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Årsberetning 2005 Skedsmokorset Kulturforum
Stiftet 19.mars 2002

Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på
Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter
i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og
yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt.
Skedsmokorset Kulturforums servicesentral har status som frivillighetssentral og mottar
driftsstøtte fra Kultur- og Kirkedepartementet, er lokalisert i Bestyrerboligen på Huseby Gård,
Skedsmokorset og driver sin virksomhet i Skedsmo kommune.
Styrets sammensetning:
Styreleder:

Lars S. Hauge – Valgt for 2 år i 2004
Folkeakademiet Skedsmo

Nestleder:

Anne Helene Brynildsen – valgt for 2 år i 2004
Skedsmo menighetsråd

Styremedlem: Eva Næss Karlsen – valgt for 2 år i 2004
Skedsmo Skiklubb
Styremedlem: Liv Karin Sand Bruer – valgt for 2 år i 2004
Skedsmotun Bo- og behandlingssenter
Styremedlem: Ivar Berg – gjenvalgt for 2 år i 2005
Skedsmo Skolekorps
Styremedlem: Normann Støylen – valgt for 2 år i 2004
Fritidsklubben Juventas
Styremedlem: Per Arne Grønlie – valgt for 2 år i 2005
Skedsmokorset Vel
Styremedlem: Frode Tørvik – valgt for 2 år i 2005
Lillestrøm/Skedsmo Ishockeyklubb
(Erstattet Terje Fjærestrand – LSI som ble valgt på årsmøtet, men som senere ba
om fritak pga stor arbeidsmengde)
Styret har i løpet av rapporteringsåret avholdt 10 styremøter.
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Medlemsutvikling:
Pr. 31.12.05 er det 39 medlemsorganisasjoner i Skedsmokorset Kulturforum – en økning på 5 fra
forrige år. Twenty Twenty Blues Club opphørte pr. 31.12.05 og er utmeldt. Riislia
Huseierforening og Romerike Tur- og Vandreforening ble innmeldt i januar 2006 – slik at totalt
antall medlemmer er 40.
Aktiviteter i 2005:
Daglig leder har via avtalen med Skedsmo kommune om utøvelse av rollen som
nærmiljøkonsulent og leder av Nærmiljøgruppa, Skedsmokorset distrikt vært ansvarlig for
Skedsmo kommunes ikke lovpålagte aktiviteter overfor barn og unge på Skedsmokorset. Det har
blant annet vært avholdt 3 ungdomsarrangementer på Skedsmokorset i samarbeide med Skedsmo
Håndballklubb, fritidsklubbene Juventas og Holt/Vestvollen, Samfunnshuset på Skedsmokorset
og elevrådene på skolene; Natt til 1.mai i Tærudhallen, Høstfest på Samfunnshuset på
Skedsmokorset den 19.oktober og Førjulsfest samme sted den 25. november. Til sammen ca. 900
ungdommer i alderen 13 – 18 år har deltatt.
I løpet av året har daglig leder deltatt i 2 Barne- og unges kommunestyremøter med
ungdomsrepresentanter fra Skedsmokorset samt arrangert 1 fellesmøte med ungdommene på
Skedsmokorset.
I oppfølgingen av Nærmiljøkonferansen i 2004 har det vært gjennomført en rekke møter for
fremtidig etablering av miljøkafe/sentralt treffsted på Skedsmokorset, bygging av Skateanlegg i
Tæruddalen og på Sten-Tærud Skole og evaluering av flytting av fritidsklubben Holt/Vestvollen
til sentralt sted på Skedsmokorset.
Husebymarkedet ble arrangert i perioden 9. – 12.juni 2005. Årets marked bestod av flere del –
arrangementer;
• Ungdomsdiskotek på Samfunnshuset på Skedsmokorset torsdag den 9.juni,
• Nordisk konferanse om frivillighet med 120 nordiske deltakere den 10. og 11. juni
• Åpen nordisk kulturkveld den 10.juni
• Husebymarkedet med salgsboder og aktiviteter den 11. og 12. juni
• Blueskveld i låven den 11.juni
• Gudstjeneste anno 1905 i Skedsmo Kirke med påfølgende prosesjon, foredrag og
kirkekaffe den 12.juni.
Til sammen deltok ca 2.700 av Skedsmokorsets befolkning på arrangementene.
Forprosjektrapporten Huseby Gård – NaKuHel ble overlevert Sektorsjef Roald Hansen i
Skedsmo kommune for administrativ og politisk behandling den 11.januar 2005. Saken ble
behandlet i kommunen i august 2005 – og ”tatt til etterretning”
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Skedsmokorset Kulturforum har videre deltatt i en bygningsmessig prosjektgruppe sammen med
Huseby Gårds Venner for en utredning av fremtidig utvikling av låven til kulturformål. Gruppen
la fram sin rapport for Skedsmo kommune i januar 2006. Saken skal behandles i Hovedutvalget
for Kultur, landbruk og miljø i februar/mars 2006.
Skedsmokorset Kulturforum har vært medarrangør i en rekke ”Syng for livet” arrangementer på
Skedsmotun Bo- og behandlingssenter i 2005 hvor Lars S. Hauge og Harry Andersen har sunget
og spilt opp til allsang for beboere og en rekke besøkende.
Det er avholdt ett medlemsmøte i rapporteringsperioden, den 25.oktober 2005. Møtet ble meget
godt besøkt av til sammen ca 40 representanter fra våre medlemslag og –foreninger. I møtet ble
den nye inndelingen av medlemslagene i undergrupper presentert og innført. Det ble igangsatt
arbeide med å komme med innspill til styret på hvilke 3 prioriterte saker hver enkelt undergruppe
ønsker skal arbeides med i 2005.
Skedsmokorset Kulturforums hjemmeside www.skedsmokorset.org ble lagt ut og presentert den
28.januar 2005. Samtidig ble også en ny utgave av medlemsinformasjon utgitt. Hjemmesiden er
til enhver tid oppdatert med aktuell informasjon om arrangementer og artikler, men antall besøk
på siden er lavere enn ønsket.
Økonomi:
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
Totale driftsinntekter, hvorav kr. 241.500 kommer fra Kultur- og kirkedepartementet, og til
sammen kr. 324.000 fra Skedsmo Kommune, utgjør kr. 791.204,80 mot budsjettert kr. 633.500.
Differansen utgjøres i det vesentlige av at vi gjennomførte den nordiske konferansen om
frivillighet i juni – med betydelig økonomisk støtte fra Nordisk Kulturfond, Skedsmo kommune,
Akershus Fylkeskommune, Folkeakademiet Akershus og ”Syng for livet”. Den nordiske
konferansen hadde eget delbudsjett og -regnskap og inngår i totalregnskapet for Skedsmokorset
Kulturforum. Regnskapene for konferansen ble revidert separat.
Totale driftskostnader utgjør kr. 775.481,79 mot budsjettert kr. 632.862. Overskridelsene i
forhold til budsjett utgjøres hovedsakelig av den nordiske konferansen om frivillighet.
Årsresultat fremkommer med kr. 15.108,09 mot budsjettert kr. 188. Overskuddet plasseres i
bank. Egenkapitalen økes fra kr. 47.510,45 til kr. 62.618,54.
Det er utbetalt kr. 405.863 i lønn og opptjente feriepenger til daglig leder, kr. 0,- i styrehonorar
samt kr. 13.410 inkl. mva i revisjonshonorar.
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Annet:
Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år var 1 dag. Det er ikke rapportert om
skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre
miljø.
Skedsmokorset, den 06. februar 2006,

Lars S. Hauge
styrets leder

Anne Helene Brynildsen
styrets nestleder

Per Arne Grønlie
styremedlem

Eva Næss Karlsen
styremedlem

Liv Karin Sand Bruer
styremedlem

Frode Tørvik
styremedlem

Ivar Berg
styremedlem

Normann Støylen
styremedlem

Eivind Klemp
daglig leder
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