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VEDTEKTER FOR NAMDALSEID FRIVILLIGSENTRAL 
                          
                                Vedtatt i kommunestyret 19.3.2015

§ 1 Eierforhold

Namdalseid kommune er ansvarlig eier av frivilligsentralen, heretter kalt sentralen, og dermed ansvarlig for at 
driften blir gjennomført i henhold til innsendte søknader og rapportering til departementet.

Namdalseid kommune har arbeidsgiver-, drifts og økonomiansvar for sentralen, og styret er delegert 
oppgaven å følge opp drifts- og økonomiansvar på vegne av eier mellom årsmøtene.

§ 2 Formål

Sentralen har følgende formål:
 Være et kontaktpunkt for og et bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en frivillig 

innsats og mennesker og organisasjoner som har behov for bistand i hele kommunen
 Formidle frivillig hjelp og være en møteplass i nærmiljø og lokalsamfunn
 Være en idéutvikler, pådriver, og igangsetter av ulike aktiviteter på egen hånd
 Motivere til ansvar for lokalsamfunnet og bygda, og utnytte mulighetene som ligger i egne ressurser.

Sentralens virksomhet har ikke til formål å tjene penger. Likevel er det hensiktsmessig at visse aktiviteter 
genererer overskudd for å gi sentralen økonomisk handlingsrom. Dette overskuddet skal øremerkes sentralen 
og sponse andre aktiviteter i regi av sentralen.

§ 2 Årsmøte

Kommunestyret er formelt årsmøte. Namdalseid kommunestyre har delegert årsmøtet til formannskapet med 
unntak av oppgaven med å vedta årsbudsjett som kommunestyret selv vedtar i forbindelse med kommunens 
ordinære budsjettbehandling.

Ordinært årsmøte avholdes innen medio mars hvert år, og formannskapet må tre ut av sin opprinnelige rolle 
og «sette årsmøte» for sentralen. 

I tillegg til styret kan Frivilligheten i Namdalseid stille med tre representanter på årsmøtet med fulle rettigheter.
Disse skal velges av Frivilligforum.

Årsmøtet er åpent for alle brukere av sentralens tjenester og andre interesserte. Disse har talerett.

Innkalling til årsmøtet og eventuelt ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig med saksliste og saksdokumenter 
minst tre uker før møtedato. Møtene bekjentgjøres med samme frist på formålstjenlig måte for kommunens 
innbyggere.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom 1/3 av kommunestyret, 1/3 formannskapet eller flertallet i styret 
krever slikt møte.
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Årsmøtet behandler:
 Fastsetting og eventuell endring av vedtekter

o Endringer i vedtektene må ligge innenfor lover og retningslinjer for drift av frivilligsentraler 
fastsatt av departementet

 Styrets årsmelding
 Godkjenning av regnskap
 Valg av leder og nestleder i styret. Styreleder skal velges blant de kommunale representantene.
 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 Valg av valgkomité på to medlemmer
 Sakliste

Det føres protokoll over årsmøtets behandling og vedtak, og protokollen undertegnes av to som årsmøtet 
velger til dette.

Alle vedtak i ordinært årsmøte gjøres med alminnelig flertall. Skriftlig avstemning gjennomføres dersom to 
personer med stemmerett ønsker det. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall i årsmøtet. Ved stemmelikhet 
avgjør møteleders stemme utfallet.

§4 Styret

Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene.

Styrets oppgaver:
 Sørge for at driften skjer i samsvar med retningslinjer fra sentrale myndigheter og vedtektene for 

sentralen
 Sørge for at sentralens formål, målsetninger og intensjoner blir fulgt opp
 Følge opp drifts- og økonomiansvar på vegne av eier mellom årsmøtene
 Iverksette årsmøtevedtak
 I samarbeid med daglig leder utarbeide forslag til budsjett, virksomhetsplan, årsrapport. 
 Initiere faglig utvikling av sentralen
 Behandle aktuelle saker for daglig drift
 Bidra med ideer og tiltak gjennom sentralen.
 Utarbeide forslag til planer og strategier for sentralen
 Uttalelsesrett ved ansettelse av daglig leder

Styret avgjør selv hvor mange møter det er behov for, men det skal avholdes minst tre møter per år. Styret er 
beslutningsdyktig når minst 2/3 av styret deltar. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret består av fem medlemmer:
1. Leder
2. Nestleder
3. Styremedlem I
4. Styremedlem II
5. Styremedlem III
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Det skal være tre varamedlemmer:
1. Varamedlem I
2. Varamedlem II
3. Varamedlem III

Styret konstituerer seg selv.

Ved første styrevalg velges alle medlemmer for ett år.
Videre er alle ordinære valg for to år av gangen. For videre valg skal leder, styremedlem I og II velges for to år 
annethvert år, og nestleder og styremedlem III omvendt. Alle varamedlemmer velges for ett år om gangen.

I styret skal det være én representant fra administrasjonen i kommunen, to representanter fra de politiske 
organene og to representanter fra frivilligheten/innbyggerne i Namdalseid. Representantene fra 
frivilligheten/innbyggerne skal velges på grunnlag av personlig interesse, ikke som representanter for 
bestemte organisasjoner.

Av de tre varamedlemmene skal det være ett fra administrasjonen, ett fra politiske organ og ett fra 
frivilligheten/innbyggere. Varamedlemmene er personlige.

Det skal føres protokoll over styrets møter.

Alle styremedlemmer må underskrive taushetsløfte.

Styremedlemmene skal sette seg inn i styreveilederen fra departementet: 
http://frivilligsentral.no/res/20067/Styreveileder.pdf

§5 Daglig leder

Daglig leder er ansatt i kommunen.

Daglig leder skal ta initiativ og arbeide for å nå de målene som styret setter for frivilligsentralen. I samarbeid 
med frivillige lag/organisasjoner og enkeltpersoner skal daglig leder arbeide med å utvikle nye tilbud.

For å løse nye oppgaver stilles daglig leder fritt til å iverksette nye tiltak, samt å inngå nye samarbeidsavtaler 
med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.

Daglig leder er saksforbereder og sekretær for styret.

§6 Frivilligforum

Frivilligforum skal være en møteplass med hovedformål å løfte fram tanker og ideer til utviklingen av sentralen
og frivilligheten i Namdalseid. Det skal arrangeres minst ett frivilligforum i året i god nok tid før årsmøtet slik at 
frivilligforum kan behandle handlingsplanen og sende sin innstilling til styret før deres behandling.
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Frivilligforum er åpent for alle innbyggerne og alle lag/foreninger i kommunen. Bekjentgjøring skjer på 
formålstjenlig måte for kommunens innbyggere, samt direkte innkalling til frivillige.

Frivilligforum velger representanter til årsmøtet blant de som er knytte til sentralen på ulike måter.

Frivilligforum kan komme med forslag på styremedlemmer til styret.

§7 Virksomhet

Sentralens funksjon er i hovedsak å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats. Retningslinjer 
fastsettes av styret og de ulike interessentene.

Sentralens, herunder de frivilliges arbeid, skal være et supplement til statlige og kommunale tjenester, så langt 
som frivillig hjelp kan stilles til disposisjon.

Alle som er villige til å yte frivillig innsats, undertegner taushetsløfte i forhold til det som oppleves i innsatsen 
som frivillig.

De frivilliges tjenester er gratis. Må den frivillige hjelper bruke bil, betaler bruker godtgjørelse etter minstesats 
bestemt av styret og utgifter utover dette ifølge Namdalseid kommunes reglement for reisegodtgjørelse for 
ansatte.

§8 Eventuell nedleggelse

Eventuell nedleggelse av sentralen vedtas av ordinært årsmøte med 2/3 flertall og bekreftes i så fall gjennom 
alminnelig flertall på ekstraordinært årsmøte innkalt så snart som mulig ifølge de vedtektsbestemte frister. 

Har sentralen da likvide midler, settes disse i et fond som bestyres av kulturkontoret i Namdalseid i inntil 5 år, 
med sikte på mulighet for etablering av en ny frivilligsentral i Namdalseid. Skjer ikke dette, disponeres 
fondsmidlene av Namdalseid kommune til kulturformål.


