Referat fra styremøte i Frambus venner
Mandag 24. Januar kl. 15.30 - 17.00 Digitalt møte via Zoom
Tilstede i styremøtet; Ann Christine Føllesdal, Karin Rønningen, Thea Wang, Sofie Sæter, Karsten
Barton
Tilstede til drøfting av sak 1.; Kristian Kristoffesen, Kari Hagen, Maria Elind, Simen Stokke og Ellen
Paulsen
Drøfte Frambus venner sin rolle og fokus i forhold til innsamlingsarbeidet. Representanter for
Stiftelsen/kompetansesenteret inviteres til å drøfte temaet;
•

Rask presentasjon av innspill til foreningen fra ansatte – drøfting av disse

Karsten presenterte innspill fra ansatte – vedlagt dokument
Kristian;
Den årlige samlingen (Åpen dag) har vi hatt en gang. Det var litt sent og kaldt, men likevel et hyggelig
arrangement. Kunne man her tenke mer i retning et felles arrangement og samarbeid mellom FV og
kommunen – lage et helsefremmende arrangement som profilerer Frambus arbeid som
helsefremmende aktør i kommunen?
Ellers oppleves Fjellcamp som et bra prosjekt som det er viktig å videreføre. Bra med Frambu på
fjellet. Leir opplegget er også en viktig aktivitet og tjeneste for kompetansesenteret, men her mottar
vi offentlige midler.
Ellen;
Vi vet alle at økonomien er dårlig om dagen. Strømmen i år har gjort et stort innhugg i økonomien. I
tillegg er pensjonskostnadene en uforutsigbar post. Vi trenger mer midler generelt, men også til
sommerleirene. Disse drar veldig mye ressurser. Her er det kanskje også behov for/vi drøfter om vi
skal innføre egenandeler for å sikre kapasiteten.
Karin;
Er litt skeptisk til at FV skal samle inn midler til den ordinære driften. Sommerleirene er en del av
kurstilbudet og den ordinære driften av kompetansesenteret. Det er det viktig å holde fast ved.
Fjellcamp er noe nytt og det føles naturlig å jobbe for den. Er skeptisk til at FV skal samle inn penger
til ordinær drift.
Maria;
Hvis man skal jobbe med rekruttering til FV bør man kanskje tenke flere ulike arenaer og aktiviteter
samtidig. Er glad i Fjellcamp, men det treffer et ganske lite utvalg av brukere og fenger kanskje bare
noen få mht medlemsinteresse for foreningen.
Simen;
Hva slags forpliktelser har Frambu i forhold til gjennomføring av sommerleir/helseleir? Er det
definert hvor mange vi skal ha og i hvilket omfang?

Kristian;
I forhold til kompetansesenteret er det gitt en generell ramme, så det sies ingenting om omfanget av
leirtilbudet.
Kari H;
Det sitter langt inne å bruke FV til å skaffe finansiering til leirtilbudet på Frambu. Det er en del av det
faste oppdraget vårt. Ellers må Frambus venner være synlige for omverden. Vi må få til et
arrangement som gjør at vi synes bedre. Det å også investere i litt profileringsmaterielle – t-skjorter,
drikkeflasker etc. kan være nyttig. Kan for eksempel selges i resepsjonen.
Kristian;
Litt tilbake til det vi kan gjøre her og nå. Vi står i den økonomiske situasjonen vi står i nå. Dette kan
komme til å gi midlertidige innstramminger. Samtidig må målet være å videreføre sommerleirene.
Ellers burde vi alliere oss med kommunen og flere lokale bedrifter på et arrangement. Da blir det
kanskje lettere å få samarbeidspartnere av en viss størrelse. Det å knytte kontakt med og få
sponsorer av en viss størrelse kan ha betydning for Frambu.
Anne Christine;
Gledelig at man vil at leir og fjellcamp skal fortsette.
Karsten;
Å synliggjøre at vi har midler som ansatte kan søke på tror jeg er viktig. For å nå ut til flere og
inspirere flere til å bidra, må vi kunne vise til at foreningen gjør en forskjell på flere tilbud. Fjellcamp
alene blir trolig litt snevert.
Kari;
Vi har nok en del å hente hos næringslivet. Bedriftsfaddere. Man trenger kanksje ikke gå lengre enn
kommunene. Er Lions og Kiwanis medlemmer? Kunne man etablert noe samarbeid der?

•

Hva skal Frambus venner sin rolle være fremover?

Hva tenker man at styret bør fokusere på i sitt arbeid, der vi er nå – skaffe flere medlemmer eller
satse mer konkret på innsamlingsarbeidet.
Kristian;
Fjellcamp er pt ufinansiert og det må jobbes for finansiering. Flere venner gir et større nettverk og
kanskje sekundært litt mer inntekter. Et arrangement bør kunne gi oss mye.
AC;
Frambu festivalen virker det som flere er litt tent på.
Sofie;
Jo flere medlemmer vi har jo lettere er det å få inn næringslivet. Da vil deres eventuelle bidra synes
bedre for flere.
Simen;

Er det noen måter vi kan bruke Frambus venner for å nå ut til andre aktører? Gå sammen og
samarbeide med andre aktører/foreninger for å synliggjøre oss?
Kari;
Berit – konsulent var mye ute på seminarer og representerte Frambu. Det gav et stort nettverk og
oppmerksomhet om Frambu. Det er viktig og nyttig.
AC;
Kunne vi henvendt oss til forfattere og andre som har fokus på annerledeshet. Vært ute og profilert
oss der de er aktive/i samarbeid med dem.
Kristian;
Dette med samarbeidspartnere. Andre foreninger har vel samme utfordring med å skaffe
medlemmer? Kan man finne andre å samarbeide med som ikke konkurrerer om medlemmene? Jeg
er veldig for å se lokalt. Ligger et stort rom i Nordre Follo og ytre Enebakk. I prat med disse om
Frambu som en aktør som jobber for folkehelsen har de tidligere vært positive. Ideen om
«Frambufestivalen» har ellers hatt et preg av å skulle lokke gamle venner til oss, mens man kanskje
skal vende seg mer mot andre lokalt.
Maria;
Miljøseksjonen har hatt mye samarbeide med bla Drømtorp vgs, Ås vgs m.fl. Har også startet et
samarbeid med klatreklubben på Siggerud og hatt kontakt med et håndballag som ei på Siggerud
driver. Her har det først og fremst vært for å låne uteområdet. Men dette er kontakter man kunne
bruke ifb et helsefremmende arrangement. Det er ellers mange som kjenner Frambu i nærområdet.
Flere organisasjoner og idrettsgrupper som man kunne samarbeidet med inn i en type
aktivitetsrettet happening.
Ellen;
Ta kontakt med andre foreninger? Vi var nominert til Kavli i år. Vi har hatt Thon, DnB. m.fl. som
givere tidligere. Det virker som det er riktigere at FV jobber for denne type gavefinansiering og
prosjektstøtte fremfor stiftelsen. Der er Fjellcamp og leir fine ting.
Kristian;
Vi søkte Thon, m.fl. om midler til Fjellcamp, så møtte vi på motstand fordi vi mottar offentlige
midler. Det er kanskje riktigere at FV søker. Man kan synliggjøre spleiselaget mellom FV og stiftelsen.
•
•

•

Er det behov for en mer spisset ambisjon for innsamlingsarbeidet i tida som kommer,
og hvor skal i så fall fokus ligge?
Hvordan påvirker dette kommunikasjonen til omverden? (foreningens profil og fokus
for innsamlingsarbeidet)
Har vi de rette tekniske verktøyene til å oppnå det vi ønsker?

Kristian;
Hadde vi hatt de rette verktøyene og nådd bredere ut ville vi kanskje hatt finansiering av Fjellcamp i
orden for alle år. Skal vi tenke større og mot de store stiftelsene? En rik onkel i nærmiljøet hadde
vært fint. Thon har søknadsfrist 31. mars.

Maria;
Stiftelsen Damm er kanskje noe å tenke på. Her kan men søke gjennom en interesseorganisasjon og
FV er kanskje aktuell. DAMM gir flere muligheter.
•

Er det behov for å bruke våre kommunikasjonsflater annerledes?

Hvordan når vi ut gjennom de digitale flatene våre?
Maria;
Vi har flere ganger savnet å ha noe om Frambus venner på huset som man kan gi ut. Lurer ellers på
om det er nok aktivitet på sidene. Siden synes når det er mye aktivitet. Med lite aktivitet når man
ikke frem. Er andre flater aktuelle? Instagram? Facebook har jo en eldre målgruppe.
AC;
Presentere eksempel på en fin side på Facebook som formidler gode historier. Bruker intervju for å
nå folk. Kunne man alliert seg med Frambu TV – et kort innslag om Frambus venner? Et som man kan
dele.
Maria;
Med hensyn til å gi til flere aktiviteter og prosjekter er det flere ting vi ønsker oss.
Sofia;
Burde gi midler til flere ting så vi synes bedre på en bredere flate.
•

Er det i fortsettelsen av denne drøftingen ønske om å investere i et halvdagsseminar
om innsamlingsarbeid med Profundo? – Og hvem ønsker/bør i så fall delta?

AC;
Positivt innstilt til det.
Karin;
Absolutt positiv. Er det tenkt at flere skal delta, eller bare Frambus venner?
Karsten;
Utdyper litt om fundraising-seminar i regi Profundo. Tankene var å få til med FV og ledelsen.
Eventuelt også andre som er interessert i innsamlingsarbeidet. De leverer skreddersydd for inntil 50
personer. Opplever at det er nyttig at man får til en aktiv dialog. Det gir kanskje styret i FV et klarer
mandat i arbeidet. Et seminar vil være en fin videreføring av det.

1. Forberedelser til Årsmøtet;
(setter av 30 minutter til saken)
•

Form og gjennomføring av årets årsmøte

Digitalt møte – Årmøte 28.februar kl 19.00.
Karsten følger opp med revisor, fornying av årskontingenten m.fl.

Thea;- Fornying burde vært auto-trekk. Mister trolig mange når de må aktivt gjøre dette selv.
Karsten;- Det var lagt opp sånn, men hele løsningen sviktet og vi endte med vipps og
betalingsoppfordring. Skal etter hvert se på muligheter på nettsiden.
•

Årsmelding
Denne er klar for publisering.

•

Regnskap 2021
Karsten gav en rask gjennomgang. Denne kan sendes til revisor. Karsten følger opp.

•

Budsjett og årshjul 2022

Karin; - Søknad om prosjektmidler bør kanskje oppfordres å gå via avdelingsleder. Synes ikke
at ledergruppa på Frambu skal ha noe mandat ift hva som bevilges. Foreningen må være
fri til å bestemme det selv.
Drøftet mulig disponering og investeringer som kan inngå i planen for kommende års
aktiviteter/årshjulet. Følgende tas inn i budsjettering for 2022;
Budsjettere for halvdagsseminar og få det inn… 15000.Profileringsmateriell – 5000.•

Valg – Skal det fremmes forslag til nye kandidater? Hvordan gjennomføre valget

Thea og Sofie blir med til 2023 – men det bør settes ned en valgkomite tidlig som kan ta
oppgaven med å finne nye kandidater. Karsten sette opp valgkomite som sak på neste
styremøte. Neste styremøte avtales i slutten av mars/april.

