Vedtekter
for
frivillighetssentralen i Lørenskog

Frivillighetsentralen i Lørenskog er et kommunalt tiltak, som administreres av Lørenskog
kommune ved kulturtjenesten. Frivillighetssentralen er et eget virksomhets- og
regnskapsområde.

1. Formål og virksomhet
• Frivillighetssentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet.
• Frivillighetssentralen skal være et kontaktpunkt og et bindeledd for de som
ønsker å yte eller motta frivillig innsats.
• Frivillighetssentralen skal utvikles av personer eller organisasjoner som er
knyttet til sentralen.
• Frivillighetssentralen skal fungere som møteplass og på tvers av kulturer og
generasjoner skape kontakt og aktiviteter mellom innbyggerne, frivillige
organisasjoner og det offentlige i Lørenskog.
• Frivillighetssentralen skal være et supplement til det eksisterende frivillige
organiserte arbeidet – og til det profesjonelle omsorgsapparatet i kommunen.
• Frivillighetssentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta imot
betaling, utover godtgjørelse for direkte utlegg.
2. Eierskap, økonomi og organisasjonsform
Frivillighetssentralen eies av Lørenskog kommune.
Lørenskog kommune er ansvarlig for at det settes av driftsmidler, og at sentralen
oppfyller de forpliktelser som ligger til grunn for å søke statstilskudd, herunder å
besørge innsendelser av revisorattestert regnskap og årsmelding. I tillegg ivaretas
ansettelsesmyndighet, regnskaps- og budsjettsansvar samt arbeidsgiver- og
arbeidslederansvar av Lørenskog kommune.

3. Årsmøte
Årsmøtet er frivillighetssentralens øverste organ.
Årsmøtet består av registrerte frivillige ved Lørenskog frivillighetssentral, inntil 2
representanter fra hver av de frivillige foreninger/organisasjoner tilknyttet frivillighetssentralen og aktivitetshuset, samt inntil 2 representanter fra Lørenskog kommune
utpekt av kultursjefen. Representanter til årsmøtet har tale- og stemmerett.

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling skal skje 4 uker før.
Forslag til saker på årsmøtet skal være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal
• Godkjenne årsrapport og revidert regnskap
• Behandle virksomhetsplan og budsjett
• Foreta valg av frivilliges og frivillige organisasjoners representanter til styret
• Andre årsmøtesaker
Det skal føres årsmøteprotokoll.
4. Styret
Styret består av 5 medlemmer, herunder 1 representant for eier og 4 representanter
fordelt mellom frivillige og lag/foreninger med tilhørighet til frivillighetssentralen.
Hver representant skal ha personlig vara som innkalles til styremøter med talerett.
Styreleder velges av og blant medlemmene i styret.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer, derav leder er tilstede.
Kultursjefen, eller den som bemyndiges fra administrasjonen , møter som eiers
representant. De øvrige velges av årsmøtet.
Daglig leder møter som sekretær.
Styret velges for 2 år av gangen, og det søkes å oppnå kontinuitet ved at ikke flere enn
2 skiftes ut av gangen.
Styret er frivillighetssentralens øverste organ mellom årsmøtene.

Styrets ansvar og oppgaver:
•
•
•
•

5.

Behandle virksomhetsplan, årsbudsjett, årsmelding og regnskap, før disse
legges frem for årsmøte. Styrets kommentarer og prioriteringer følger med
disse sakene i kommunens budsjett- og virksomhetsplanbehandling.
Iverksette årsmøtets vedtak.
Sørge for tilfredsstillende drift av frivillighetssentralen i samsvar med
vedtekter og virksomhetsplan.
Være en støttespiller for daglig leder.

Daglig ledelse
Daglig leder ansettes av eier, som også har arbeidsgiveransvar.
Daglig leder forestår den daglige drift i samarbeid med styret.
Daglig leder er styrets sekretær, innkaller til styremøter og fører protokoll.
Daglig leder skal ha en arbeidsbeskrivelse som er godkjent av eier og styret.

6. Endringer
•
•
•

Kultur- og oppvekstutvalget har fullmakt til å foreta endringer i vedtektene.
Beslutning om eventuelt nedleggelse av frivillighetssentralen i Lørenskog kan kun
foretaes etter godkjennelse av kommunestyret.
Ved nedleggelse av sentralen tilfaller alle eiendeler Lørenskog kommune.

Disse vedtekter er vedtatt av kommunestyret 21.03. 2007, og erstatter reglement for
Lørenskog frivillighetssentral vedtatt av kommunestyret 25. juni 1997.

