
Referat fra styremøtet i Frambus venner 11.10.18 kl 18.00 – 20.00 

 

Tilstede;  

Geir Lippestad, Sissel Bredesen, Sofie Wirum Sæter, Thea C. Wang. Kristian Kristoffersen og Karsten 

R. Barton 

Fravær;  

Vivi B. Eriksen (vara), Sofie Wirum Sæter, Geir Lippestad 

 

Sak 01/18 - oppfølging 

Status i forhold til opprettelse av bedriftskonto, og videre arbeid med medlemsregister.   

  

Vipps bedriftskonto er opprettet;   

Frambus Venner – vippsnummer 537484  

  

DnB Bedriftskonto er opprettet (1506. 13. 54279) og Karsten har fått administratortilgang slik 

at han kan hente ut kontoutskrifter, føre regnskap og utføre utbetalinger etter vedtak i styret.   

  

Det er ellers søkt om at Frambus Venner opprettes som mottaker av Grasrotandelen.   

Det ble gitt en orientering om aktivitetene knyttet til etablering av medlemsregister og tilbudet 

på en løsning fra Profundo, med lisenskostnad på drøyt 30.000.- i året. Med dette som 

bakgrunn vil medlemsregisteret utvikles av medarbeidere i Stiftelsen Frambu. Videre vil også 

nettsiden/facebooksiden oppdateres slik at vi kan ta i mot nye medlemmer.    

Eksempel på innmeldingsskjema fra Natur og Ungdom ble vist, som utgangspunkt for 

løsningen som nå vil etableres. Noe konsulentressurser vil altså gå inn i å etablere løsningen 

og oppdatere kommunikasjonsflatene mot våre fremtidige medlemmer. Det tas sikte på at 

dette er på plass til neste styremøte.   

  

Det ble ellers orientert om ledergruppen i Stiftelsen sin drøfting vedrørende bruk av 

personalressurser rettet mot arbeid for Frambus Venner. Timer loggføres. Samtidig er det 

argumentert for at noe arbeid skal kunne legges inn i dette, da det på sikt vil kunne bidra til 

finansiering av prosjekter som sikrer vedlikehold og utvikling av senteret. Stiftelsens 

administrative arbeid utover dette, kostnader knyttet til drift av venneforeningen, 

medlemsregister og aktiviteter vil ellers måtte dekkes av innkomne 

midler/medlemskontingent/gaver. Stiftelsen har noe frie gavemidler som vil kunne brukes i 

oppstartsarbeidet med foreningen.    

 

Sak 04/18 – oppfølging 

 

Del 1 - Profilering og langsiktig finansiering av Fjellcampen – se 

https://vimeo.com/293905967  passord «fjellcampen».  

  

 

https://vimeo.com/293905967


Kristian Espen var med på denne delen av møtet. Noen aktuelle tilbakemeldinger -  Fin 

lengde på filmen, bør ikke være lenger. Vanskelig å skjønne hva den ene sier... Teksting bør 

vurderes.  

Man ser hva det går ut på og opplevelsene de har hatt, men hva er budskapet som skal selges? 

-  Hvorfor er det viktig at det er på fjellet – det kommer kanskje ikke frem. Det er viktig å få 

frem at dette er noe vi ikke får til hvis ikke vi får midler til det. Vi må få frem viktigheten av å 

få til en mer langsiktig finansiering, og at det vil gi oss erfaringer og muligheter til å utvikle 

tilbudet og tilpasse det bedre for flere.   

  

Vi må finne en enkel salgs-pitch på dette – det er ikke rom for å gi en større utredning om 

dette til giverne - Hva er kjerneverdiene vi selger inn i dette... Knapt gode i forhold til denne 

målgruppen. Det å dele tur opplevelser og få oppleve naturen for en gruppe mennesker som 

sjelden eller aldri får den muligheten.   

  

Thea vil nå bruke filmen i det hun retter noen søknader mot Helsport, Bergans, Stormberg - 

her spiller hun primært på naturgleden... det norske. Flere her leverer utstyr, men muligheten 

for å få midler er også tilstede.   

   

Del 2 – Profilering av Byggeprosjektet  

Dette vil følges opp i møte mellom Geir Lippestad, Kristian Kristoffersen og Karsten. 

 

Sak 07/18 

Neste styremøte avtalt onsdag 28.november på Frambu kl.18.00   

Innspill til innhold og organisering;   

En statusoppdatering på de prosjektene vi nå jobber med. Det er da viktig at vi får fullført de 

prosjektene og arbeidet som nå er satt i gang. Det er viktig at vi kommer oss videre og har noe 

nytt innhold og temaer til kommende styremøte.   

  

Fokus for styrets arbeid nå i første omgang kretser naturlig nok rundt det å få på plass 

sponsorer og finansiører. Når medlemsbasen er på plass bør det drøftes aktuelle aktiviteter 

som skal rette seg mot medlemmene. 

 

Sak 08/18 

Videre arbeid og plan for å henvendelser til potensielle finansiører.  

  

Kristian Kristoffersen har sendt søknader om finansiering av neste års Fjellcamp til 

Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Thon stiftelsen. Søknaden til Gjensidigestiftelsen 

er en felles søknad fra Frambus Venner og Stiftelsen Frambu. Disse er alle søknader rettet 

mot leiren i 2019 og gir i så måte ikke den langsiktige finansieringen vi ønsker oss.     

  

Geir Lippestad inviteres til et møte med Karsten og Kristian, for å presentere aktuelle 

bedrifter han har kontakt med og som kan være aktuelle bidragsytere. Videre også drøfte form 

og innhold i møte med disse bedriftskontaktene.   

  

Det ble tidligere foreslått å invitere aktuelle til en åpen dag med presentasjoner av prosjektene 

og mulighet for å fortelle mer inngående om Frambu dette sees det videre på. 



Eventuelt; 

Det ble kommentert at Facebooksidene oppleves lite tilfredstillende slik de er nå. Dette må 

forbedres før vi inviterer folk dit for informasjon og muligheten til å melde seg inn i 

foreningen og gi gaver. Det må være lettere tilgjengelig å finne ut hvem Frambus Venner er 

og hva de står for.   

  

Dette skal det jobbes videre med, paralelt med opprettelse av medlemsregisteret og 

innmeldingsskjema/betalingsløsningen.  

 


