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SØKNAD PÅ KOMMUNALT TILSKUDD FOR 2015
Stiftelsen Kvæfjord Frivilligsentral, opprettet 22.juni 2000, ønsker å være en
koordinator og tilrettelegger for gjennomføring av frivillig innsats i Kvæfjord i
henhold til Kulturdepartementets retningslinjer.
Frivillighetssentralen er en lokal forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å
delta innen frivillig virksomhet og vil være et kontaktpunkt for mennesker,
foreninger/lag og det offentlige.
Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behoy.
Sentralen tilbyr kontorstøtte til lag og foreninger, hjelp med markedsføring av tiltak
og gjennomføring av frivillig arbeid og arrangementer, og bidrar med støtte og hjelp
til enkeltmennesker med tiltak hvor det offentlige ikke har ansvar for slike tjenester.
Vi ønsker å være medspiller og støttespiller for det etablerte organisasjonsliyet,
offentlige etater og andre sammenslutninger, og vil bidra til å fremme nve tiltak som
bygger opp frivilligheten.
Sentralen vektlegger at frivillighetsarbeid påvirker og bidrar i positiv retning til å
skape et større sosialt nettverk og et bedre lokalsamfunn.
Noen av våre aktiviteter er:
Sosiale sammenkomster for eldre (solfest, grillfest, julebord, kaffestunder),
Ledsager på sydentur for enslige og eldre
Besøkstjeneste/musikkafe på sykehjemmet
Ukentlig leksehjelp for elever fra 4 til 10. klasse
Ukentlig småbarnstreff
Kirkegårdsdugnader

Utdeling av lokal frivillighets- pris,
Brannvernlederansvar på Boas
Aktiviteter for flyktninger: hageparseller, lekesehjelp, julefest, Multicultura.
Samarbeid mcd ungdomsrådet, - vil være med å skape arenaer tilpasset
ungdom - ala ungdomskonsert på fram mars 2014

Sentralen er finansiert med minimum 40 % lokal finansiering og statsmidler gjennom
KUD. Rammene for statsmidler fastsettes i statsbudsjettet.
Kvæfjord Frivilligsentral hadde lagt et budsjett for 2015i mai. Dette pga søknad til
Kulturdepartementet.
Iler hadde vi lagt inn et driftilskudd på 140 000,-og en husleie på 50 000,-fra
Kvæfjord kommune.
23.juni hadde daglig leder og stvreleder et møte med Merete Hessen og Lars
'tverseth. Vi fikk da beskjed om å flytte fra BOASpga av avlastingen trengte
kontorene. Vi har fått kontor på biblioteket, dette er langt mindre kontor, samt av vi
har hatt en del utgifter i forbindelse med flyttingen.
Vi soker derfor om et drifttilskudd på 160000,-samt at husleien reduseres fra
50 000r til 30 000r i året.
Vi ber også om fortsatt støtte til leksehjelpen ved Borkenes Skole.
Etter budsjettmøte har styret vedtatt følgende budsjett og vi søker Kvæfjord
Kommune om tilskudd for 2015:

Driftstilskudd
Tilskudd for husleie
Tilskudd brannvernleder
Tilskudd for leksehjelp

160 000,30 000,12 000,10 000,-

Vedlegg: Budsjett for 2015

Med vennlig hilsen

Hanne Markussen
Daglig leder

Ole IVlartinKristiansen
Styreleder

