
Vedtekter for Tvedestrand Frivilligsentral 
(etter korrigering på årsmøtet 2017)    
 
Visjon 
Tvedestrand kommune skal være en blomstrende bo- og næringsvennlig 
kommune med et levende sentrum, godt tilpassede offentlige tjenester, og 
et rikt kulturliv.  
 
Sentrale føringer 

 Sentralen skal ha vedtekter som regulerer formål, organisasjonsform og 
beslutningsstruktur. 

 Innholdet i vedtektene skal regulere aktivitetene i sentralen. 
 Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, 

lag/foreninger og det offentlige. 
 
Målsetting 
Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass og samhandlingsarena 
for frivillig virke. Sentralen skal være åpen for alle som har lyst til å delta i 
frivillig virksomhet. 
 
Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. 
 
Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, 
lag/foreninger og det offentlige.   
 
Delmål 
Sentralen skal: 

 Være en støtte og gi assistanse til lag og foreninger for å løse oppgaver 
som de ikke klarer hver for seg. 

 Utvikle gode metoder for koordinering av det frivillige arbeidet. 
 Bidra med kompetanse på tilskuddsordninger, prosjekt og søknad-

/rapporteringsarbeid. 
 Være et kontaktpunkt for enkeltpersoner som har lyst og anledning til å 

gjøre frivillig arbeid. 
 Etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer. 
 Være en katalysator for forslag og idéer, slik at disse kan settes ut i livet. 
 Skal være et supplement til det eksisterende frivillige organiserte arbeid.  

 
Organisering – sentralens eierstruktur 
Sentralen eies av Tvedestrand kommune. Første årsmøte etter etablering, tar 
opp spørsmålet om eierstruktur videre.  
 
Styret 
Styret er, sammen med rådmannen, Frivilligsentralens øverste ledelse mellom 
årsmøtene. 
 
Styret består av 5 medlemmer, med 2 varamedlemmer i numerisk rekkefølge. 
Kommunen skal være representert med 3 medlemmer, hvorav 2 skal være 



politisk valgt.  De øvrige 2 medlemmene velges blant frivillige lag og 
organisasjoner. Styret skal ha representasjon fra begge kjønn.  
 
Kommunens representanter til styret velges av kommunestyre/formannskap, de 
øvrige velges av årsmøtet. 
 
Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år, leder 2 år.  For sikring av 
kontinuitet i styret, blir 2 av medlemmene til det første styret valgt for 1 år. 
 
Varamedlemmene velges for 1 år. 
 
Styrets oppgaver 

 Være støttespiller for daglig leder. 
 Ha ansvar for at Frivilligsentralen i Tvedestrand blir drevet i tråd med 

vedtektene. 
 Forberede årsmøte sammen med daglig leder, og følge opp de vedtak som 

er fattet av årsmøtet. 
 Søke om statsmidler for kommende år, innen 1 november.  

 
Valgkomité 
Valgkomitéen utpekes av styret og vedtas av årsmøtet.  Valgkomitéen består av 3 
representanter.  Komitéens leder velges av årsmøtet.  
 
Årsmøtet 
Årsmøtet er sentralens øverste organ.  
 
På årsmøtet har representanter for lag og foreninger, samt frivillige som er 
knyttet til sentralen, tale og forslagsrett.   
 
Møtet er åpent for brukere og andre interesserte. 
 
Ordinært årsmøte avholdes en gang pr år, og avholdes innen utgangen av mars.  
 
Årsmøtet innkalles av styret 4 uker før møtet.  

- Frist for innkomne saker til årsmøtet er 14 dager før møtet 
 
Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

 Årsberetning. 
 Regnskap/budsjett. 
 Innkomne forslag til saker. 
 Eventuelle vedtektsendringer. 
 Valg av: styret, vararepresentanter og valgkomité m/leder. 

 
Daglig ledelse av Frivilligsentralen  
Styret forutsetter at det fortsatt skal være daglig leder i 100% stilling.  
Daglig leder: 

 Arbeider aktivt for å nå de målsetninger som er satt for Tvedestrand 
Frivilligsentral. 

 Forestår daglig drift i samarbeid med styrets leder. 



 Er styrets sekretær, innkaller til styremøter og fører protokoll. 
 Ansettes av Tvedestrand kommune ved rådmannen, og har de samme 

lønns-, forsikrings- og pensjonsrettigheter som andre kommunalt ansatte.  
Ved ansettelse av daglig leder inviteres styrets leder inn rådmannens 
ansettelsesutvalg. 

 
Endring av vedtekter 
Endring av vedtektene skjer på ordinært årsmøte. Forslag til endring av 
vedtektene sendes ut sammen med årsmøtepapirene.    


