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VEDTEKTER FOR GJERDRUM FRIVILLIGSENTRAL

1 ORGANISASJONSFORM

Gjerdrum frivilligsentral eies av Gjerdrum kommune.

Gjerdrum kommune er ansvarlig for at det settes av driftsmidler, og at sentralen oppfyller de 
forpliktelser som ligger til grunn for å søke statstilskudd, bl.a. å sørge for å sende inn 
revisorattestert regnskap og årsmelding. I tillegg ivaretas ansettelsesmyndighet, regnskaps-
og budsjettsansvar samt arbeidsgiver- og arbeidslederansvar av Gjerdrum kommune.

2 FORMÅL

Frivilligsentralen skal
- være en åpen møteplass for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet
- utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen
- bl.a. initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet i kommunen

Sentralens arbeid skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behov.

Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet.

Sentralen, eller de frivillige knyttet til sentralen, kan ikke ta i mot betaling utover
godtgjørelse for direkte utlegg.

3. STYRE

Frivilligsentralen skal ha et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret med
varamedlemmer velges av brukermøtet.

Styret velges for 2 år av gangen, og det søkes å oppnå kontinuitet ved at henholdsvis 3 og 4
medlemmer velges hvert år. Varamedlemmene velges for 1 år.

Styret velger selv leder og nestleder.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer, derav leder, er tilstede.



Saksbeh.: Arkiv: 
Saksnr.: -0 Dato: 

Styrets ansvar og oppgaver:
- behandle årsbudsjett, årsmelding og regnskap, og evt. plan for virksomheten
- sørge for tilfredsstillende drift av frivilligsentralen i samsvar med vedtekter, budsjett

og planer for virksomheten

4 BRUKERMØTE

Det opprettes et brukermøte som består av registrerte frivillige ved Gjerdrum
frivilligsentral.

Brukermøtet skal holdes innen utgangen av mars måned, én gang per år. Innkalling skal skje
med 4 ukers varsel.

Brukermøtet skal:
- Velge styre
- Uttale seg om årsrapport og revidert regnskap og oversende dette til kommunen for

politisk behandling
- Uttale seg om budsjett og evt. plan for driften  
- Uttale seg om andre saker som styret ønsker brukermøtets uttalelse til

5 VEDTEKTSENDRING

Vedtektsendringer foreslås av styret og vedtas av kommunestyret.

6 OPPLØSNING

Oppløsning av frivilligsentralen vedtas av kommunestyret.


