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Årsrapport Bø Frivilligsentral 2021
Bilde 1 på forsiden: Kat Maria Elena Bexrud Bergelien nyter atmosfæren som det nye teppegulvet skaper.

Forord
Vi fikk en kjempehyggelig start på året 2021 med et stort prosjekttilskudd fra Gjensidigestiftelsen.
Da kunne vi planlegge videreutvikling av våre lokaler og satsning på barn og unge. Vi fikk lagt nytt
gulv i Kafè Anno, nye persienner i Kinosalen, nytt kjøkken i 3. etasje og et kjempeflott spillrom med
mange TVèr og høyteknologisk spillutstyr som gaming-PC med VR-briller. Vi har hatt kjempestor
aktivitet med over 110 barn og unge hver uke i 2021. Det har vært spesiell stor utvikling på
besøksantallet for Ung Arena, der det har vært stabilt besøk av 40-50 ungdommer hver uke. Med
dette følger selvfølgelig utfordringer. Det er ressurskrevende å tilrettelegge for dette tilbudet, som tar
tiden fra daglig leders arbeidstid. Vi hadde utarbeidet en stor søknad til Gjensidigestiftelsen høsten
2021, som skulle gå til å videreutvikle møteplassen for barn og unge og utviklingshemmede. Det var
fokus på en ansattressurs som kunne ha fokus på møteplassen. Vi fikk dessverre ikke innvilget dette
prosjektet, og starter året uten samme boost som i 2021.
En annen stor aktivitet i 2021 har vært Stolpejakten. Dette er veldig positivt for kommunen, da det er
mye turister fra 87 ulike kommuner som har glede av denne aktiviteten. Vi fikk en del prosjektmidler
og hadde et viktig samarbeid med Bø og Sauherad Orienteringslag. Denne aktiviteten ligger nok et
godt stykke utenfor Bø Frivilligsentral sin kjerneaktivitet, og var et initiativ da Korona-pandemien
lukket andre tilbud. Nå som vi nærmer oss normal aktivitet igjen, vil dette være en aktivitet som
andre må overta ansvar for.
Vi var så glade for at Midt-Telemark kommune prioriterte utvendig oppussing av Skoghaugen i
2021. Vi fikk nye vinduer og hele huset ble pusset opp utvendig. Da ble vi inspirert til å starte med
uteområdet. Vi ønsker å utvikle en oase som skaper trivsel og glede for de som benytter våre lokaler
og er med på våre aktiviteter. Samtidig skal det bli et sted som ser fint ut for alle som går forbi. Vi
hadde stor dugnadsinnsats på dette høsten 2021. Vi fikk spesielt god hjelp av unge gutter fra Samtun,
samt våre egne gode frivillige krefter. Kjell må nevnes spesielt i denne sammenheng, som kom med
en uunnværlig traktor!
Økonomisk har vi aldri hatt så godt resultat. Vi har hatt stabil likviditet hele året, og dette er takket
være prosjektmidler og utleieinntekter.

Bø, 31.1.2022
___________________________
Elisabeth Haugen
Daglig leder
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Evaluering av mål og tiltak i handlingsplanen for 2021
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.
Når vi ser tilbake på 2021 kan vi stå inne for dette hovedmålet. Vi jobber kontinuerlig for å motivere
til frivillig innsats gjennom så god ledelse og tilrettelegging som vi klarer. Vi har egne
aktivitetsarena som «Etter skoletid» og vi er en aktivitetsarena for andre organisasjoner som vi
samarbeider med, og tilrettelegger for, som «Ung Arena», «Aktive Eldre», Fysioterapi MidtTelemark Kommune, A-larm og andre aktører. Vi videreformidler frivillige til Bø og Sauherad Røde
Kors, Sauherad Frivilligsentral og andre organisasjoner der det er aktuelt.
Resultatmål 1.1
BøF skal være godt kjent i lokalsamfunnet og gi god informasjon om aktiviteter
Vi kan trolig si at vi er godt kjent i lokalsamfunnet siden vi en flott pengegave fra Sparebank 1 SørØst Norge i desember uten at vi søkte om det. Vi forsøker å informere godt via sosiale medier og
lokalavisa Bø Blad. Vi har jobbet kontinuerlig med å være synlige, men vi har ingen målbare verdier
som sier noe om hvor mange som kjenner til oss i lokalsamfunnet. Vi har mange barn og unge som
deltar hver uke hos oss, og vi regner med at vår organisasjon blir kjent på en indirekte måte. Dersom
vi hadde hatt kapasitet, skulle vi ha markedsført oss bedre på områder som hjelp til enkeltpersoner og
utstyrsbanken BUA.
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Bilde 2: Julegave til Bø Frivilligsentralen fra Sparebanken Sørøst. Foto: Bø Blad

Tiltak 1.1.1
Oppdatere egen hjemmeside, facebook, instragram og andre informasjonskanaler på nett. Være
tilgjengelig på Midt-Telemark kommune sin hjemmeside
Måloppnåelse 85 %
Vi har en oppdatert og nyttig hjemmeside. Denne har vi utviklet ekstra mye i 2021, da vi har benyttet
hjemmesiden til Sommerskole og påmeldingssystem er. Vi har alltid nyheter som er oppdaterte og vi
har nå innført booking-system for leie av lokaler. Vi brukte en del tid på å finne en god løsning på at
de som ønsker å leie lokaler til barnebursdag og annet har lett tilgang på nyttig informasjon.

Bilde 3: Hjemmesiden har koblet til kalender slik at de som ønsker å leie lokaler kan se når det er ledig. Denne metoden
er gratis for oss, men krever litt ekstra administrasjon.

Vi har ikke vært så aktive på Instragram, Snap-chat og andre kanaler. Vi har derimot jevnlig
oppdatering på Facebook. Vi bruker disse kanalene aktivt og i gjennomsnitt ½ time hver dag.
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Tiltak 1.1.2
Invitere oss inn på ledermøter i Midt-Telemark kommune for å få signaler om behov og informere
om tilbud. Finne nye samskapningsarenaer.
Måloppnåelse 35 %
Vi har etablert et nært og godt samarbeid med Ung Arena Midt-Telemark. Vi har styrket samarbeidet
med NAV Midt-Telemark gjennom å tilby ulike tjenester for dem. Vi jobber jevnlig med å etablere
et samarbeid med Talenthuset, NAV. Vi har ikke utarbeidet forpliktende skriftlige avtaler. Vi har
behov for nærmere samarbeid om utstyrsbanken BUA og møteplass for barn i mellomtrinnet.
Tiltak 1.1.3
Synliggjøre oss ved å få fine og synlige profileringskilt på utsiden av huset.
Måloppnåelse 100 %

Bilde 4: Skiltene ble levert av Superlativ og montert av Bø Installasjon. Foto: E.Haugen

Tiltak 1.1.4
Annonsere jevnlig i Bø Blad og informere lokalavisen om aktiviteter
Måloppnåelse 90 %
Antall reportasjer i Bø Blad:
17 reportasjer (14. jan 2 stk, 4. mars, 25. mars, 8. april, 20. mai, 17. juni, 1. juli, 19. aug, 11. nov,
18. nov, 18. des 2 stk, 23. des 2stk)
Antall annonser i Bø Blad:
5 annonser (feb, mars, sept, nov 2 stk)
Framsnakkar`n: 2 personer har fremsnakket Bø Frivilligsentral dette året.
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Bilde 5: Reportasje i Bø Blad 4. mars om BUA

Bilde 6: Annonser i Bø Blad
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Tiltak 1.1.5
Lage plakater, brosjyrer og annet markedsføringsmateriell som er relevant for enkelte aktiviteter og
for å rekruttere nye frivillige
Måloppnåelse 75 %
Vi har laget mye plakater og har et godt og nytt dataverktøy «Canva». Vi har laget en
sommerbrosjyre for å markedsføre BUA. Vi har laget mye markedsføringsmateriell og hengt opp.
Det er ikke stor respons på denne form for markedsføring.

Bilde 7: Forsiden på brosjyra som BøF lagde for Midt-Telemark kommune.

Tiltak 1.1.6
Gjennomføre 2 stands på Universitetet, Bøsenteret og i Bø sentrum for å gjøre oss synlige, informere
og rekruttere frivillige
Måloppnåelse 65 %
Fredag 20. august: Vi hadde stand på studentuka utenfor Universitetet i Sør-Øst Norge.
Lørdag 23. oktober: Vi var til stede med gratis sklie og hadde markedsføring på Høstmarknaden på
Bø Torg

Bilde 8: Høstmarkedet på Bø Torg ble vellykket markedsføring av barnebursdag. De frivillige som var med var Liv
Aasmundsen, Martin Kittelsen og Kat Maria Elena Bexrud Bergelien Foto: E.Haugen
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Tiltak 1.1.7
Henge opp ny plakater på Universitetet og andre plasser minst 4 ganger i året
Måloppnåelse 100 %.
Vi benytter Canva når vi designer plakater. Tanken har vært å lage fine plakater som virker
innbydende og være effektfull og informativ. Vi har hengt opp plakater på ulike steder i Bø og
Gvarv. 3 ganger på USN for å rekruttere frivillige. Det har vært i forbindelse med ulike
markedsføringstiltak for lokaler for barnebursdag, ulike arrangement og rekruttering av frivillige.
Det er ingen frivillige som kommer via plakater.

Tiltak 1.1.8
Vi skal være tilgjengelige på kontoret. Vi skal ha offisiell åpningstid fra tirsdag til fredag kl 09.0015.30.
Måloppnåelse 100 %.
Vi har ikke stengt kontoret i år.
Resultatmål 1.2 Vi skal initiere og samarbeide om behovsrettede, helsefremmende og sosiale
aktiviteter og arrangement
Tiltak 1.2.1
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
Måloppnåelse 50 %.
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Antall oppdrag: 10 personer har bedt oss om hjelp. Det har vært flytting av ting, måking, handling og
andre enkle ting. Vi har videreformidlet 10 oppdrag til andre som kan hjelpe dem mot betaling.
Vi har ikke markedsført dette tilbudet, slik at det trolig kunne vært flere som ville spurt oss om hjelp,
dersom vi hadde gjort det mer kjent.
Tiltak 1.2.2 Etter skoletid
Tilrettelegge for «Etter skoletid» for barn i 5. klasse på tirsdager, 6.klasse onsdager og 7. klasse
fredager hele skoleåret.
Måltall: 4 frivillige faste hver gang. 60 barn hver uke.
Måloppnåelse: 100 %
Vi har hatt tilbud om «Etter skoletid» i hele år. Vi har faste frivillige som har stått på i hele år, med å
lage mat, tilrettelegge lokalene og passe på barna. Daglig leder har forsøkt å være i bakgrunn, men
det er behov for en ansatt-ressurs med lederkompetanse og kompetanse med arbeid med barn og
unge. Daglig leder bruker arbeidstid på gjennomføring av tilbudet.
Fra høsten 2021, ble alle deltakerne meldt på via vår hjemmeside. Da har vi fått kontaktinformasjon
til alle pårørende. Vi kan enkelt kommunisere med dem, via vårt administrasjonssystem. Vi utvidet
også tidspunktet med en ½ time fra høsten 2021, og det er nå fra kl 14.00 til kl 16.00
Antall påmeldte og gjennomsnittlig besøk:
5. klasse: 44 påmeldte og gjennomsnittlig 38 deltakere hver gang.
6. og 7. klasse: 31 påmeldte og gjennomsnittlig 23 deltakere hver gang.
Vi har et fantastisk tilbud til barna. De kan kose seg med mat og lekser i et trivelig lokale i Kafè
Anno, hoppe og sprette med musikk i Kinosalen og spille med venner oppe på Spillrommet. Vi ser at
de koser seg og stemningen er veldig god.

Bilde 9: Barn og unge har nå et trivelig sted for møteplass! Foto: E.Haugen
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Tiltak 1.2.3 Ung Arena
I samarbeid med Ung Arena Midt-Telemark, skal vi tilrettelegge for møteplass for ungdom «Ung
Arena» hver torsdag hele skoleåret.
Måltall: 3 frivillige faste hver gang. 25 deltakere hver uke.
Måloppnåelse: 100 %
Ung Arena har hatt tilbud i hele år på torsdager kl 14.00-16.00. Oppmøte har vært stabilt og økt
gradvis. Høsten 2021 var oppmøte på inntil 50 ungdommer. BøF har tilrettelagt lokalene, kjøpt inn
og laget mat og hatt frivillige på plass. Ung Arena har kommet med ansatt-ressurser for å
kvalitetssikre tilbudet, ha kontakt med ungdommene og registrere oppmøte. Ung Arena har også hatt
frivillige som er rekruttert via dere.
Vi har kjøpt inn spill som ungdommen ønsker som FiFA 21. Ellers så har utbedringene av lokalene
og tilbudet vært til nytte for både barn på «Etter skoletid» og «Ung Arena». Vi har hørt på innspill
fra Ung Arena, på hva som er bra tilrettelegging for ungdom. Sofaene i Spillrommet er et av de
tiltakene som viser seg å være vellykket.
Daglig leder har måtte være tilstede på dette tilbudet, for å koordinere og sikre tilbudet. Det er behov
for en arrangementleder.

Bilde 10: Ungdom hygger seg sammen med spill. Foto: E.Haugen

Tiltak 1.2.4 Utstyrsbank
Vi må søke om nye prosjektmidler til BufDir for å opprettholde tilbudet om gratis lån av utstyr. Vi
må jobbe for en partnerskapsavtale med Midt-Telemark kommune, som innebærer et forpliktende
samarbeide om dette tilbudet.
Måloppnåelse: 50%
Vi søkte om kr 180.000 fra Bufdir og fikk kr 80.000. Noen av disse midlene brukte vi til å lønne
Mette Killmann i en 20 % stilling fra april til august. Vi åpnet for «Sommer-BUA» i juni-august.
Dette var et nytt tilbud. Vi kjøpte inn en tilhenger for å bruke til å frakte kano og annet. Vi kjøpte inn
kano med utstyr, Stand-Up Paddleboard, soveposer, hengekøyer og annet sommer- og høstutstyr. Vi
markedsførte BUA via brosjyren som vi lagde sammen med Sommerskolen Midt-Telemark. Vi
hadde BUA åpent hver torsdag kl 14.00-18.00 i begynnelsen av sommeren. Det skulle vise seg å
være lite etterspurt. Vi endret strategi, ved at Mette hadde mobiltelefon tilgjengelig. Dette fungerte
heller ikke så godt. Vi fikk ryddet veldig mye opp og merket mye utstyr med kode og QR-kode.
Mette var på BUA-samling i august i Oslo. Her fikk hun mange inntrykk og kunnskap om hvordan
BUA-ordningen fungerer godt mange plasser. Det er åpenbart at for å lykkes med BUA, må følgende
være på plass;
- Samarbeid med offentlige og andre organisasjoner med faste forpliktende avtaler
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-

Lager på bakkeplan med god tilgjengelighet
Kunnskap om vedlikehold og bruk av utstyr.

Vi har ikke fått på plass dette. Mette avsluttet sitt engasjement 1. september. Hun jobbet en god del
mindre enn planlagt, da etterspørselen etter utstyr i sommer var lav. Det var også en ensom jobb, og
hun ville anbefale at vi hadde 2 og 2 sammen for å holde åpent.
Vi har utstyret i kjelleren på Frivilligsentralen og på hovedlageret. Det er vått og kaldt i kjelleren og
det er lite tilgjengelig. Når vi nå pusser opp Kafè Anno, vil det være svært uegnet med BUA plassert
der. Mette
I høst har daglig leder derfor jobbet med å se etter ledige lokaler på bakkeplan. Vi kom i dialog med
Kjell Aage Verpe, som eier Stasjonsvegen 21. Dette lokalet er særdeles godt egnet, men det krever
mye arbeid for å få på plass budsjettet her. Vi var også i dialog med Oddvar Hellestad som eier
bygget der NAV hadde lokaler frem til i høst. Dette var også et godt egnet lokale.
Det er et stort prosjekt for å få BUA i disse lokalene.
Vi oppdaget tilfeldig at det var blitt ledig lokale ved siden av der vi har hovedlageret vårt. Det var
lokale som ble ledig i desember som tilhører Midt-Telemark kommunale Eiendomsselskap AS. Jeg
tok kontakt med dem, og fikk bekreftelsen umiddelbart at jeg kunne leie lokalet for kr 1.000 mer enn
det jeg betalte i dag. Det skulle vise seg å være noe kommunikasjonsproblemer, slik at vi måtte bli
enige med Bø og Sauherad Røde Kors om å flytte ut alt vårt utstyr fra hovedlageret, dersom vi skulle
få lokalet som nå stod ledig.
På slutten av året har vi da et nytt potensielt lager for utstyrssentralen BUA i Bø, men vi har også en
utfordring å få lagret alt annet utstyr som vi har.

Bilde 11: Reportasje i Bø Blad 23. desember om at BUA er på flyttefot.
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Tiltak 1.2.5 Fredagsdisco
Arrangere fredagsdisco 10 ganger i løpet av året.
Måltall: 5 frivillige og 50 deltakere hver gang
Måloppnåelse: 10 %
Vi har ikke arrangert Fredagsdisco i 2021. Dette skyldes både Korona-restriksjoner og kapasitet til
daglig leder. Vi fikk tilskudd fra Stiftelsen Dagsrudheimen til å utbedre lokalene med discolys og det
har vi gjort. Vi rapporterer inn dette, og kan overføre ubrukte midler til 2022. Vi søkte
Gjensidigestiftelsen om midler til arrangementleder, men dette fikk vi ikke. Vi må jobbe med å få en
arrangementleder for neste år. Det er ingen som har direkte etterlyst tilbudet, men så er Fredagsdisco
for en målgruppe som ikke sier ifra på samme måte som andre.
Tiltak 1.2.6 andre organisasjoner
Være et service- og støtteorgan for andre organisasjoner og brukere av huset
Tilrettelegge for eldretrimmen, Seniornett, Bø Pensjonistlag m.fl
Måloppnåelse: 90%
Vi måtte avslutte samarbeidet med Bø og Sauherad Hørsellag høsten 2021, om salg av batterier til
høreapparat. Det var en enkel oppgave, men vi måtte være tilstede på kontoret og det var
administrativ som vi ikke har tid til.
Ellers legger vi til rette for eldretrim på tirsdager og onsdager. Vi rydder salen og setter frem tralla
med stoler. Dette krever en del fra oss, da vi må legge til rette for «Etter skoletid» rett etterpå med
matter etc.
Vi har oversikt over alle som bruker huset, og vi legger til rette for all aktivitet med bord, stoler og
annen tilrettelegging. Dette er en service vi må være klar over krever tilstedeværelse. Dersom det
ikke er frivillige eller andre i praksis, er det daglig leder som gjør jobben. Dette er ikke en ideell
situasjon og gjør virksomheten vår sårbar.
Tiltak 1.2.7 Kiwi
Samarbeide med Kiwi i Bø og hente matvarer der 3 ganger i uken
Måloppnåelse 80%
Vi har frivillige som henter mat på Kiwi 2-3 dager i uka. Det er mest nyttig for oss å hente mandag
og onsdag, da vi kan benytte varene på «Etter skoletid» og «Ung Arena».
Tiltak 1.2.8 Gjenbruk
Leie reol på «Det Gule Hus» og selge videre utstyr og annet som vi ikke har bruk for. Gjenbruk.
Måloppnåelse 50%
Vi leide en reol frem til sommeren 2021. Vi hadde ikke kapasitet til å følge opp reolen og det som
kreves for å selge ting. Det kan ligge et potensiale der, men det krever oppfølging og inntekt for at
tiltaket skal være bærekraftig.
Tiltak 1.2.9
Samarbeide med Frivilligsentralen i Sauherad om prosjektsøknad BufDir – møteplass barn og unge.
Måloppnåelse 80 %
Vi samarbeidet tett med Sauherad Frivilligsentral om søknad til Barne-, ungdoms og
familiedirektoratet (BufDir) november og desember 2020. Vi fikk innvilget kr 460.000 til prosjektet
«Møteplass for barn og unge». Dette var halvparten av hva vi søkte om. Vi delte beløpet likt. Bø
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Frivilligsentral skal rapportere til Sauherad Frivilligsentral, som skal sende rapporten til BufDir
innen 15. mars 2022. Samarbeidet videre har vært at daglig leder BøF har vært i jevn dialog med
daglig leder Sauherad FS. Vi jobbet sammen i november og desember, og fikk sendt nok en felles
prosjektsøknad til BufDir som heter «Helstøpt møteplass for barn og unge».
Vi har ikke full måloppnåelse fordi vi ikke fikk alt vi søkte om.
Tiltak 1.2.10
Organisere Stolpejakten i Bø 2021, i samarbeid med Bø Orienteringslag, Midt-Telemark
Frisklivssentral m.fl
Måloppnåelse 100%
Det var Dag Steinar Ragvin i Bø Orienteringslag som plasserte 60 stolper på tre ulike områder i Bø –
Bø Sentrum, Oterholt og Lifjell. Stolpejakten i Bø hadde 3000 deltakere. Det var folk som kom fra
59 ulike kommuner og stolpene ble besøk 67.000 ganger.
Aktiviteten fikk prosjektstøtte fra;
• Miljødirektoratet – friluftslivstiltak
• Bø Lions Club
• Bø Camping
• Beverøya Camping
• Visit Bø
• Stolpejakten via Sparebankstiftelsen DnB
• Sparebanken DIN

Bilde 12: Stolpejakten var en turaktivitet der folk kan komme på nye stier. Foto: E.Haugen
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Tiltak 1.2.11
Aktivitetssted for ungdom
Gjennomføre prosjektet «Aktivitetssted for ungdom» ihht den innvilgede søknaden fra
Gjensidigestiftelsen.
- Utbedre lokalene i Kafè Anno, Kjøkken 3. etg og andre utbedringer
- Treffsted i helger
- Treffsted «Ung Arena» etter skolen
Måloppnåelse: 80 %
Vi fikk kr 496.000 til dette prosjektet.
Vi har utbedret lokalene og alt for å legge til rette for en interessant møteplass for barn og unge.
«Ung Arena» er etablert på Bø Frivilligsentral hver torsdag og vi samarbeider med Ung Arena MidtTelemark om tilbudet. Vi har ikke fått utviklet tilbud til ungdom i helger. Vi er helt avhengig av flere
samarbeidspartnere for å få dette til. Det vi har fått prøvd ut, er å tilby ungdomsbursdag. Dette hadde
vi tre vellykkede arrangementer på i desember.
Prosjektet er avsluttet og sluttrapporten er sendt til Gjensidigestiftelsen.
Tiltak 1.2.12
Opprette partnerskapsavtale med Midt-Telemark kommune
Avtalen skal inneholde ikke-lovpålagte, behovsrettede tiltak som vi kan bistå med
Måloppnåelse 50%
Vi har hatt et par møter med Midt-Telemark kommune vedrørende partnerskapsavtale med MidtTelemark kommune. Deltaker på møtet var Mona Slaaen, Hilde Pedersen, Anne Britt Grivi og daglig
leder. Målet var å få en overordnet avtale og en avtale med mer kortsiktig perspektiv med tiltak. Vi
har ennå ikke skrevet under avtale.
Tiltak 1.2.13
Være åpen for nye samarbeid og samhandlingsprosjekter
Sommerskolen Midt-Telemark kommune
Vi inviterte oss nærmest selv inn for å samarbeide om Sommerskolen. Det var første gangen at MidtTelemark kommune fikk tilskudd til å gjennomføre Sommerskole. Idrettskonsulent Sindre Flø tok
kontakt med Sauherad Frivilligsentral og Bø Frivilligsentral for å høre om vi ville samarbeide om
Sommerskolen. Som daglig leder BøF var jeg usikker på hva jeg kunne bidra med i denne
sammenheng. Men det var påfallende like tanker som vi hadde i forbindelse med vårt
sommerprosjekt «Sommeråpent Hus», som vi fikk tilskudd fra Gjensidigestiftelsen. Under det første
møtet med Sindre angående Sommerskolen, var jeg sammen daglig leder for Sauherad
Frivilligsentral, Marianne Kanstad. Marianne hadde et stort engasjement til å arrangere «Sommer i
Sauherad» med Forskerfabrikken og Guvihaug Vikinglag. Jeg ønsket å delta videre på
planleggingsmøtene.
Det endte opp med at vi fikk kombinert vårt sommerprosjekt «Sommeråpent Hus» med
Sommerskolen i Midt-Telemark gjennom en felles brosjyre. Videre ble jeg som daglig leder BøF
med på å administrere hjemmesider, informasjonsmateriell og påmeldingssystem. Dette skulle vise
seg å bli et stort samarbeidsprosjekt mellom Bø Frivilligsentral og Midt-Telemark kommune. Vi
jobbet over 80 timer med prosjektet, og vi fikk tilskudd for jobben fra kommunen.

13

Årsrapport Bø Frivilligsentral 2021
Sommeråpent Hus for ungdom
Vi søkte prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen som ville gi tilskudd til sommerprosjekter for
ungdom. Vi ansatte 4 aktivitetsledere som skulle ta ansvar for å ha huset vårt åpent for ungdom
gjennom hele sommeren. I tillegg skulle vi tilby sommerturer.
Det var ca 25 ungdommer som benyttet tilbudet «Sommeråpent Hus» og det var 25 ungdommer som
ble med på sommerturer.
Flyttejobber for NAV Midt-Telemark
Vi fikk flere betalte oppdrag fra NAV i 2021 i forbindelse med at de skulle flytte sine avdelinger i
Bø og Ulefoss. Vi hadde derfor 2 store dugnader som ble gjennomført henholdsvis 15. mars og 12.
august. Noe av inntektene brukte vi på de frivillige og middag på Bø hotell. Resten gikk til prosjekt
uteområdet.

Bilde 13: Dugnad med 15 frivillige i august. Foto: E.Haugen

Juleaften på Bø Frivilligsentral
Etter initiativ fra tre frivillige, inviterte vi til feiring av juleaften på
Bø Frivilligsentral. Vi inviterte Sauherad Frivilligsentral med til et
samarbeide. Vi fikk sponset julemiddag fra Aarnes Kafeteria og
julekaker fra Gvarv Bakeri. Det var 6 gjester totalt, inkludert de
frivillige. Det var veldig koselig for de som var tilstede. Det er i
alle fall positivt arrangement.
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Anders Jonassen Minnefond
Vi ble kontaktet av Aud Haugerud Johansen i begynnelsen av desember. Hun henvendte seg til oss
med spørsmål om vi kunne samarbeide om et minnefond som var opprettet etter at hun hadde mistet
sønnen sin. Det het Anders Jonassen Minnefond og hadde som mål å glede noen barn og unge med
julegaver. Vi lagde en hjemmeside og et administrativt opplegg som fungerte godt i nær dialog med
Aud. Det var 12 barn og unge som fikk veldig flotte julegaver fra minnefondet. Vi skal fortsette
samarbeidet i 2022.
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
Måloppnåelse 70 %
Antall nye frivillige i 2021: 21 personer
Totalt antall aktive frivillige: 67 personer
Disse tallene gjelder de som har vært aktive i 2021. Det har ikke vært så mange arrangementer og
ulike aktiviteter i år.
Vi har invitert våre aktive frivillige til to middager på Bø hotell. Det var etter dugnaden i august og
julemiddag i desember. På grunn av Koronaen, ble det stort forfall på julemiddagen. Det var ca 10
frivillige på begge middagene.
Tiltak 1.3.2
Organisere en sammenkomst i året for de frivillige, gjerne med et tema/foredrag
Måloppnåelse 65%
Vi har hatt 3 sammenkomster og hatt det hyggelig sammen. Vi har ikke hatt foredragsholdere på
besøk eller hatt kurs.

Bilde 14: Flyttegjengen på oppdraget for NAV, får velfortjent pizza, 15. mars 2021. Foto E.Haugen

Tiltak 1.3.3
Fungere som en praksisplass for studenter og andre
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Måloppnåelse 100 %
Hvem
1 mann – samfunnsstraff
1 mann – botesoning
1 mann – samfunnsstraff
1 kvinne – samfunnsstraff
1 mann – språkpraksis
1 mann – praksis
1 mann – praksis
1 mann – språk/arbeidspraksis
1 jente arbeidspraksis

Fra
Kriminalomsorg i Frihet
Kriminalomsorg i Frihet
Kriminalomsorg i Frihet
Kriminalomsorg i Frihet
Midt-Telemark kommune
introduksjonsprogram
Universitetet Sør-Øst Norge
Universitetet Sør-Øst Norge
NAV Midt-Telemark

Tid
250 t
20 t
120 t
25 t
50 t

Gjøremål
Prosjekt uteområdet
Prosjekt uteområdet
Oppussing og drift
Prosjekt uteområdet
Drift og BøF-rutiner

20 t
20 t
50 t

Aktiviteter møteplass barn
Aktiviteter møteplass barn
Drift BøF

Bø ungdomsskole
Sum timer praksis

22,5 t Drift BøF
577,50
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Tiltak 1.3.4
Ha skriftlige rutiner for drift av huset og informasjon om de ulike aktivitetene
Måloppnåelse 80 %
Vi har perm med rutinebeskrivelse for daglig leder og de ulike aktivitetene. Det som er utfordringen
er at vi stadig er i en endringsprosess, slik at dokumentene må endres kontinuerlig for å være helt
oppdatert. Det blir ikke gjort regelmessig.

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
Måloppnåelse: 100%
Vi har nå et flott hus som er godt tilrettelagt. Vi har gode brannrutiner, utleierutiner og nå er det
uteplassen som ennå ikke er i mål. Vi har en jobb å gjøre for å få uteområdet innbydende og levende.
Tiltak 1.4.2
Utbedre gulvet i Kafè Anno slik at det blir lunere og mer lyddempende
Måloppnåelse: 100%
Vi har nå fått nytt gulv i Kafè Anno. Arbeidet ble utført av Fargerrike Bø AS.

Tiltak 1.4.3
Totalrenovere kjøkkenet i 3. etasje
Måloppnåelse 100 %
Vi har fått et flott kjøkken. Det er mye triveligere og invitere til å bruke kjøkkenet slik det er i dag.
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Bilde 15: Før, under og etter at kjøkkenet ble pusset opp. Det var en god blanding av frivillig innsats og fagfolk.

Tiltak 1.4.4
Utarbeide planer for å utbedre uteplassen ytterligere
Måloppnåelse 100%
Vi har i flere år snakket om å utbedre uteområdet. Nå som Midt-Telemark kommune prioriterte å
pusse opp huset vårt utvendig i 2021, samt bytte ut alle vinduene, fikk vi ekstra motivasjon til å gå i
gang med uteprosjektet. Vi har sendt flere prosjektsøknader til blant annet Sparebanken DIN, Lions
Club i Bø og Sparebankstiftelsen DnB. Vi fikk kun innvilget fra Lions Club, med kr 25.000. Da
kunne vi i alle fall gå i gang med arbeidet. En ekstra faktor som utløste igangsettingen av
uteprosjektet, var en henvendelse fra Samtun. De lurte på om vi trengte hjelp til noe. I begynnelsen
av juni satte vi i gang med uteprosjektet.
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Vi benyttet midlene fra Lions Club til å få en landskapsarkitekt fra Asplan Viak, til å tegne
uteområdet i dialog med daglig leder. Vi fikk da en klar plan å jobbe utifra.

Bilde 16: Prosjektskisse for uteområdet, utarbeidet av Asplan Viak.

Med en god plan, kunne vi nå fortsette arbeidet. Vi fikk Midt-Telemark Renhold og vår venn Geir
Omland til å komme med minigraver. I tillegg fikk vi hjelp av Kjell Evju med traktor. Vi fikk stor
støtte fra Hellestad Sandtak AS ved Ole Anders Hellekås, med å kunne levere asfalt og grus, i tillegg
til at vi fikk byttet ut massen med grus. Arnold Aarmodt har hjulpet til med å legge ut strøm og vi har
fått belegningsstein fra Steinsenteret AS. Vi har nå jobbet minst 100 timer frivillig arbeid med
området. Vi har brukt kr 34.500 og fått 26.900 i tilskudd.
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Bilde 17: Samtun ble med å starte arbeidet med uteområdet, sammen med flere frivillige. Foto: E.Haugen

Bilde 18: Prosjekt uteområde var en stor jobb i august og september. Foto: E.Haugen
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Tiltak 1.4.5
Legge nytt gulv på kontor og forkontor
Måloppnåelse 0 %
Vi har stort behov for nytt gulv på kontor og forkontor, men dette ble ikke gjort i 2021.
Tiltak 1.4.6
Legge nytt belegg i trappegangen til 3. etasje
Måloppnåelse 0 %
Belegget som er i trappegangen er helt i orden. Det er kun det estetiske som gjør at vi ønsker nytt
belegg. Vi har jo pusset opp gangen, slik at det er ikke så fint med det brune gulvet.
Tiltak 1.4.7
Vaske og male Storsalen
Måloppnåelse 0%
Vi har forsøkt å begynne på dette prosjektet uten å lykkes. Storsalen må pusset opp og bli mer
trivelig.
Tiltak 1.4.8
Montere utvendige persienner for Kinosalen
Måloppnåelse 100%
Vi fikk prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen til å investere i persienner. Vi avventet med å montere
persienner til Midt-Telemark kommune hadde montert inn nye vinduer. Da fant vi ut at den beste
løsningen var innvendige persienner, siden vinduene åpnes utover.
Dette ble særdeles vellykket. Nå kan eldretrimmen ha lyse og fine lokaler, mens møteplassen for
barn og unge kan ha mørke lokaler med discolys.

Bilde 19: Nye persienner i Kinosalen med fjernstyring. Foto E.Haugen
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Tiltak 1.4.9
Lage en bedre sykkelparkering utenfor Kafè Anno
Måloppnåelse: 0 %
Behovet er der, men vi må vente til Korona-teststasjonen er flyttet.
Tiltak 1.4.10
Bø Frivilligsentral er et Evakuerte Pårørende Senter for kommunen (EPS-senter) ifb
beredskapsplanen
Måloppnåelse: 5 %
Vi er et EPS-senter ifølge avtale, men dette er ikke vært praktisert. Vi har vært i dialog med Bø og
Sauherad Røde Kors og blitt enige om at de blir kontaktleddet til Midt-Telemark kommune om EPSsenter. BøF kan være behjelpelig når noe inntreffer.
Tiltak 1.4.11
Glede oss over at huset blir pusset opp utvendig med nye vinduer og maling
Måloppnåelse 100%
Hele huset fikk nye vinduer og alt ble malt. Det var veldig flott og nødvendig.

Bilde 20: Bytting av vinduer og maling av fasaden.

Det har virkelig vært en glede å se at huset er blitt pusset opp. Det har nærmest vært helt
surrealistisk. Vi har jo ønsket dette så lenge. Når huset ble pusset opp, passet det jo å koste på
utvendig skilting og belysning. Vi fikk nytt søppelstativ, laget av Driv Midt-Telemark kommune.
Kjell og Geir fikk det på plass. Dette vil gi uteområdet et mye finere utseende når vi fjerner
søppelbøttene.

22

Årsrapport Bø Frivilligsentral 2021

Bilde 21: Nytt søppelskur laget av Driv

Bilde 22: Nye skilt og belysning passer fint for et nyoppusset hus. Foto: E.Haugen

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
Måloppnåelse 100 %
Vi har fått satt rekord på tilskudd i 2021 på over 1 million.
•
•

Sommeraktiviteter for barn og unge
Møteplass for barn og unge

kr 268.000
kr 750.000
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•
•
•

Utstyrsbank
Uteplassen
Stolpejakten

kr 80.000
kr 25.000
kr 66.700

Søknader 2021
Dato

Fra

Til

Hva

Søkt om

Svar

Mottatt

Ja, 50/50
m
1.000000
Sauherad
FS
250 000
180 000 ja
80 000
ja
25 000

Sauherad
01.11.2020
FS og BøF

Bufdir

Aktivitet barn og unge

01.11.2020 BøF

Bufdir

Utstyrsbanken BUA

01.11.2020 BSRK

Telemark røde kors

"Etter skoletid"

01.11.2021 BSRK

Telemark røde kors

Kvinnetreff

ja

25 000

01.11.2021 BSRK

Telemark røde kors

Leksehjelp

ja

20 000

05.01.2021 BøF

Bø Maling AS

Stolpejakten 2021

5 000 Ikke svar

05.01.2021 BøF

Beverøya camping

Stolpejakten 2021

5 000 ja

05.01.2021 BøF

Sentrum Vaskeri

Stolpejakten 2021

5 000 Nei

05.01.2021 BøF

Murmester Espedalen

Stolpejakten 2021

5 000 Nei

05.01.2021 BøF

Kallesten Rør AS

Stolpejakten 2021

5 000 Ikke svar

05.01.2021 BøF

Åsgrav Familiecamping

Stolpejakten 2021

5 000 Ikke svar

05.01.2021 BøF

Teksten Camping

Stolpejakten 2021

5 000 Ikke svar

05.01.2021 BøF

Bø Camping

Stolpejakten 2021

5 000 ja

01.02.2021 BøF

Sparebank 1

Stolpejakten 2021

15 000 Nei

01.02.2021 BøF

Miljødirektoratet

Stolpejakten 2021

62 833 ja

20 000

01.02.2021 BøF

Sparebankstiftinga Bø

Stolpejakten 2021

15 000 ja

15 000

29.01.2021 BøF

Studentsamskipnaden

Utstyrsbanken BUA

20 000 nei

29.01.2021 BøF

BUA Norge

Utstyr og bemanning

112 070 ja

10.02.2021 BøF

Anthonstiftelsen
Stiftelsen
Dagsrudheimen
Sparebankstiftelsen
DnB

Utstyrsbanken BUA

200 000 nei

20.02.2021 BøF
01.02.2021 BøF

Fredagsdisco
"Midt i blinken b&u"

35 000 Ja

Sparebanken 1 Skipakke Utstyrsbanken BUA

26.02.2021 BøF

TubFrim

"Etter skoletid"

26.02.2021 BøF

Bø Hotell

Stolpejakten 2021

5 000 Ikke svar

26.02.2021 BøF

Visit Bø

Stolpejakten 2021

5 000 ja

26.02.2021 BøF

Lifjellstua

Stolpejakten 2021

5 000 Ikke svar

09.03.2021 BøF

Stiftelsen DAM

Trimutstyr eldre

620 000 Nei

09.03.2021 BøF

Gjensidigestiftelsen

Sommeråpent hus

218 000 Ja

01.04.2021 BøF

Sparebankstiftinga Bø

Gamingutstyr ungdom

150 000 Nei

10.04.2021 BøF

Statsskogmillionen

Stolpejakten 2021

18.04.2021 BøF

Kraftriket

Utstyrsbanken BUA

10 000 Nei

19.04.2021 BøF

Equinor
Sparebankstiftelsen
DnB
Norges Røde Kors

Utstyrsbanken BUA

100 000 Nei

Sommeropplevelser

50 000 Ja

MVA-kompensasjon

200 000 ja

04.06.2021 BøF

5 000

110 000

35 000

200 000 Nei

26.02.2021 BøF

29.04.2021 BøF

5 000

ja
50 000 ja

10
skipakker
15 000
5 000

218 000

10 000 Nei

50 000
123 498
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04.08.2021 BøF

Stolpejakten 2021

15.09.2021 BøF

Statsskogmillionen
Sparebankstiftelsen
DnB
Gjensidigestiftelsen

27.09.2021 BøF

Kraftriket

Premier og hengekøye

25.09.2021 BøF

Sparebankstiftinga Bø

Uteplassen

12.10.2021 BøF

Frivillighetens år

Vårfest på torget

25 000 Nei

29.10.2021 BøF

Kraftriket

Uteplassen

10 000 Ikke svar

01.09.2021 BøF

10 000 Nei

Uteplassen

150 000 Nei

Arrangementleder

650 000 Nei

Sum innvilget 2021

10 000 Ikke svar
150 000 Nei

1 001 498

Tiltak 1.5.2
Gjennomføre inntektsgivende tiltak og arrangement
Måloppnåelse 100 %
Vi har hatt flere dugnadsoppdrag for NAV Midt-Telemark og daglig leder har jobbet for
Sommerskolen Midt-Telemark kommune. Dette gav oss ekstra inntekt på om lag kr 60.000.
Tiltak 1.5.3
Være et attraktivt kurs og møtested
Måloppnåelse 75 %
Utleie av lokaler går bra. Samtidig er det veldig hyggelig at mange vil komme til oss for sine møter.
Det har ikke vært noen fra næringslivet som har leid her. Vi har heller ikke markedsført lokalene
våre i nevneverdig grad.
Navn
Barnebursdag pakke 1
Barnebursdag pakke 2
Barnebursdag pakke 3
Forkontor <3t
Hele Storsalen selskap
Kafe Anno 3 timer
Kinosal 3 timer
Kinosal 6 timer
Kinosal døgn
Kinosal pr time
Kjøkken
Kursrom 3 timer
Kursrom 6 t
Storsal halve 3 t
Storsal halve 6 t
Storsal hele 3 t
Storsal hele 6 t
Storsal hele døgn
Storsal hele weekend
Ungdomsbursdag pakke 1
Antall ganger utleid

Antall ganger
2021
2020
1
1
6
11
17
10
1
10
2
0
34
30
38
9
3
0
2
0
60
41
2
2
47
57
5
44
23
42
3
3
35
41
4
8
1
1
0
1
3
0
287
311
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Organisasjoner som har leid i 2021
Aktive Eldre
A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON
Bedriftshelsen
Bø og Sauherad Hagelag
Bø og Sauherad Hørsellag
Bø og Sauherad Røde Kors
Bø Pensjonistlag
Bø Turlag
Europris Butikkdrift AS
Folkestad skule
Friluftslivsstudiet USN
Hillestad Promenadeorkester
Human-Etisk Forbund Telemark Fylkeslag
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Lions i Bø
Løvetannakademiet AS
Midt-Telemark Brigdeklubb
Midt-Telemark kommune
MIDT-TELEMARK SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING
Miff Midt-Telemark og omegn
NAV Midt-Telemark
NAV Midt-Telemark Midt-Telemark kommune
Nedre Telemark Jordskifterett
Nome og Midt-Telemark Barnevern
Norges Husflidslag
OKOS
Sameiet Folkestadvegen
Seniornett Bø
Telemark Husflidslag
Telemark Miljøpartiet Det Grønne
TELEMARK MUSEUM
Telemark Røde Kors

Bø og Sauherad Røde Kors har avtale om å benytte lokalene vederlagsfritt. Møtene deres vil derfor
ikke komme frem i salgsstatistikken.
Antall møter i;
- Røde Kors-rommet, halve Storsalen, Kafè Anno: 37
- Hele Storsalen: 21
- Kinosalen: 2
- Hele huset: 2
Verdien av disse møtene er ((37*480)+(21*960)+(980*2)+(1500*2)= kr 42.880,-.
Bø og Sauherad Røde Kors fikk tilskuddsmidler for migrasjonsaktiviteter og leksehjelp. Vi fikk
fakturert for leie av lokaler på kr 31.140,-.
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Tiltak 1.5.4
Ha regelmessige styremøter og ha god kostnads- og driftskontroll
Måloppnåelse 80 %
Antall styremøter:
Økonomistatus
Vi fikk et overskudd på cirka kr 180.000. Vi hadde et positivt avvik fra budsjettet på 7 %. Vi kan
ikke se på dette som et reelt overskudd, da mye er bundet opp i prosjekter som fremdeles løper, som
støtte fra Bufdir til BUA og «Møteplass barn og unge». Disse prosjektene avsluttes 1. mars. Men,
allikevel er det et godt positivt resultat utifra den store aktiviteten på utbedringer og aktiviteter i år.
Egenkapitalen er pr 31.12.21 på kr 796 265,13. Egenkapitalen pr 31.12.20 var på kr
582 848,41.

Figur 1: Driftsinntekter 2021 vs budsjett

Figur 2: Driftskostnader 2021 vs budsjett
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Figur 3: Driftsinntekter vs driftskostnader

Vi viser for øvrig til revidert Resultatrapport og Balanserapport for BøF 2021.
Tiltak 1.5.5
Få flere Grasrotmidler fra Norsk Tipping
Antall: 10 nye støttespillere
Måloppnåelse: 10 %
Vi har kun fått inn kr 3.000 i Grasrotmidler. Dette er kun nær familie av daglig leder.
Her kan det være et større potensiale hvis en fokuserer på tilbudene som vi har.
Tiltak 1.5.6
Få flere økonomiske støttespillere via Vipps og andre metoder
Måloppnåelse 10 %
Vi benytter Vipps til innbetalinger og har mottatt noen gaver.
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