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Årsberetning 2009 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 Frivilligsentral – Huseby Gård er en avdeling i Skedsmokorset Kulturforum 
under felles styre og regnskap. Begge virksomheter er lokalisert i Bestyrerboligen på Huseby 
Gård, Skedsmokorset og driver sin virksomhet i Skedsmo kommune. Frivilligsentralens 
aktiviteter er omtalt i eget kapittel i denne årsmeldingen. 

Styrets sammensetning: 

Styreleder: Asle Johansen – Valgt for 2 år i 2008 (Permisjon pga sykdom nov 09 – jan 10) 
Tæruddalen Borettslag 

Nestleder: Lars S. Hauge – Valgt for 2 år i 2008 (Fung. styreleder nov 09 – jan 10) 
  Folkeakademiet Skedsmo 
Styremedlem: Tove Christiansen – valgt for 2 år i 2009 
  Skedsmo Fotballklubb 
Styremedlem: Marius Klever – Valgt for 2 år i 2008 

Skedsmo Bygdeungdomslag 
Styremedlem: Ivar Berg – Valgt for 2 år i 2009 

Skedsmo Skolekorps 
Styremedlem: Anne-Helene Brynildsen – Valgt for 2 år i 2008 

Skedsmo menighet 
Styremedlem: Per Arne Grønlie – valgt for 2 år i 2009 

Skedsmokorset Vel 
Styremedlem: Magne Sørgård – valgt for 2 år i 2009 

DES-klubben i Skedsmo  
 
Styret har i løpet av rapporteringsåret avholdt 6 styremøter. 

Administrasjonen: 

Skedsmokorset Kulturforum har hatt inntil 3 ansatte i full stilling: 
Eivind Klemp  Daglig leder 
Arne Vik  Leder Frivilligsentralen 
Carl Torvund  Prosjektleder NaKuHel i 3 års engasjement – sluttet pr. 31.august 2009 

Medlemsutvikling: 

Pr. 31.desember 2009 er det 72 medlemsorganisasjoner i Skedsmokorset Kulturforum – en 
økning på 4 fra i fjor. 
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Aktiviteter i 2009: 
Skedsmokorset Kulturforum har også i 2009 hatt et høyt aktivitetsnivå med ulike temaer som 
fokus.  

Det er her viktig å presisere at alle aktiviteter rettet mot publikum primært skal skje gjennom de 
72 medlemsorganisasjonene og at Skedsmokorset Kulturforum normalt kun skal ha en 
initierende og koordinerende rolle. Hjemmesiden for Skedsmokorset er et viktig middel for å 
formidle våre medlemmers aktiviteter samt informere om spesielle saker av interesse for 
Skedsmokorset befolkning. www.skedsmokorset.org benyttes hyppig av lokalpressen for 
informasjon om aktiviteter på Skedsmokorset. 

Skedsmokorset Frivilligsentral – Huseby Gård: 

Skedsmokorset Frivilligsentral drives som en Nærmiljøsentral i lokalmiljøet på Skedsmokorset 
med spesiell fokus på å yte medlemsservice overfor våre 72 medlemslag og foreninger samt å 
være et bindeledd mellom det offentlige, lag og foreninger og enkeltpersoner.  

Vi deltar aktivt i Romeriksnettverket øst for Oslo. Daglig leder har blant annet deltatt på: 

• Alle nettverksmøtene i Romeriksnettverket  
• NaKuHel konferansen Samhandling, livsglede og begeistring.         
• ”Møteplass for frivillige organisasjoner” i Akershus Fylkeskommune. 
• Nettverkskonferansen på Honne, Frivilligsentraler i endring.  
• Regionkonferansen.  

Frivilligsentralen har i løpet av 2009 bistått våre medlemslag i forbindelse 
med etablering og oppdatering av hjemmesider på internett.  Systemet har ferdige maler og er 
tilbudt alle våre medlemmer som ikke har egen hjemmeside. Frivilligsentralen utarbeider sidene 
for foreningene etter deres ønsker og spesifikasjoner, og setter foreningene i stand til å drifte 
dette selv. Dette har vært et meget vellykket tiltak som har medført at interessen for egne 
hjemmesider har økt vesentlig. 7 lag og foreninger har til nå benyttet seg av dette tilbudet og har 
nå kommet på nett. 

Etter Regionkonferansen 2009 har det vært stor interesse fra andre Frivilligsentraler for å få vite 
mer om hvordan vi driver vår Frivilligsentral. Vi har i denne forbindelse besøkt blant annet 
Kongsberg Frivilligsentral og Gran Frivilligsentral. Gjøvik Frivilligsentral har vært på besøk hos 
oss og vi har i tillegg hatt god dialog med flere Frivilligsentraler gjennom telefonsamtaler og E-
post. 

Frivilligsentralen bistår alle medlemslag og -foreninger med diverse datatekniske problemer, 
assisterer med utarbeidelse av invitasjoner, programmer, sanghefter, plakater m.m., utfører 
kopieringsoppdrag, hjelper til med masseutsendinger, pressekontakter etc. 

Frivilligsentralen forestår møtebooking for Bestyrerboligen på Huseby Gård. Belegget er 
tilnærmet fullt året rundt og viser at det er et stort behov for møteplasser for våre medlemmer. 
Totalt 340 arrangementer/møter er avholdt av frivillige lag og foreninger. 

Frivilligsentralen var koordinator ved TV-aksjonen CARE 2009 for Skedsmokorset krets.  

Pålagt innrapportering til Kultur og kirkedepartementet ble utført innen fristen og det er søkt om 
midler for 2010. 
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Husebymarkedet 2009: 

- Torsdag 4.juni på Samfunnshuset på Skedsmokorset 
o Jubileumsforestilling Skedsmo Amatørteater 

- Fredag 5.juni på Samfunnshuset på Skedsmokorset 
o Jubileumsforestilling Skedsmo Amatørteater 

- Fredag 5.juni på Huseby Gård 
o Barnetime arrangert av Huseby Familieteater og Folkeakademiet Skedsmo 
o Skumparty for ungdom arrangert av Ungdomsutvalget - Skedsmokorset 

- Lørdag 6. juni på Huseby Gård 
o Vandring arrangert av Romerike Tur- og vandreforening 
o Husebymarked med salgsboder, stands og aktiviteter 
o Besøk av Raumer’n Familieritt 
o Konsert av Åsenhagen Tyrolerorkester 
o Finaler i kaninhoppekonkurranse 
o Blueskveld i låven arrangert av Skedsmo Bluesklubb 

- Lørdag 6.juni på Samfunnshuset på Skedsmokorset 
o Jubileumsforestilling Skedsmo Amatørteater 

- Søndag 7. juni på Huseby Gård 
o Friluftsgudstjeneste med 3 barnedåper og kirkekaffe på tunet 
o Husebymarked med salgsboder, stands og aktiviteter. 
o ”Syng for livet” – allsangarrangement på tunet. 

- Søndag 7.juni på Samfunnshuset på Skedsmokorset 
o 2 jubileumsforestillinger Skedsmo Amatørteater 

Markedet ble veldig godt besøkt fredag og lørdag, mens et styrtregn etter gudstjenesten 
søndag bidro til at besøkstallet på arrangementene på Huseby Gård i år lå noe under 
fjoråret. Jubileumsforestillingene til Skedsmo Amatørteater mer enn kompenserte for 
dette slik at totalt besøkstall på alle arrangementer og arenaer lå på ca 5.000.  

NaKuHel Norge – NaKuHel nettverket i Akershus: 

Skedsmokorset Kulturforum ivaretar NaKuHel Norges kontorfunksjoner og sekretærrolle for 
NaKuHel Norges styre. 

I 2009 har styrets nestleder og lederen av frivilligsentralen deltatt i NaKuHels Akershusnettverk.  

Prosjektleder i NaKuHel Norges møteplassprosjekt sa opp sin stilling med virkning fra 
31.august. Styret i NaKuHel Norge besluttet å engasjere Nordkultur v/ Lars S. Hauge som 
innleid prosjektleder ut 2010. 

Regionalt kompetansesenter for frivillighetsbasert kultur: 

Skedsmokorset Kulturforum har status som ”Regionalt kompetansesenter for frivillighetsbasert 
kultur” hos Akershus Fylkeskommune og i den forbindelse har styrets nestleder og daglig leder 
gjennomført en rekke informasjonsmøter rundt i fylket.  

Det ble inngått 6 avtaler med ulike partnere om gjennomføring av møter og prosjekter i 2008. Ett 
av prosjektene ”Historisk turkart for Skedsmokorset” har resultert i at det er utarbeidet en 
kulturminneturløype på 4,5 km i et samarbeid mellom Skedsmokorset Kulturforum, Skedsmo 
Historielag, Romerike Tur- og vandreforening, Skedsmo kommune og Oslo og omland 
friluftsråd. Turløypa ble offisielt åpnet under Husebymarkedet 2009. Det planlegges å lage en ny 
turløype hvert år. Turløypene markedsføres via våre medlemslag og til skolene/barnehagene. 
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Viktige saker på Skedsmokorset i 2009: 

1. Låveprosjektet 
2. Plananalyse for Skedsmokorset 
3. Bibliotekfilialen på Skedsmokorset 
4. Flerbrukshall på Skedsmokorset 
5. Fakkeltog og folkemøte 
6. Kommunestyrevedtak 

1. Låveprosjektet: 

I 2009 har Skedsmokorset Kulturforum forholdt seg til kommunestyrevedtaket 
3.desember 2008 hvor man konkluderte med at det i samarbeid med Skedsmokorset 
Kulturforum/sentrale fremtidige brukergrupper skulle utarbeides et beslutningsgrunnlag 
for kommunestyrets behandling av saken i forbindelse med ÅB/HP 2010-2013. 

I etterkant av kommunestyrevedtaket fikk Svendby Bygg Consult AS i oppdrag å 
utarbeide et slikt beslutningsgrunnlag inkl. oppdaterte kostnader for Fase 1 i 
låveprosjektet. I juni 2009 la Svendby Bygg Consult AS fram sin 4. kalkyle for prosjektet. 
Kalkylen bekreftet det som tidligere var lagt fram. Basert på de kvalitetssikrete kalkylene 
samt - etter ønske fra Skedsmo kommune - opparbeidelse av parkeringsplasser og nytt 
tak, er den totale prislappen for Låveprosjektet Fase 1 på 23 millioner kroner. Dette 
omfatter alle arbeider samt offentlige gebyrer og mva. 

I saksframlegget for kommunestyret den 10.juni 2009 konkluderte man med følgende 
vedrørende PS 09/51 Husebylåven - kostnadsanslag: 

2. Konklusjon 
Innenfor en kostnadsramme på 17 mill vil det ikke være mulig å realisere en fullverdig 
kulturarena med den fleksibilitet og mangfold som prosjektet er ment å representere. 
Midlene vil gå med til å gjøre de nødvendige grunnlagsinvesteringene, og det vil ikke 
være mulig å innrede låven på en måte som gir rom for de ønskede aktiviteter. Med en 
ramme på 23 mill kroner er det sannsynliggjort en realisme i prosjektet som synes 
tilstrekkelig for en god gjennomføring. Det vil imidlertid alltid være usikkerhet rundt et 
slikt rehabiliteringsprosjekt, men usikkerheten anses nå å være til å leve med. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
Saken tas til orientering og tiltaket vurderes ved behandlingen av budsjettrundskriv for 
ÅP/HP 2010-2013 – Enstemmig vedtatt. 

I budsjettrundskrivet til Skedsmo kommune fremkom det en rekke kuttforslag innenfor 
kultursektoren for å bringe budsjettet for 2010 i balanse. Skedsmokorset Kulturforum var 
redd låveprosjektet nok en gang skulle settes opp mot andre gode formål og tiltak i 
kommunen og strykes fra listen over tiltak som bør gjennomføres og besluttet at man 
skulle arrangere et fakkeltog og folkemøte for å få maksimal oppmerksomhet om 
låveprosjektet, forlaget om nedleggelse av bibliotekfilialens på Skedsmokorset og 
flerbrukshallen på Skedsmokorset.  

2. Plananalyse for Skedsmokorset: 

I 2009 har Skedsmo kommune engasjert LPO Arkitektene for utarbeidelse av en 
plananalyse for Skedsmokorset. Skedsmokorset Kulturforum har spilt en aktiv rolle og 
deltatt i møter og kommet med innspill, samt deltatt i de to folkemøtene som har vært 
arrangert. Plananalysen er vedtatt av kommunestyret i Skedsmo lagt til grunn for det 
videre arbeidet med kommuneplanen som skal vedtas i april 2011. 
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3. Bibliotekfilialen på Skedsmokorset 

I forbindelse med budsjettrundskrivet til Skedsmo kommune for 2010 ble det foreslått å 
avvikle bibliotekfilialen på Skedsmokorset. Forslaget avstedkom sterke reaksjoner fra 
ulike miljøer på Skedsmokorset og flere skoleelever satte i gang en underskriftkampanje 
for å berge biblioteket. Over 2000 underskrifter ble overlevert ordføreren. Skedsmokorset 
Kulturforum støttet denne kampanjen og inviterte til et koordineringsmøte med hensikt å 
arrangere fakkeltog og folkemøte forut for formannskapets behandling av saken.  

4. Flerbrukshall på Skedsmokorset 

Også den planlagte flerbrukshallen på Skedsmokorset var i forbindelse med 
budsjettrundskrivet til Skedsmo kommune i fare for å bli kuttet. Skedsmokorset 
Kulturforum har opp gjennom årene engasjert seg sterkt i saken, da behovet for 
hallkapasitet er prekært i vår del av kommunen. Også idrettslagene på Skedsmokorset ble 
invitert til å delta i en koordinert aksjon på Skedsmokorset for å få maksimal 
oppmerksomhet om de viktigste sakene. 

5. Fakkeltog og folkemøte 

Den 10. november arrangerte Skedsmokorset Kulturforum fakkeltog og folkemøte på 
Skedsmokorset. Over 500 personer deltok i fakkeltogene som gikk fra 3 ulike startsteder 
og endte opp på Samfunnshuset på Skedsmokorset hvor det ble holdt en kort appell. 
Etter fakkeltoget ble det avholdt et folkemøte hvor politikere, presse og befolkningen på 
Skedsmokorset var invitert. Til tross for at politikerne var svært opptatt i på forhånd 
avtalte budsjettmøter stilte de fleste partiene opp, også ordføreren deltok i deler av møtet. 
Det ble holdt innledninger og appeller for de 3 viktige sakene og folkemøtet ble avsluttet 
med opplesing av et opprop til Skedsmo kommunes politikere. 

6. Kommunestyrevedtak 2. desember 2009: 

1. To-baners sandwichhall på Skedsmokorset bygges innenfor en ramme på 35 millioner 
kroner. Prosjektet finansieres med 15 millioner fra momskompensasjonsfond og 20 
millioner fra ordinært låneopptak. Lånet tas opp serielån og nedbetales over 20 år. 
Rådmannen gis fullmakt til å anta det beste lånetilbudet. 
Vedtatt med 24 stemmer (A, V, KrF, SP, PP) mot 23 stemmer (H, FrP, SV). 

 
5d. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 20,0 mill. kroner, til finansiering av hall på 
Skedsmokorset. Det forutsettes senere mottak av 10,5 mill. i tippemidler som skal 
benyttes til nedbetaling av lånet. Lånene avdras med like store halvårlige avdrag over 20 
år. Rådmannen får fullmakt til å anta det beste lånetilbudet.  
Forslaget ble vedtatt med 44 mot 3 stemmer (SV). 

 
22. Kommunestyret mener det må sikres et bibliotektilbud på Skedsmokorset. 
Dagens filial erstattes senest fra 2011 med bokkafé/ treffsted evt. bokbusstilbud. I 
arbeidet med å finne egnet sted for en bokkafé/ treffsted bør Skedsmotun vurderes i tillegg 
til andre steder rådmannen mener er egnet. 
Tilbudet bør utvikles i samarbeid med interessenter på Skedsmokorset. 
Rådmannen legger frem sak til politisk behandling før sommeren 2010. 
Enstemmig vedtatt. 
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