TERMIK-ALSTAHAUG
org.nr. 989 959 050
Frivillige i omsorg for alvorlig
syke og pårørende
i Alstahaug kommune

ÅRSMELDING 2013
Organisering:
Termik-Alstahaug er en frivillig organisasjon som gir et frivillig omsorgstilbud for alvorlig
syke og døende mennesker og deres pårørende i Alstahaug kommune.
Det er tegnet en 5 års avtale med Alstahaug kommune (2008 - 2013) som stiller midler til
daglig leder stilling. Alstahaug kommune har arbeidsgiveransvar for Daglig leder i 50%
stilling. Da denne avtalen går ut i desember 2013 har styret vært opptatt av å finne nye
løsninger for en slik avtale videre med Alstahaug kommune.
Daglig leder styrer den daglige driften av det frivillige arbeid, har ansvar for kursvirksomhet
og er styrets sekretær.
Styret har ansvar for driften, utviklingen og skaffe midler for driften.
Frivillige:
Ved utgang av året 2013 hadde Termik-Alstahaug 31 frivillige.
Støttemedlemmer:
Termik-Alstahaug hadde 49 støttemedlemmer i 2013.
Styret:
Styrets sammensetning 2013.
Styreleder
Oddrun Veines – Valgt for 2år
Nestleder
Astrid Johansen – Valgt for 1 år
Kasserer
Mona Pedersen
Styremedlem Sella Mathisen - Valgt for 2 år
Styremedlem Paul Hansen - Valgt for 1 år
Styremedlem Rigmor Tennebø – valgt for 2 år
1. varamedlem Sonja Strand – Valgt for 2 år
2. varamedlem Anne Margrethe Eiden – valgt for 2 år
Valgkomité: Suss Vean og Astrid Hofstad

Styrets arbeid:
Styret har i løpet av 2013 gjennomført 10 styremøter hvor det ble behandlet 59 saker.
Styret har i 2013 jobbet aktivt med profilering gjennom etablering av internettside,
facebookside og ny jakke for de frivillige. Ny brosjyre er også kommet på plass.
Styret har også startet et samarbeid om oppstart av en samtalegruppe for kreftsyke og deres
pårørende. Dette skal gjøres i samarbeid med kreftforeningen og kreftkoordinator i
kommunen. Oppstart av dette prosjektet regnes i 2014.
Daglig leder:
Stian Sjöskog Kvalvik startet som daglig leder i januar 2013. Han har i sin stilling som
daglig leder jobbet med struktur, kontakt med de frivillige og utvikling av Termik-Alstahag,
i tillegg til koordinering av oppdrag. Stian sa imidlertid opp sin stilling i mai 2013, men har
valgt å fungere i 25% stilling ut året i vente på å etablere en ny samarbeidsavtale med
Alstahaug kommune. I desember 2013 kom det på plass en avtale med kommunen om å
etablere en 100% stilling som både skal ivareta Termik-Alstahaug men også som daglig
leder for frivillighetssentralen i Alstahaug kommune. For å kunne klare å koordinere
oppstart av kurs og organisering av temakvelder, ble Paul Hansen ansatt i 25% stilling i
november og desember. Hans oppgaver har vært å forberede til kursoppstart i januar og
gjennomføre temakvelder.

Oppdrag:
I 2013 har Termik-Alstahaug hatt 21 registrerte oppdrag. De brukerrettede oppdragene har
variert fra helt korte engangsoppdrag, til mer dyptgående oppdrag der de frivillige har fulgt
opp brukere over lengre tid. Frivillige har også hatt ulike typer reiseoppdrag i henhold til
ledsagertjenesten. Oppdragsmengden har gått i rykk og napp, men ser at man ligger i et til to
oppdrag pr måned. Her ønsker man en økning.
Frivillige tjenestetimer:
I 2013 er det blitt registrert 1009 timer frivillige tjenestetimer i Termik-Alstahaug.
Disse timene er fordelt på oppdrag, opplæring og organisering.
Kurs for frivillige:
Det er ikke gjennomført kurs for nye frivillige i 2013, men det er planlagt oppstart av kurs i
januar 2014. På sikt ser vi at det er viktig å fokusere på rekruttering. Som et tiltak bør det
arrangeres kurs minimum en gang i året, samt være flinke til å profilere oss ellers.
Temakvelder:
Det ble gjennomført tre temakvelder i 2013. Den ene temakvelden ble arrangert i februar
med presentasjon av ny daglig leder og gjenoppstarten av Termik-Alstahaug. Temakveld to
hadde hovedtemaet kommunikasjon og Kjersti Toft Stanic var gjesteforeleser. Hun
gjennomførte et engasjerende innlegg som ga oss alle nyttige refleksjoner å ta med videre i
hverdagen både privat og i rollen som Termiker. Temakveld 3 ble gjennomført som en
avslutning på året og temaet var økt livskvalitet. Kvelden ble gjennomført på kafé
Scandinavie. Gjesteforeleser var Cathrine Egeness.
Representasjoner/konferanser:
Termik-Alstahaug deltok med 3 representanter på et seminar med fokus på frivillighet i
eldreomsorgen, som ble arrangert i Mosjøen 14.-og 15.mai 2013 av og i samarbeid mellom
Stiftelsen Termik i Mosjøen og Verdighetssenteret i Bergen.
Paul Hansen har vært på frisklivskonferanse på Dønna i oktober 2013.
Markedsføring:
Termik-Alstahaug har i 2013 fått laget nye brosjyrer. Det er i tillegg laget en internettside og
en egen side på facebook. Som markedsføring av de frivillige i rollen som Termiker er det
blitt laget egne profiljakker. Disse jakkene er delt ut gratis til alle frivillige.
Økonomi:
Det er ikke gjort noen spesielle grep for å få inn penger i 2013. Styret har prioritert aktivitet
og profilering. Samtidig viser egenkapitalen og de faste inntektene gjennom
medlemskontingenten til Termik-Alstahaug at det ikke er behov for annen inntekt ved
normaldrift. Ved spesielle aktiviteter som kurs eller andre prosjekter bør det søkes om
særskilte inntekter og støtte.
Regnskapet viser for 2013 …..?.
Avsluttende kommentar:
Det rettes en stor takk til både styret og alle frivillige for den innsatsen som ble gjort i 2013,
samt for pågangsmot i en tid som var preget av mye usikkerhet, men samtidig rom for stor
utvikling, økt aktivitet og rekruttering av nye medlemmer. Dette har vært et spennende år og
kan nå glede oss over nye og ennå mer spennende tider med ny organisering av daglig leder.
Sandnessjøen, 29.01.14
Oddrun Veines

Styreleder Termik-Alstahaug

