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Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Styrets innstilling 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

I henhold til vedtektenes §4.1 skal innkalling sendes ut senest 8 uker før årsmøtet. 

Innkallingen ble sendt ut med e-post til medlemmene 6. april 2022. 

 

Forslag til saksliste 

Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2  Konstituering 

Sak 3  Forretningsorden 

Sak 4  Årsmelding 

Sak 5  Regnskap 

Sak 6  Revidert strategi   

Sak 7  Handlingsplan 

Sak 8  Budsjett for 2023 og 2024 

Sak 9  Årsmøteresolusjoner 

Sak 10 Valg 
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Sak 2  Konstituering 

 

Styrets innstilling 
Styret foreslår Fredrik Vaaheim som ordstyrer.  
 
Styret foreslår Nasrin Naimy og Marte Oraug Skogtrø fra Frivillighet Norges 
sekretariat som protokollførere.  
 
Styrets forslag til 3 personer som skal skrive under protokollen legges fram muntlig 
på årsmøtet. 

 

Årsmøtet velger følgende som: 

Ordstyrer: Fredrik Vaaheim. 

Protokollførere: Nasrin Naimy og Marte Oraug Skogtrø. 

Protokollunderskrivere: forslag kommer på årsmøtet. 
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Sak 3  Forretningsorden 

 

Styrets innstilling 
 
Forretningsorden vedtas. 

 

Forslag til forretningsorden for årsmøtet 2022:  

  

Rettigheter og plikter 

1. Styret i Frivillighet Norge og generalsekretær i Frivillighet Norges sekretariat 

har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet. Øvrige ansatte i Frivillighet 

Norges sekretariat har møterett på årsmøtet. 

2. Årsmøtet kan innvilge andre personer talerett. 

3. Personer som forlater årsmøtet under forhandlingene, må gi beskjed til 

Frivillighet Norges sekretariat. 

4. Sekretariatet i Frivillighet Norge fungerer som tellekorps under møtet. 

Forhandling 

5. Dagsorden med tidsplan vedtas ved begynnelsen av møtet.    

6. Årsmøtet velger en ordstyrer til å lede møtet. 

7. Talere og forslagstillere tegner seg ved å gi tegn med nummerskilt eller i 

teknisk løsning for deltakere som deltar digitalt. 

8. Innlegg er normalt satt til tre minutters taletid. Replikk settes til to minutters 

taletid, normalt gis det to replikker og en svarreplikk. 

9. Ordstyreren kan når som helst foreslå begrensninger i taletid eller foreslå å 

sette strek for debatten om en sak. Hvis debatten går ut over tidsplanen kan 

ordstyreren avslutte debatten. 

10. Årsmøtet behandler kun de saker som er meldt til dagsorden innen den fristen 

som er satt i Frivillighet Norges vedtekter § 4.1 tredje ledd, 2.-4. kulepunkt.     

11. Alle forslag skal fremmes via e-post til post@frivillighetnorge.no eller gjennom 

angitt elektronisk verktøy. 

12. Fristen for å levere inn forslag til de sakene som er meldt til dagsorden settes 

umiddelbart etter godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslagstillere kan 

holde ett innlegg for hvert forslag som er fremmet innen fristen for å 

argumentere for forslaget.     

13. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden skal 

få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden 

er da 2 minutter. Replikker gis ikke til slike innlegg. 

Votering  

14. Frivillighet Norge er en konsensusbasert organisasjon. Årsmøtet skal tilstrebe 

at vedtak er omforente. Ved voteringer fattes vedtak med simpelt flertall. Dette 

mailto:post@frivillighetnorge.no
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gjelder ikke dersom vedtektene bestemmer noe annet. Blanke stemmer anses 

som ikke avgitte stemmer.  

Valg 

15. Dersom det er flere kandidater enn det er plasser skal personvalg 

gjennomføres skriftlig eller gjennom angitt elektronisk verktøy. De 

stemmeberettigede må avgi stemme på like mange ulike kandidater som det 

er plasser. De kandidatene som får flest av de avgitte stemmene ansees som 

valgt. Ved stemmelikhet om en plass gjøres det omvalg mellom kandidatene 

som har likt antall stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres det ved 

loddtrekning hvem som blir valgt. 
16. Ved valg skal møtet lukkes slik at ordstyreren har full oversikt over hvor 

mange med stemmerett som er til stede. Dette medfører ikke at de som er til 

stede uten stemmerett må forlate møtet. 

Sluttbestemmelser    

17. Årsmøtes forretningsorden må vedtas av hvert årsmøte. Inntil dette er skjedd, 

gjelder forretningsorden fra forrige årsmøte. 
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Sak 4  Årsmelding 

 

Styrets innstilling 
 
Årsmelding godkjennes. 

 

I denne saken skal årsmøtet godkjenne årsrapport for 2021. Årsrapporten finner 

dere som del 2 i Statusrapporten for 2021.    

Statusrapporten består av to deler. En statusrapport for frivilligheten og den 

tradisjonelle årsrapporten vår om virksomheten. Statusrapporten går gjennom 

frivillighetens økonomiske rammebetingelser, status for forenklingsarbeidet i 

sektoren, hvor forutsigbare organisasjonenes rammebetingelser er, status for 

forskning om frivillighet og status for frivillighetspolitikken i kommunene.  

Årsrapporten viser våre aktiviteter, høringssaker, representasjon, styrets arbeid, 

regnskap og medlemmer i 2021.   

Styret vedtok Statusrapport med årsrapporten for 2021 på styremøtet 28.4.2022.   

Rapporten blir publisert på hjemmesiden til Frivillighet Norge og du finner lenken her. 

 

Vedlegg 

Fra pandemi til framtid. Statusrapport for frivilligheten og Frivillighet Norges 

årsrapport 2021 (egen fil). 
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Sak 5  Regnskap 

 

Styrets innstilling 
 
Regnskap godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet. 

 

Generelt  

Økonomien har vært under god kontroll gjennom hele 2021. Frivillighet Norges 

likviditets- og soliditetssituasjon er som i foregående år, god. Forutsetningene for 

fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 og rammebudsjett for 2023 og 

2024 er satt opp under denne forutsetningen.    

Frivillighet Norge har i 2021 et årsresultat på kr 519 416. Budsjettet som ble vedtatt 

på årsmøtet i 2019 var på kr 520 000. Resultatet er veldig nært budsjett, men 

forholdet mellom driftsresultat og finansresultat er endret. Finansresultatet ble 

vesentlig bedre enn budsjett. Driftsresultatet er svakere enn budsjett, og årsaken til 

dette er at styret prioriterte å bruke mer midler på markeringen av Frivillighetens dag 

og åpningen av Frivillighetens år 2022.  

 

Om egenkapitalen 

Årsmøtet vedtok i 2007 at det skulle settes av midler som sikkerhet (sikringsfond) 

mot uforutsette kostnads- og inntektssvingninger tilsvarende tre måneders lønn og 

faste driftsutgifter. Årsmøtet vedtok i 2014 at dette skulle utvides til seks måneder 

med avsetninger på kr 350 000 over en fireårsperiode fra og med 2014 (sak 11). 

Disse midlene benevnes som egenkapital med selvpålagte restriksjoner i 

regnskapet.  Målet for egenkapital med selvpålagte restriksjoner på kr 3 750 000,- 

ble nådd med årsoppgjørsdisposisjonene i regnskapet for 2018, overskuddet i 2021 

blir derfor disponert til Egenkapital uten selvpålagte restriksjoner.   

 

Om fordringer og kortsiktig gjeld 

Største post under fordringer/og kortsiktig gjeld i årsregnskapet er forskuddsbetalt 

medlemskontingent, da kontingent som ble innbetalt i juli 2021 gjelder til og med juni 

2022. Kortsiktig gjeld består av leverandørgjeld (fakturaer som kom i desember 

2021, men betalt i 2022), forskuddstrekk og skyldig arbeidsgiveravgift, tilskudd 

mottatt i 2021 som er avsatt for å benyttes i 2022, feriepenger og periodiseringer. 

Arbeidsgiveravgift er betalt i januar 2022, feriepenger blir utbetalt i juni 2022.   

  

Medlemskontingent   

Frivillighet Norge har gått over fra en modell med kontingentkategorier til at alle 

betaler en andel av sine inntekter i kontingent. Dette ble vedtatt på årsmøtet i 2019 
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og konsekvensen for kontingentinntekten har vært som forutsatt i sakspapirene fra 

da. Kontingenten varierer nå mellom kr 600,- og kr 62 414,-.  

I 2020 var det 4 organisasjoner som meldte seg ut, disse viser til dårlige økonomi og 

omorganisering som årsak. Det var samtidig 18 organisasjoner som meldte seg inn 

som vanlige medlemmer og 1 organisasjon som meldte seg inn som 

observatørmedlem.   

 

Investering i fond   

Frivillighet Norges egenkapital er plassert på følgende måte  

• 15 % i bank (DNB)  

• 35 % i Obligasjonsfond (Danske Invest: European Corp Sust Bond)  

• 50 % i Aksjefond (Danske Invest: Global Sustainable Future Restricted)  

Regnskap for 2021 og revisjonsberetning følger som vedlegg under saken. 

 

Vedlegg 

• Årsregnskap Frivillighet Norge 2021 (egen fil). 

• Revisors beretning (egen fil).  
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Sak 6  Revidert strategi 

 

Styrets innstilling 
 
Revidert strategi for Frivillighet Norge vedtas. 

 

Bakgrunn   

Strategien inneholder mål for utviklingen av Frivillighet Norge som organisasjon. Den 

er et viktig styringsdokument for styret og sekretariatet, som brukes til å velge og 

prioritere hvilke saker og prosjekter Frivillighet Norge skal engasjere seg i. Strategien 

skal sikre at Frivillighet Norge er et godt “verktøy” for å realisere de målene 

medlemsorganisasjonene vedtar at vi skal jobbe med.   

Strategien inneholder ikke Frivillighet Norges politiske standpunkt. Disse vedtas 

også av medlemmene, primært gjennom Frivillighetspolitisk plattform og 

handlingsplanen.  

Dagens strategi gjelder fra 2018-2022, og styret og sekretariatet startet høsten 2021 

arbeidet med å revidere strategien. Vi har basert oss på fakta fra 

medlemstilfredshetsundersøkelsen fra 2021, en ekstern analyse av våre viktigste 

interessenter og rapporten fra Frivillighet Norges scenarioprosjekt gjennomført i 

2021.    

Det ble gjennomført et innspillsmøte hvor alle medlemsorganisasjoner var invitert 

den 16. februar 2022, og det var mulig å sende skriftlige innspill til strategien fram til 

3. mars. På innspillsmøtet deltok 31 organisasjoner, og vi fikk 3 skriftlige innspill. 

Utkast til strategi ble sendt på høring til medlemsorganisasjonene 30. mars. Vi 

mottok 8 høringssvar, som styret har behandlet før endelig forslag til strategi ble 

vedtatt den 28. april.   

  

Mål for revideringen   

Frivillighet Norges reviderte strategi skal:   

• være oppdatert i tråd med Frivillighet Norges og samfunnets utvikling.   

• være et bedre verktøy for styrets og sekretariatets arbeid.   

• ta vare på det som er bra og fortelle oss hvor vi skal strekke oss for å bli enda 

bedre.   
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Hvor står Frivillighet Norge i dag?   

Prosessen har vist at Frivillighet Norge lykkes med mye. I løpet av de fire siste årene 

har vi vokst som organisasjon, vi har fått flere samarbeidspartnere og flere bein å stå 

på økonomisk. Vi har utviklet flere tilbud og verktøy for medlemmer, og gjennom 

Frivillighetens år 2022 bidrar vi til å synliggjøre det viktige samfunnsrollen frivillige 

organisasjoner spiller.   

Samtidig som vi har utvidet våre aktiviteter har vi opprettholdt vårt politiske arbeid 

som talerør for medlemmene i frivillighetspolitiske saker. Vår største politiske seier er 

gjennomslaget i regjeringsplattformen for regelstyrt og full momskompensasjon. 

Dette viser Frivillighet Norges politiske styrke. Dette gjennomslaget betyr også at vi 

vil få behov for å jobbe fram flere politiske saker i tiden som kommer. Samtidig ser vi 

en risiko for at vi kan bli oppfattet som for byråkratiske og litt distansert fra grasrota.   

 

Overordnede grep som er tatt i forslag til ny strategi   

Utgangspunktet for den reviderte strategien er at Frivillighet Norge er en 

velfungerende organisasjon som lykkes bra med å nå våre mål. Mye har skjedd i 

samfunnet de siste årene, men de overordnede trendene som påvirker Frivillighet 

Norge er i stor grad uendret. Forslag til revidert strategi bygger derfor i stor grad på 

dagens strategi. Følgende endringer er gjort:   

• Strategien er kortere og mer tilgjengelig. Dette er blant annet gjort ved å ta 

bort delen med historikk og fjerne gjentakelser.  

• Strategien er tettere koblet til handlingsplanen og visjonen gjennom både 

ordlyd og prioriteringer. Det gjør strategien til et bedre verktøy for styret og 

sekretariatet.   

• Strategien er mer spisset. Dette er gjort ved å kutte ned på antall 

prioriteringer.   

I løpet av prosessen har det også blitt tydelig at vi bør prioritere å konsolidere det vi 

har bygget opp og stryke vår rolle som talerør for frivillig sektor, framfor å søke å 

utvikle flere nye prosjekter og aktiviteter. På bakgrunn av dette er formuleringene om 

økonomisk vekst og medlemsvekst endret, arbeidet med rammebetingelser har fått 

en tydeligere plass og det er lagt inn et nytt mål om at Frivillighet Norge skal være en 

tydelig stemme i samfunnsdebatten som bidrar til å fremme sivilsamfunnets rom i 

samfunns- og demokratiutviklingen.   

 

Vurdering av måloppnåelse   

Målformuleringene i strategien inneholder ikke kvantitative mål for Frivillighet Norge. 

I den interne høringsrunden har det kommet spørsmål om hvordan det er tenkt at 

man ved strategiperiodens slutt skal se hvorvidt målene er oppnådd. Dette er tenkt 

på følgende måter: 
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• De konkrete målene Frivillighet Norge skal jobbe for å oppnå, og aktivitetene 

vi skal gjennomføre, vil bli vedtatt i handlingsplanene. Handlingsplanene vil 

framover følge samme struktur som strategien, og styret vil følge med på 

måloppnåelsen i forbindelse med jevnlig rapportering i styremøtene.    

• Vi vil fortsette med å utføre jevnlige medlemstilfredshetsundersøkelser hvor vi 

vil måle om medlemmene opplever at vi når de kvalitative målene i strategien.   

• På samme måte som vi har gjort ved denne revideringen av strategien vil det 

også kunne gjøres en ekstern analyse av hvorvidt de kvalitative målene for 

perioden er nådd ved strategiperiodens slutt.   

 

Vedlegg 

Forslag til strategi for Frivillighet Norge 2022-2026.  
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Strategi for Frivillighet Norge 2022-2026  1 

 2 

Frivillighet Norge er frivillighetens felles stemme, samarbeidsforumet for frivillig 3 

sektor og et verktøy for å realisere de målene medlemmene våre vedtar. Strategien 4 

setter kursen for utviklingen av Frivillighet Norge som organisasjon. Våre politiske 5 

standpunkt vedtas i Frivillighetspolitisk plattform og årlige handlingsplaner. 6 

VÅR VISJON  7 

Større rom for frivilligheten.  8 

VÅRT FORMÅL  9 

(Fra Frivillighet Norges vedtekter) 10 

Frivillighet Norge skal arbeide for et best mulig samspill innen frivillig sektor og aktivt 11 

fremme frivillighetens interesser i samfunnet. Dette skal gjøres gjennom å:  12 

• Styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillige organisasjoner.  13 

• Heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle i 14 

samfunnet.  15 

• Fremme dialog mellom frivillig, offentlig og privat sektor.  16 

• Samordne påvirkningsarbeid for å sikre gode rammebetingelser for frivillig 17 

sektor.  18 

• Følge med på endringer i frivillig sektor  19 

• Stimulere til debatt om utfordringene frivilligheten står overfor.  20 

• Bidra til at flere engasjerer seg i frivillig arbeid i Norge.  21 

• Bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeidet i Norge.  22 

VÅRE VERDIER 23 

Selvstendig og med høy integritet  24 

Våre standpunkter er forankret hos medlemmene våre gjennom Frivillighetspolitisk 25 

plattform, årlige handlingsplaner og øvrige vedtak. Vi sørger for å ivareta egen 26 

uavhengighet, både når det gjelder private og offentlige økonomiske bidragsytere og 27 

partipolitikk.  28 

Inkluderende 29 

Vi er, og skal oppleves som, en inkluderende organisasjon med et mangfold av 30 

medlemsorganisasjoner. Den mangfoldige frivilligheten gjenspeiles på våre 31 

arrangementer, i sekretariatet og blant våre tillitsvalgte. 32 

Kompetent 33 

Vi er ekspert på frivillighetspolitikk, frivillig sektor, sivilt samfunn og 34 

organisasjonsdrift. Vi er grundige og etterrettelige. Vi uttaler oss med utgangspunkt i 35 

solid erfaringsbasert kunnskap og forskning på feltet.  36 

Årvåken og proaktiv  37 

Vi er en fremoverlent aktør i samfunnsdebatten. Vi ser og lytter, og er en pådriver for 38 

bedre rammebetingelser for medlemsorganisasjonene.   39 
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HVOR SKAL VI? 40 

Om 4 år er Frivillighet Norge  41 

• Frivillighetens viktigste talerør i frivillighetspolitiske saker, med stor 42 

gjennomslagskraft, høy troverdighet og godt omdømme.  43 

• En mangfoldig samarbeidsorganisasjon som så langt mulig fatter beslutninger 44 

ved konsensus etter rause og inkluderende interne prosesser. 45 

• En tydelig stemme i samfunnsdebatten som bidrar til å fremme 46 

sivilsamfunnets rom i samfunns- og demokratiutviklingen. 47 

• En organisasjon som bidrar til utvikling av frivillig sektor, gjennom å tilby 48 

inkluderende møteplasser der alle er, og føler seg velkomne, samt tilbyr 49 

verktøy, kompetanse og kunnskap som frivillige organisasjoner etterspør. 50 

• En foretrukket samarbeidspartner for myndigheter på alle nivå i arbeidet med 51 

å bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner. 52 

• En organisasjon som samler og synliggjør hele bredden av frivillig sektor.  53 

• En organisasjon med bærekraftig økonomi og ressurser til å løfte så mange 54 

saker at hver medlemsorganisasjon oppfatter at Frivillighet Norge arbeider 55 

med minst en sak eller aktivitet som er viktig for dem.  56 

HVORDAN SKAL VI KOMME DIT?  57 

Frivillighet Norge skal: 58 

Bruke styrken som ligger i ...  59 

• Vår unike posisjon som samarbeidsforum for hele frivillig sektor  60 

• Vår høye kompetanse om frivillighet  61 

• Vårt gode omdømme, synlighet og gode relasjoner  62 

Til å utnytte mulighetene som ligger i medlemsorganisasjonenes, det 63 

offentliges og næringslivets behov for ...  64 

• Økt deltakelse og økt samspill og samarbeid for å møte framtidas utfordringer  65 

• Å forstå konsekvenser av samfunnsendringer for frivillig sektor  66 

• Forenkling og digitalisering av frivillig sektor  67 

I arbeidet for å ...  68 

• Bedre medlemsorganisasjonenes og Frivillighet Norges rammevilkår og styrke 69 

medlemmenes kompetanse og kapasitet til arbeid med deres egne mål og 70 

prioriteringer 71 

• Styrke Frivillighet Norges og frivillig sektors synlighet, innflytelse og posisjon i 72 

samfunnet   73 
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PRIORITERINGER I PERIODEN 2022-2026 74 

Frivillighet Norge skal ha følgende fire prioriterte arbeidsområder de kommende fire 75 

årene. Konkrete tiltak innenfor disse prioriterte områdene vedtas av årsmøtet i den 76 

årlige handlingsplanen. 77 

Større handlingsrom: Styrke frivillig sektors rammebetingelser 78 

Vi skal utvikle politiske krav som bidrar til å styrke de økonomiske, fysiske og øvrige 79 

ikke-økonomiske rammebetingelsene til frivillige organisasjoner og fremme disse 80 

kravene overfor myndighetene nasjonalt og i fylker og kommuner. Vi skal bidra til at 81 

frivillige organisasjoner blir inkludert i beslutningsprosesser og jobbe for at 82 

myndighetene på alle nivå fører en helhetlig og god frivillighetspolitikk gjennom å 83 

tilby veiledning og verktøy. 84 

Større rom i folks liv: Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner 85 

Vi skal bidra til rekruttering av tillitsvalgte, frivillige, medlemmer, deltakere og givere 86 

til frivillige organisasjoner. Vi skal tilby verktøy for rekruttering, utvikle og spre 87 

kunnskap, gjennomføre kampanjer for synliggjøring av organisasjoner og jobbe for 88 

rammebetingelser som gjør at organisasjonene kan skape økt aktivitet. Vi skal 89 

samarbeide med myndigheter og andre som vil bidra til økt deltakelse i frivillige 90 

organisasjoner. 91 

Større rom for hjertesakene: Bidra til utvikling av frivillig sektor 92 

Vi skal sammen med medlemmene utvikle og tilby kompetanse, anbefalinger, maler, 93 

veiledere og verktøy som kan hjelpe medlemmene til å nå sine egne mål. Vi skal 94 

fokusere på organisasjonsdrift, inkludering og mangfold, bærekraft og 95 

myndighetskontakt. Vi skal posisjonere frivillige organisasjoner i samfunnsdebatten 96 

som en viktig del av løsningen på framtidas utfordringer.  97 

Større rom for kjernevirksomheten: Være en pådriver for forenkling for 98 

frivilligheten 99 

Vi skal bidra til at det blir enklere å drive frivillig organisasjon slik at mer tid og 100 

ressurser kan brukes på aktivitet. Vi skal sammen med paraplyorganisasjoner i 101 

frivilligheten kartlegge behov og utvikle krav om forenkling som vi skal fremme 102 

overfor myndighetene og sørge for økt tempo i forenklingsarbeidet. Vi skal 103 

samarbeide med det offentlige for å sikre at tiltakene treffer de frivillige 104 

organisasjonene. 105 

FRIVILLIGHET NORGES RESSURSGRUNNLAG 106 

For å sikre at Frivillighet Norge har en bærekraftig økonomi og tilstrekkelig ressurser 107 

skal vi: 108 

• Sikre og styrke eksisterende inntektskilder, og prioritere å utvikle nye 109 

inntektskilder som gir frie midler. 110 

• Rekruttere flere medlemsorganisasjoner, med fokus på større organisasjoner.  111 

• Bare søke offentlig støtte for å ivareta viktige fellesfunksjoner som kommer 112 

medlemmene til gode.   113 
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PRIORITERING AV SAKER 114 

Vi skal jobbe med saker organisasjonene kan komme til konsensus om og velge 115 

hvilke saker vi skal arbeide med i henhold til følgende kriterier:  116 

• Prioritere saker som bidrar til å styrke medlemmenes rammebetingelser. 117 

• Prioritere saker som bidrar til å forenkle drift av frivillig organisasjon og at det 118 

blir enklere å være frivillig i en organisasjon.  119 

• Prioritere frivillighetspolitiske saker som er viktige for flere av medlemmene.  120 

• Prioritere saker vi er i en unik posisjon til å arbeide med.  121 

• Sørge for at det over tid er bredde i de sakene vi arbeid 122 

 123 

124 
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Sak 7  Handlingsplan  

 

Styrets innstilling 
 
Handlingsplan for 2022-2023 vedtas. 

 

Handlingsplan for Frivillighet Norge 2022 – 2023   

Handlingsplanen er en prioritering av hvilke saker som blir viktige i perioden den 

gjelder for, og hvilke tiltak vi skal gjennomføre. Til grunn ligger Frivillighetspolitisk 

plattform og Frivillighet Norges strategi. Eventuelle forslag til nye politiske saker eller 

standpunkt for Frivillighet Norge behøver en organisatorisk behandling og må 

forankres i Frivillighetspolitisk plattform. 

I år er handlingsplanen omarbeidet slik at den passer sammen med forslag til ny 

strategi for Frivillighet Norge. Først kommer noen overordnede prioriteringer for å 

løfte fram det vi ser for oss skal være vårt hovedfokus i perioden. Videre er tiltak 

gruppert under de fire prioriterte arbeidsområdene som er brukt i forslag til ny 

strategi.   

 

Overordnede prioriteringer   

Fire punkter er fremhevet som overordnede prioriteringer. Disse handler om 

Frivillighet Norges mål på tvers av prosjekter i 2022 og 2023, og arbeid vi legger opp 

til å bruke mye tid og ressurser på. Til sammen meisler de ut mål for 

organisasjonens eksterne og interne virke. Frivillighetens år er naturlig nok øverst på 

listen. I tråd med ny strategi vil vi også ha spesielt fokus på å være en synlig og 

offensiv politisk aktør, å synliggjøre og fremme frivillig sektors rolle i samfunnet og å 

bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner.  

De overordnede prioriteringene gir mål å strekke seg etter for de øvrige tiltakene i 

planen.  

 

Vedlegg 

Forslag til Handlingsplan for 2022-2023.  



 

  
   

0 

Handlingsplan for Frivillighet Norge 2022 – 2023   1 

Vedtatt av årsmøtet #.#.2022   2 
 3 
Frivillighet Norges visjon er større rom for frivilligheten. Derfor jobber vi for at frivillige 4 
organisasjoner har gode og forutsigbare rammevilkår som er egnet til å fremme vekst i frivillig 5 
sektor. Handlingsplanen er Frivillighet Norges årlige plandokument og vedtas av årsmøtet. 6 
Handlingsplanen bygger på Frivillighetspolitisk plattform 2019-2023 og Strategi for Frivillighet 7 
Norge 2022-2026.   8 
 9 
I perioden 2022 – 2023 er Frivillighet Norges overordnede prioriteringer å:   10 

• Være sekretariat for Frivillighetens år 2022 og gjennomføre planer for, og evaluering 11 
av, markeringen i tråd med styringsgruppens vedtatte budsjett og planer.   12 

• Være en synlig og offensiv politisk aktør i saker forankret i Frivillighet Norges 13 
frivillighetspolitiske plattform.  14 

• Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner etter koronapandemien gjennom å 15 
tilby medlemmene kompetanse, verktøy og mulighet til å være synlige i felles 16 
kampanjer.  17 

• Synliggjøre og fremme frivillig sektors rolle i norsk samfunnsutvikling, spesielt i 18 
sammenheng med samfunnsberedskap og kriser.   19 

 20 

Frivillighet Norge skal i perioden jobbe med følgende mål og tilhørende tiltak:   21 
Større handlingsrom: Styrke frivillig sektors rammebetingelser   22 

• Fremme Frivillighet Norges saker i valgkampen 2023, herunder at kommuner og 23 
fylker skal ha en helhetlig frivillighetspolitikk, god dialog med frivilligheten og: 24 

o respektere frivillighetens uavhengighet.  25 
o skape enkle og forutsigbare løsninger.   26 
o legge til rette for at frivillige organisasjoner har et sted å være.  27 
o være med på en dugnad for økt deltakelse.  28 
o inkludere frivillig sektor i sine beredskapsplaner.  29 
o samarbeide med organisasjonene i arbeidet med mangfold og inkludering.  30 
o støtte og fremme frivillighetens bidrag til en bedre folkehelse.  31 
o skape et mer bærekraftig samfunn sammen med frivilligheten.  32 
o inkludere ideelle aktører.  33 

• Jobbe for gjennomslag for Frivillighet Norges prioriterte saker i statsbudsjettet.   34 
• Følge opp regjeringens løfte om regelstyring av momskompensasjonsordningen for 35 

frivillige organisasjoner.  36 
• Synliggjøre behov og fremme løsninger for å sikre alle frivillige organisasjoner et sted 37 

å være, herunder en ordning for momskompensasjon for organisasjonseide bygg og 38 
anlegg.   39 

• Jobbe for brede og tilgjengelige støtteordninger med frie midler og tilrettelegging for 40 
økt aktivitet slik at koronapandemien i minst mulig grad svekker frivillig sektor og 41 
organisasjonsmangfoldet bevares.   42 

• Fremme helhetlig frivillighetspolitikk i kommuner og fylker gjennom samarbeid med 43 
flere fylker, kartlegging av lokal frivillighet og annen bistand.   44 

• Organisere og videreutvikle nasjonalt frivillighetsfaglig forum med sentrale 45 
direktorater for å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og statlige aktører.  46 

• Koordinere innspill i revideringen av regjeringens Frivillighetserklæring.   47 
• Sikre at Frivillighet Norge representerer hele bredden i frivillig sektor gjennom å ta 48 

vare på og rekruttere medlemmer.    49 



 

  
   

1 

Større rom i folks liv: Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner   50 
• Drifte, utvikle og synliggjøre verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no i samråd med våre 51 

medlemsorganisasjoner og jobbe for at flere tar verktøyene i bruk.     52 
• Arbeide for Fritidserklæringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale 53 

og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert 54 
fritidsaktivitet sammen med andre barn.  55 

• Oppfordre organisasjoner til å signere Mangfoldsplakaten.    56 
• Tilby møteplasser og ressurser som fremmer økt mangfold i ledelsen og blant 57 

ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner.   58 
• Utarbeide råd for samhandling mellom kommuner og frivillig sektor i dialog med 59 

Frivillighet Norges medlemmer, med mål om økt deltakelse i frivillige organisasjoner 60 
lokalt.   61 

• Bruke Frivillighetens dag som anledning til å samle, synliggjøre og sette pris på 62 
frivilligheten.    63 

  64 
Større rom for hjertesakene: Bidra til utvikling av frivillig sektor   65 

• Samarbeide med medlemsorganisasjoner for å fremme deres merverdi i konkrete 66 
saker og synliggjøre frivillig sektors rolle i samfunnet.  67 

• Styrke samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor innenfor folkehelse, oppvekst, 68 
mangfold, inkludering og et aldersvennlig samfunn. Alt samarbeid må bygge på 69 
frivillig sektors autonomi og fratar ikke det offentlige deres lovpålagte ansvar.   70 

• Utvikle og tilby kompetansetiltak som ivaretar medlemsorganisasjonenes behov. 71 
Særlig prioritere kompetansetiltak knyttet til:   72 

o styreansvar og anbefalinger til godt styresett    73 
o rekruttering etter koronapandemien  74 
o digital drift  75 
o bærekraftig organisasjonsdrift.    76 

• Tilby et utvalg av Frivillighet Norges kurs og arrangementer digitalt slik at det blir 77 
tilgjengelig for organisasjoner over hele landet.   78 

• Fremme TechSoup som frivillig sektors fremste digitale ressursbank gjennom å 79 
utvide porteføljen med flere digitale verktøy og opplæringstilbud.  80 

• Representere frivillig sektor i Norge i relevante internasjonale fora.    81 
• Fremme internasjonalt samarbeid gjennom Active Citizens Fund (EØS-midlene) og 82 

fokusere spesielt på samarbeid med sivilsamfunnet i Romania.  83 
• Skape og bidra til arenaer for erfaringsutveksling mellom organisasjoner i forbindelse 84 

med krigen i Ukraina.    85 
• Utvikle et prosjekt for å styrke frivillige organisasjoners arbeid med bærekraft i tråd 86 

med medlemsorganisasjonenes ønsker og behov og tilby kompetansebygging på 87 
tema.  88 

• Formidle forskning og bidra i relevante forskningsprosjekt.  89 
   90 
Større rom for kjernevirksomheten: Være en pådriver for forenkling for frivilligheten  91 

• Bruke kravene til forenkling for frivilligheten som vedtas av årsmøtet i 2022 som 92 
rettesnor for prioriteringer i Frivillighet Norges arbeid for forenkling.   93 

• Følge opp rapporten om videreutvikling av Frivillighetsregisteret og bidra til at 94 
registeret tas mer i bruk som et forenklingsverktøy.    95 

• Følge opp Kulturdepartementets forenklingsreform for frivilligheten overfor hele 96 
forvaltningen.  97 

• Følge opp arbeidet med Digitilskudd og jobbe for at dette skal bli et nyttig og 98 
forenklende verktøy for frivilligheten.  99 

• Delta i arbeidet med livshendelsen Starte og drive en frivillig organisasjon og fremme 100 
frivillig sektors behov for forenkling overfor myndighetene.   101 
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• Følge Nærings- og fiskeridepartementets behandling av utkast til lov om foreninger 102 
og jobbe for at loven ikke blir vedtatt slik den er foreslått.   103 

• Jobbe for etablering av et Forenklingsråd som varslet i Frivillighetsmeldingen og 104 
sørge for at frivilligheten blir godt representert i dette.  105 

• Fremheve prinsippet om «kun en gang» i alt forenklingsarbeid, slik at frivillige 106 
organisasjoner skal slippe å rapportere samme opplysning til myndighetene flere 107 
ganger. 108 

 109 

110 
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Sak 8  Budsjett for 2023 og 2024  

 

Styrets innstilling 
 
Budsjett for 2023 og 2024 vedtas. 

 

Budsjettforslagene baserer seg på erfaringer fra tidligere år, de føringer som ligger i 

forslaget til Strategi for Frivillighet Norge 2022-2026 og Handlingsplanen 2022-2023. 

I de foreslåtte rammebudsjettene legges det til grunn reduserte inntekter, 

sammenlignet med budsjett for 2022. Årsaken er at vi har hatt ekstra midler knyttet til 

Frivillighetens år i 2022.  

Selv om Frivillighetens år i stor grad er gjennomført i 2023 har vi søkt om noe midler 

til evaluering og avslutning. I tillegg vil momskompensasjon på bakgrunn av 

kostnader i 2022 komme i 2023. Hvis budsjettet for 2022 slår til og det blir full 

momskompensasjon i 2023 vil momskompensasjonen bli noe høyere enn 

budsjettert.  

I budsjettet er det også lagt inn midler til prosjekter vi ikke har fått tilsagn på, men 

som det i hovedsak er sannsynlig at vi får innvilget. Styret vil revidere budsjettet om 

midlene ikke blir innvilget. 

 

Vedlegg 

Forslag til budsjett for 2023 og 2024.  
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  Budsjett 2023 Budsjett 2024 

Inntekter      29 525 000       25 985 000  

Driftstilskudd KUD        6 150 000         6 335 000  

Momskompensasjon        2 395 000         1 490 000  

Medlemskontingent        3 700 000         3 750 000  

Prosjekter        3 450 000         3 450 000  

Salg av tjenester        1 225 000         1 255 000  

Frivillig.no/Ungfritid.no        8 400 000         8 500 000  

Frivillighetens år/dag        4 200 000         1 200 000  

Andre inntekter              5 000               5 000  

Utgifter -    29 225 000  -   25 685 000  

Kontordrift -    10 890 000  -   11 245 000  

Lønn og personal -      7 950 000  -     8 125 000  

Kontorleie -        590 000  -        800 000  

Reise -          50 000  -          50 000  

Regnskap og revisjon -        190 000  -        250 000  

Kommunikasjon -        675 000  -        650 000  

Politisk arbeid -        560 000  -        470 000  

Andre kontorkostnader -        785 000  -        830 000  

Avskrivninger -          90 000  -          70 000  

Arrangementer uten inntekt -        550 000  -        350 000  

Prosjekter -     3 450 000  -      3 450 000  

Salg av tjenester -      1 115 000  -      1 140 000  

Frivillighetens år/dag -     4 370 000  -      1 000 000  

Frivillig.no/UngFritid.no -     8 850 000  -      8 500 000  

Driftsresultat          300 000           300 000  

Finansposter 
            190 000           200 000  

Resultat          490 000           500 000  
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Sak 9  Årsmøteresolusjoner 

 

Saken ettersendes en uke før årsmøtet. 
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Sak 10  Valg 

 

Valgkomiteens innstilling  
 
Årsmøtet velger:  

• Styreleder: Kjell Erik Ullmann Øie, Stiftelsen Kirkens bymisjon i Oslo, 2 år  

• Medlem:  Erik Unaas, Norges Idrettsforbund, 2 år  

• Medlem:  Thor Inge Sveinsvoll, Norges Røde Kors, 2 år  

• Medlem:  Rhiannon Hovden Edwards, Norsk Musikkråd, 2 år  

• 1. vara: Yasir Ahmed, LIN, Likestilling, Inkludering og Nettverk, 1 år  

• 2. vara:  Leif-Ove Hansen, HivNorge, 1 år  

• 3. vara: Martine Tønnessen, LNU, 1 år  
 
 
Styrets innstilling til revisor 
 
Årsmøtet velger Trine Angell-Hansen fra RSM Norge til revisor for Frivillighet 
Norge. 
 
 
Styrets innstilling til ny valgkomité 
   
Valgkomiteen velges for ett år av gangen.   

• Leder:  Simen Saxebøl, Norges Røde Kors 

• Medlem: Natasha Pedersen, Foreningen for barnepalliasjon 

• Medlem: Djamel Sehli, Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn 

• Medlem: Irene Hansen, HATS 

• Medlem: Benjamin Skiaker Myrstad, LNU 
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Valgkomiteens innstilling til valg av styre 

 
Valgkomiteen har bestått av følgende personer:   
Leder   Anne-Karin Kolstad  HivNorge  
Medlem  Simen Saxebøl   Norges Røde Kors    
Medlem  Hasti Hamidiasl  KFUK-KFUM  
Medlem  Irene Hansen  HATS   
Medlem  Benjamin Myrstad  LNU   
 
Styret i Frivillighet Norge har i perioden siden årsmøtet i 2021 bestått av: 
Styreleder Kjell Erik Ullmann Øie, Kirkens Bymisjon I styret siden 2020  
Nestleder  Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge I styret siden 2021  
Medlem  Fahim Naeem, Pakistansk Kulturf. Skedsmo I styret siden 2020   
Medlem  Erik Unaas, Norges Idrettsforbund   I styret siden 2020  
Medlem  Toril Skjetne, Norges Kulturvernforbund  I styret siden 2020  
Medlem  Andreas Stork Borud, LNU    I styret siden 2020   
(vara 2017-2019)  
Medlem  Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forb.   I styret siden 2019   
(vara 2015-2016)  
1. Vara Thor Inge Sveinsvoll, Norges Røde Kors I styret siden 2021  
2. Vara  Leif-Ove Hansen, HivNorge   I styret siden 2020  
3. Vara Rhiannon Hovden Edwards, Norsk Musikkråd I styret siden 2021  
 
Følgende styremedlemmer er på valg på årsmøtet 1.6.2022:    
Styreleder Kjell Erik Ullmann Øie, Kirkens Bymisjon 
Medlem  Erik Unaas, Norges Idrettsforbund 
Medlem  Toril Skjetne, Norges Kulturvernforbund 
Medlem  Andreas Stork Borud, LNU 
1. Vara Thor Inge Sveinsvoll, Norges Røde Kors 
2. Vara  Leif-Ove Hansen, HivNorge 
3. Vara Rhiannon Hovden Edwards, Norsk Musikkråd 
  
   
Valgkomiteens arbeid   
 

Styreleder, 3 faste styremedlemmer samt 3 varamedlemmer er på valg til dette 
årsmøtet.   
  

Valgkomiteen mottok følgende 16 nominasjoner på kvalifiserte kandidater til de 
ledige vervene: 
 
  

Nominert av  Navn    Stilling/rolle  Nominert til  

HivNorge  Leif-Ove Hansen  Styreleder i HivNorge  Styremedlem, 
varamedlem  

Internasjonal 
Velferdsforening  

Arvid Rosseland  Frivillig i IVF   Styremedlem, vara  

Norges Korforbund  Marianne 
Bremnes  

Generalsekretær  Styremedlem  
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Norges Korforbund  Rune Brunslid  Administrasjonssjef  Styremedlem  

Norges 
Veteranforbund for 
Internasjonale 
Operasjoner  

Philip L. Jackson  Styremedlem i 
forbundsstyret  

Styremedlem  

Norske kvinners 
sanitetsforening  

Lene Magnussen 
Baarlid  

Direktør for økonomi 
og virksomhet  

Styremedlem  

LNU  Martine 
Tønnessen   

Generalsekretær  Medlem, 
sekundært vara  

Norges Røde Kors  Thor Inge 
Sveinsvoll  

President i Norge 
Røde Kors  

Styremedlem  

Norges Jeger- og 
Fiskerforbund  

Håvard Skjerstad 
Andersen  

Markeds- og 
kommunikasjonssjef  

Styremedlem  

Blå kors  Martin André 
Hovden  

Divisjonsdirektør  Styremedlem  

Folkeakademienes 
Landsforbund  

Bjørge Aase  Generalsekretær  Styremedlem  

Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon  

Hanne Erdal 
Witsø  

Leder for 
organisasjons- og 
utviklingsavdelingen  

Styremedlem  

LIN - Likestilling, 
Inkludering og 
Nettverk  

Yasir Ahmed  Styreleder  Varamedlem  

Norsk musikkråd  Rhiannon Hovden 
Edwards  

Bakgrunn fra arbeid 
og verv i 
musikkbransjen  

Styremedlem  

Stiftelsen Kirkens 
bymisjon Oslo  

Kjell Erik Ullmann 
Øie  

Direktør  Styreleder  

Norges Idrettsforbund  Erik Unaas  Styremedlem  Styremedlem  

  
   

Valgkomiteens vurderinger   

Målet for valgkomiteen har vært å bidra til et godt sammensatt styre som både 
representerer bredden av medlemsorganisasjonene og en helhetlig og 
konsensusorientert tilnærming til de frivillighetspolitiske spørsmålene som Frivillighet 
Norge arbeider med.   
  
Videre har det vært viktig for valgkomiteen å sette sammen et styre som har bredde, 
tyngde og erfaring slik at de kan bidra med kompetanse på de frivillighetspolitiske 
sakene som står og vil stå på den politiske dagsorden i Norge og som Frivillighet 
Norge skal jobbe med i kommende valgperiode.   
Valgkomiteen mottok 16 nominasjoner fra 15 ulike organisasjoner. 5 av disse var re-
nominasjoner, noe som viser en økende interesse fra medlemsorganisasjonene om 
å få inn sine representanter i styret i Frivillighet Norge.   
  
Tradisjonelt har valgkomiteen jobbet for å sikre en rotering mellom organisasjoner 
som er representert i styret, samtidig som kontinuitet har vært et viktig prinsipp å 
følge. I vår innstilling mener vi å ha en god bredde av organisasjoner, men har 
vektlagt kontinuitet med bakgrunn i at man hadde en relativ stor utskiftning av styret 
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under de siste valg. Vi har videre opplevd å få positiv respons på sittende styre og 
gode innspill på hvordan styret kan og bør styrkes på andre områder.  
  
Valgkomiteen har også i sitt arbeid forsøkt å speile sammensetningen i befolkningen 
i sammensetningen i styret. Det betyr at mangfold har vært et viktig kriterium. 
Valgkomiteen mener det er viktig for helheten i Frivillighet Norge at styret i 
organisasjonen representerer mangfoldet i befolkningen generelt og frivilligheten 
spesielt. Ettersom dette har vært en utfordring i tidligere nominasjonsprosesser, har 
vi også denne gangen vektlagt minoritetsperspektivet tungt.  
  
Valgkomiteen ba derfor spesielt i sin henvendelse til medlemsorganisasjonene om at 
det ble nominert flere kandidater med minoritetsbakgrunn. Vi opplever at vi 
fremdeles har et stykke igjen før vi får nominasjoner som reflekterer et bredere 
mangfoldsperspektiv. Selv om mangfold har stått på dagsorden for Frivillighet Norge 
lenge, tenker vi at ambisjonene bør ligge noe høyere på sikt.   
  
Valgkomiteen mener kontinuitet kan være viktig denne gang siden en større andel av 
styret kun har sittet en periode og har derfor vektlagt dette i år. Enkelte av 
organisasjonene som innehar kandidater i styret har også nominert nye kandidater 
foran dette valget. Vi anser at begge disse perspektivene er godt ivaretatt i 
innstillingen da vi har innstilt på både nye og dyktige styrekandidater, samt innstilt på 
gjenvalg på sittende styremedlemmer og varamedlemmer som stilte for en ny 
periode. Kjønnsbalanse, mangfold, erfaring og realkompetanse har også vært viktige 
kriterier.    
  
Frivillighet Norge har lykkes godt i sitt arbeid og i å bli frivillighetens viktigste talerør i 
overordnede frivillighetspolitiske saker. Nå er organisasjonen i gang med å utarbeide 
ny strategi og legge føringer for hvilken retning Frivillighet Norge skal ha i fremtiden. 
Således taler dette for en viss kontinuitet i styret og ikke store utskiftninger midt i 
prosessen. Det politiske arbeidet til organisasjonen fordrer en ledelse av styret med 
bredt kontaktnett i det politiske miljø og på annet myndighetsnivå og således er 
valgkomiteen glade for at Kjell Erik Ullmann Øie har takket ja til gjenvalg som 
styreleder, da han innehar disse ressursene.   
  
Vi opplever også at vi ivaretar flere viktige områder ved innstillingen ved at vi får 
dekket inn kandidater som tar med seg kompetanse fra politikk, samfunnsliv, musikk 
og kulturliv, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrett, humanitære organisasjoner, 
minoritetskompetanse, nedsatt funksjonsevne, folkehelse og 
livssynsorganisasjoner.  
  
Statistikk   
Kjønnsfordeling: 4 kvinner og 6 menn.   
33 til 63 år (snittalder 50,4 år).   
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Presentasjon av kandidatene   
  
Styreleder for 2 år   

Kjell Erik Ullmann Øie er 62 år og arbeider som avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon, 
avdeling samfunn og utvikling. Han har tidligere vært generalsekretær i Plan Norge, 
statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og har en lang karriere som både 
tillitsvalgt og ansatt i Arbeiderpartiet og ulike departement. Han har lang og bred 
erfaring som ansatt og tillitsvalgt i en rekke større og mindre organisasjoner som 
startet med vervet som leder av Det Norske Forbund av 1948 (nå Foreningen FRI).   
  
Fast styremedlem for 2 år  

Erik Mogens Unaas er 63 år og har vært styremedlem i Norges Idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske forbund siden 2019. Han har lang erfaring fra verv i 
idretten og som gründer og ansvarlig redaktør i forlaget Sportmedia. 
Han var ordfører (H) i Eidsberg kommune i Indre Østfold 2011-2019, og sitter i 
fylkestinget i Viken. Han har bred erfaring som journalist, næringslivsleder og fra 
frivillige verv lokalt, regionalt og nasjonalt. Unaas jobber som regional koordinator 
for fire kommuner i Indre Østfold regionråd.  
      
Fast styremedlem for 2 år   

Rhiannon Hovden Edwards er 50 år. Hun har lang fartstid fra kulturfeltet og bred 
innsikt i de fleste problemstillinger som kulturlivet møter på. I kraft av sitt arbeid har 
hun også god kjennskap til samvirket mellom amatører og profesjonelle. Hun har 
vært daglig leder i Musikkutstyrsordningen. Hun er nestleder i Balansekunst og 
jobber som Bransjedirektør for Kultur og opplevelse i Virke.  
  
Fast styremedlem for 2 år  

Thor Inge Sveinsvoll er 54 år og er president i Røde Kors. Thor Inge har bred 
erfaring fra ledelse/styrearbeid, og har hatt en nær og aktiv tilknytning til frivilligheten 
gjennom en årrekke, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Han er godt kjent 
med Frivillighet Norges politiske plattform, de sakene som har stått på dagsorden, 
samt Frivillighet Norges arbeidsform. Han er utdannet rørleggermester, og har 
jobbet i en årrekke i kommunal forvaltning. Han har særlig vært aktiv i Hjelpekorpset 
og som ambulansesjåfør, i tillegg til en lang rekke tillitsverv på lokalt, distrikts- og 
nasjonalt nivå i Norge.  
  

 
Varamedlemmer for 1 år   

1. varamedlem   
Yasir Ahmed er 38 år og er styreleder for Likestilling, Inkludering og Nettverk. Han 
jobber som Managing Consultant i Capgemini Norge og har tidligere jobbet med IT-
prosjekter blant annet i Oslo kommune og Sykehuspartner HF. Yasir er utdannet ved 
Manchester Met. University Business School innen Strategic Marketing. Han har 
også styreerfaring fra Islamsk Råd Norge og Pakistansk Studenter Samfunn.   
 
2. varamedlem    
Leif-Ove Hansen er 38 år og styreleder for HivNorge. Han er utdannet sykepleier 
med Master i erfaringsbasert helseadministrasjon. Han har tidligere vært arbeidende 
styreleder i pasientorganisasjonen HivNorge i 3 år, jobbet som prosjektmedarbeider i 
Skeiv Verden, sykepleierkonsulent, vært engasjert og jobbet i SV. Han har bred 
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erfaring som brukermedvirker og utvalgsmedlem i Sykehusinnkjøps 
spesialistutvalg.    
   
3. varamedlem   
Martine Tønnessen er 33 år og er generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- 
og ungdomsorganisasjoner. Hun er samfunnsøkonom og har også utdanning innen 
interkulturell kommunikasjon. Martine har blant annet jobbet som 
informasjonskonsulent i Ansa og som prosjektleder i Næringslivets 
Hovedorganisasjon. Hun har også vært nestleder og leder for Kristelig Folkepartis 
Ungdom.   
  
   
Dersom valgkomiteens innstilling vedtas av årsmøtet, vil styret i Frivillighet 
Norge for perioden 2022-2023 bestå av følgende:   
 

Styreleder  Kjell Erik Ullmann Øie, Kirkens Bymisjon (gjenvalg, på valg i 2024)   
Nestleder  Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge (på valg i 2023)   
Medlem  Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund (på valg i 2023)     
Medlem  Fahim Naeem, Pakistansk Kulturforening Skedsmo (på valg i 2023)   
Medlem  Erik Unaas, Norges Idrettsforbund (gjenvalg, på valg i 2024)     
Medlem  Thor Inge Sveinsvoll, Røde Kors (ny, på valg i 2024)   
Medlem  Rhiannon Hovden Edwards, Norsk musikkråd (ny, på valg i 2024)   
1. Vara  Yasir Ahmed, Likestilling, Inkludering og Nettverk (ny, på valg i 2023)  
2. Vara  Leif-Ove Hansen, HivNorge (gjenvalg, på valg i 2023)   
3. Vara Martine Tønnessen, LNU (ny, på valg i 2023)  

 

 

 

 

Styrets innstilling til revisor 

 

Årsmøtet velger Trine Angell-Hansen fra RSM Norge til revisor for Frivillighet Norge. 
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Styrets innstilling til ny valgkomité 

   
Valgkomiteen velges for ett år av gangen.   

 

Navn  Organisasjon  Funksjon  Kommentar  

Simen Saxebøl  Norges Røde Kors  Leder  Nye som leder. Medlem i 
valgkomiteen siden 
2020.  

Natasha Pedersen  Foreningen for 
barnepalliasjon  

Medlem  Ny.  

Djamel Sehli  Samarbeidsrådet for 
Tros- og 
livssynssamfunn  

Medlem  Ny.  

Irene Hansen  HATS  Medlem  Gjenvalg. Medlem av 
valgkomiteen siden 2021.  

Benjamin Skiaker 
Myrstad  

LNU  Medlem  Gjenvalg. Medlem av 
valgkomiteen siden 2021.  

 

Om kandidatene  

Simen Saxebøl er Enhetsleder strategi og ledelsesstøtte i Norges Røde Kors. Han 

er utdannet som jurist, og har tidligere jobbet blant annet i 4H Norge og 

Tillitsmannsordningen i Forsvaret. Han har hatt en rekke styreverv og også vært 

varaordfører i Hobøl kommune (V). Han er 45 år gammel.  

Natasha Kjærstad Pedersen er leder og grunnlegger av Foreningen for 

barnepalliasjon. Hun er utdannet teolog og helsefagarbeider. Hun har vært medlem i 

offentlige utvalg og ekspertutvalg og har verv i internasjonale organisasjoner på 

området palliasjon. Natasha er 50 år gammel.  

Djamel Sehli er prosjektkoordinator i Samarbeidsrådet for Tros- og 

livssynssamfunn. Han er utdannet som lærer og har tidligere jobbet som daglig leder 

for Det Islamske Forbundet-Rabita. Djamel har erfaring fra styrearbeid og 

valgkomitearbeid i Rabita Moskeen. Djamel er 55 år gammel.  

Benjamin Skiaker Myrstad er Overingeniør ved Universitetet i Oslo. Han har 

utdanning innen samfunnsøkonomi og forvaltningsinformatikk. Han har blant annet 

vært leder for Elevorganisasjonen og nestleder i styret i LNU. Benjamin er 28 år 

gammel.   

Irene Hansen er daglig leder i HATS i Tromsø (Hålogaland Amatørteaterselskap, 

regional org i Finnmark og Troms og Nordland). Hun har høyere utdanning innen 

kunst og kulturforvaltning. Irene har erfaring fra styreverv blant annet i 

Studieforbundet kultur og tradisjon. Irene er 57 år gammel. 
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