nei

Lions Club Bø
Holla og Lunde
Sparebank
Olav Thon stiftelse

Stolpejakten 2021
"Best ute" - en
turkonkurranse
Aktivitetssted for ungdom

Sparebankstiftelsen DnB

Aktivitetssted for ungdom

275 000 nei

Norges Røde Kors
Holla og Lunde
Sparebank
Krisepakke 2
Landsforeningen Norsk
ungdom (LNU)

Mva-refusjon

155 580 ja

126 127

54 000 nei
240 000 ja

187 000

DAM Ekspress

Telt

Gjensidigestiftelsen

Aktivitetssted for ungdom
Aktivitetssted for barn og
unge - utbedring lokaler

1.9.19 Bø RK

BøF

06.02.2020 BøF
06.03.2020 BøF
06.03.2020 BøF
02.05.2020

BøF

02.05.2020 BøF
23.04.2020 BøF
01.05.2020 BøF
31.08.2020

BøF

31.08.2020 BøF
01.sep
01.09.2020

BøF
BSRK

04.09.2020 BøF

20 års jubileum
Stolpejakten 2020

Aktivitetssted for ungdom
Generelt til drift
Aktivitetssted for ungdom

BøF

Sparebankstiftinga Bø

BøF

Kulturmidler MidtTelemark

Aktivitetssted for ungdom

26.10.2020 BøF

Sparebankstiftinga Bø

Skilt for møteplass ungdom

28.10.2020 BøF

Samarbeid om ungdom

29.09.2020 FAU

Equinor
Kulturmidler MidtTelemark

06.11.2020 BSRK

09.09.2020
15.09.2020

Søkt om

Svar Mottatt

380 000 nei
100 000 nei
38 000 Ja

15 000

Ja

25 000

80 000 ja

80 000

20 000

ja

22 933 ja
10 000 ja
30 000

ja

20 000
22 933
10 000
30 000

54 000 nei

70 000

nei

30 000 nei
496 681 ja
146 000

496 681

nei

15 000 ja

10 000

40 000 nei
100 000 nei

Telemark RK

Foredrag ungdom
Utstyr og mat "Etter
skoletid"

5 000 ja
50 000

06.11.2020 BSRK

Telemark RK

Kvinnetreff

25 000

06.nov BSRK

Telemark RK

Leksehjelp

30 000

16.nov BøF

Sparebank SØR

Aktivitetssted ungdom

20 000

5 000
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23.11.2020 BøF
Sauherad
04.12.2020 FS

BufDir
BufDir

Utstyrsbank
Sammen om å inkludere
barn og unge

Sum innvilget 2020

FAU

1 551 800
1 240 741

På BøF konto
På Røde Kors konto

180 000

1 022 741
BøF fakturerer og får denne
støtten indirekte
Støtte andre lag og
foreninger

213 000
5 000

Tiltak 1.5.2 Gjennomføre inntektsgivende tiltak og arrangement
På grunn av Korona, ble Fredagsdisco stengt fra mars til september. Vi hadde ingen
utearrangementer med hoppeslott som Sommerskifestivalen, Nattåpent i Seljord, Vinjedagene,
Eplefesten på Gvarv eller andre inntektsgivende utearrangement. Dette forårsaket tap av arrangement
inntekter. Vi søkte om kompensasjon for tapte inntekter via «Krisepakke 2 for frivilligheten» til
Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette gav oss kr 187.000, som var en flott støtte å få.
Tiltak 1.5.3 Være et attraktivt kurs og møtested
Vi utbedrer stadig lokalene våre og legger stor vekt på service. På høsten har vi fått flere faste
leietakere som Bø Målarklubb, A-larm, NAV Midt-Telemark og OKOS, Bamble kommune. MidtTelemark kommune har vært flinke å benytte våre lokaler til deres kurs og konferanser.
Leietakere og brukere av huset for 2020
Nr
Navn
Frivillige organisasjoner
1. Aktive Eldre
2. A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON
3. Bø Bygdekvinnelag
4. Bø og Sauherad Hagelag
5. Bø og Sauherad Hørsellag
6. Bø og Sauherad Røde Kors
7. Bø Pensjonistlag
8. Den Norske Turistforening
9. Det norske Hageselskap Telemark
10. DNT Telemark UNG
11. Human-Etisk Forbund Telemark Fylkeslag
12. Klimagruppa
13. Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
14. Midt-Telemark Brigdeklubb
15. Midt-Telemark KrF
16. Midt-Telemark Målarklubb
17. MIDT-TELEMARK SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING
18. Miff Øst og Midt-Telemark
19. Norges Blindeforbund Telemark
20. Norsk Redningshunder
21. Seniornett Bø
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Telemark Bedriftsidrettskrets
Telemark Husflidslag
Telemark Røde Kors
ØVRE TELEMARK LOKALLAG AV NFF
Offentlig
Nedre Telemark Jordskifterett
Midt-Telemark kommune
Nome og Midt-Telemark Barnevern
OKOS
NAV Midt-Telemark
Talenthuset, NAV Midt-Telemark
Næringsliv
Provence Restaurant
Bedriftshelsen
Europris Butikkdrift AS
Dyrsku'n Arrangement AS
Privatpersoner
16 privatpersoner har hatt barnebursdag her

På tampen av 2020, hintet jeg forsiktig til en frivillig, Svein Inge Ståland, om han kanskje kunne
tenke seg å pusse opp inngangspartiet og opp trappegangen når det kunne passe. Det gikk kort tid før
han var i gang. Svein Inge satt rekord i antall timer frivillig innsats på kort tid. Han var på plass før
jeg kom på jobb og han malte i 3 uker 3-4 dager pr uke. Før jul var det ferdig! Dette er en fantastisk
støtte å få. Det gikk av seg selv!

Bilde: De to første bildene f.v. viser FØR. Siste bildet viser ETTER. Foto: E.Haugen

Tiltak 1.5.4 Ha regelmessige styremøter og ha god kostnads- og driftskontroll
Vi har hatt 3 styremøter i 2020 – 2. april, 16. juni og 3. november. Dette skyldes Korona-pandemien.
Daglig leder har hatt jevnlig dialog med styreleder gjennom hele året.
Økonomien har vært uviss dette året. Vi kan ikke si at vi har hatt helt kontroll, da vi har måtte
benytte mye av oppsparte midler. Mye skyldes at vi ikke fikk prosjektmidler fra BufDir for de

20

Årsrapport Bø Frivilligsentral 2020
sentrale aktivitetene våre – «Etter skoletid» og utstyrsbanken BUA. Midler fra BufDir gir oss støtte
til drift. Men vi har stadig økende utleie av huset, noe som gir oss en grunnleggende driftsstøtte.
Siden vi har et helt hus å drifte, vil det stadig dukke opp utbedringer som må gjøres. Det er viktig å
ha en grunnkapital slik at vi kan håndtere uforutsette utgifter. På slutten av året måtte vi kjøpe en
oppvaskmaskin til kr 30.000, -.
Sykkelturer for eldre
Vi må ikke glemme de faste og trofaste sykkelpilotene som har syklet 1-2 ganger i uka fra Bø
Sjukeheim og rundt i Bø sentrum.

Bilde: F.v bak: Halvor Gåra og Kjell Gunnar Heggenes var trofaste sykkelpiloter i 2020. Gro Røiland fra Bø Blad får
glede av å prøve seg som passasjer. Foto: E. Haugen
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Økonomi
Vi viser til følgende oversikt som hører sammen med denne årsrapporten og virksomheten til Bø
Frivilligsentral;
•
•
•

Resultatrapport og budsjett 2020
Balanserapport 2020
Budsjett 2021

En kommentar til det kommunale driftstilskuddet for Bø Frivilligsentral
Dette er blitt redusert siden oppstarten i 2000, hvis vi legger til indeksregulering. Det er ingen tanke
på at kommunen skal justere tilskuddet i takt med lønnsutviklingen ellers i samfunnet. Tilskuddet er
blitt redusert årlig. I 2020 var tilskuddet på kr 152.000. Dette er lavere enn i 2017 da det var kr
162.000. Det ligger mye symbolikk i disse tilskuddene. Det å motivere frivillig sektor og signalisere
at det offentlige ønsker et frillig-offentlig samarbeid, ligger mye i «tallenes tale»
Tilskudd fra
Kommune
Stat
Røde Kors
Sum

2011

2015

2017

2018

2020

141 500
294 546
125 000

158 587
310 000
125 000

162 000
365 000
125 000

148 000
392 000
125 000

152 000
427 000
125 000

561 046

593 587

652 000

665 000

704 000

Tallene om statstilskuddet er hentet fra «Grønt hefte» Inntektssystemet for kommunar og
fylkeskommunar
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