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Årsberetning 2017 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 2016  

Lions Club Skedsmo 

Nestleder: Ingar Tranum – valgt for 2 år i 2017 

  Skedsmo Fotballklubb 

Styremedlem: Trine Larsen – Valgt for 2 år i 2016 

Helpless Management – Huseby Harvest 

Styremedlem: Wenche Breivik – valgt for 2 år i 2016  

  Folkeakademiet Skedsmo 

Styremedlem: Trond Gjerde – valgt for 2 år i 2017 

Skedsmokorset Vel 

Styremedlem: Ingrid Danbolt – valgt for 2 år i 2017 

Skedsmo Voices 

Styremedlem: Bernt Hertzenberg – valgt for 2 år i 2017 

Lions Club Skedsmo 

Styremedlem: Håvard Jernskau – valgt for 2 år i 2017 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo  

 

Styret har i løpet av rapporteringsåret avholdt 7 styremøter hvorav et felles møte med styret i 

Skedsmo Samfunnshus AS. 

Administrasjonen: 

Skedsmokorset Kulturforum har hatt 2 ansatte i full stilling: 

Eivind Klemp  Daglig leder 

Arne Vik  Leder Frivilligsentralen 

Medlemsutvikling: 

Pr. 31.desember 2017 er det 85 medlemsorganisasjoner i Skedsmokorset Kulturforum  
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Aktiviteter i 2017: 

Skedsmokorset Kulturforum har også i 2017 hatt et høyt aktivitetsnivå med ulike temaer som fokus. 

Det er viktig å presisere at alle aktiviteter rettet mot publikum primært skal skje gjennom 

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 

spesielt fokus på å yte medlemsservice overfor våre 85 medlemslag og -foreninger samt å være et 

bindeledd mellom det offentlige, lag og foreninger og enkeltpersoner.  

Vi deltar aktivt i Frivilligsentralenes Romeriksnettverk øst for Oslo   

og leder av Frivilligsentralen har deltatt på alle nettverksmøtene. 

Frivilligsentralen var koordinator under TV-aksjonen 2017 for 

Skedsmokorset krets. 

Frivilligsentralen var medarrangør av Kulturfestival for eldre i Skedsmo 

i september med eget arrangement på Huseby Gård.. 

Frivilligsentralen bistår våre medlemslag i forbindelse med opplæring, etablering og oppdatering av 

hjemmesider på internett og i det sosiale nettverket – Facebook. 

Frivilligsentralen bistår i tillegg 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. Totalt ble hele 378 arrangementer/møter avholdt av frivillige lag og foreninger i 

bestyrerboligens ene møterom i 2017. I perioder er det opptil 4 møter/arrangementer pr. dag – og 

det er behov for økt kapasitet for å dekke det stadig økende behovet.   

I 2017 fikk de 15 frivilligsentralene på Romerike etter søknad 8 aktivitetsutstyrstilhengere i gave fra 

Gjensidigestiftelsen. Hver tilhenger har en verdi inkl. utstyr på ca. kr. 250 000. Tilhengerne 

inneholder diverse aktivitetsutstyr som skal lånes ut gratis til lag og foreninger. I Skedsmo 

disponeres tilhengeren i fellesskap av Skedsmo frivilligsentral og oss.  

Finansieringen av de norske frivilligsentralene ble fra og med 2017 overført fra Kulturdepartementet 

til kommunene i form av øremerkede midler. Pålagt innrapportering til Kulturdepartementet og 

Skedsmo kommune ble utført innen fristen og det er søkt om midler for 2018. 

Akershus fylkeskommune: 

Skedsmokorset Kulturforum har fram til 2017 hatt status som ”Regionalt kompetansesenter for 

frivillighetsbasert kultur” hos Akershus Fylkeskommune og i den forbindelse har vi stilt oss til 

disposisjon for kommuner, lag og foreninger og andre som ønsker informasjon om vår måte å 

arbeide på i grenselandet mellom de 3 offentlige nivåer – Stat – fylkeskommune - kommune, lag og 

foreninger og enkeltpersoner. Skedsmokorset Kulturforum mottar hvert år et meget verdifullt 

økonomisk bidrag fra fylket for vårt arbeid og rapportering har vært foretatt iht. tidsfrist satt av 

fylkeskommunen. I møte med Akershus fk. sommeren 2017 ble vi bedt om å beskrive vår regionale 

rolle, da fylkeskommunen normalt kun skal gi støtte til regionale og fylkesdekkende organisasjoner. 

Vår beskrivelse ble godt mottatt og vi har mottatt tilsagn om økonomisk støtte også for 2018. 

http://www.skedsmokorset.org/
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Skedsmo Samfunnshus AS 

Daglig leder i Skedsmokorset Kulturforum har også i 2017 utøvet rollen som daglig leder i 

Skedsmo Samfunnshus. Skedsmo Samfunnshus og Skedsmokorset Kulturforum deltar sammen med 

sine respektive styreledere i styringsgruppen i det pågående møteplassprosjektet på Skedsmokorset.  

BRIS: 

Skedsmokorset Kulturforum ble i 2016 med i et 3 årig utviklingsprosjekt som heter BRIS - 

Brukergrensesnitt for Velferdsteknologi i Stua.  

Andre deltagere i prosjektet har vært Asker kommune, Narvik kommune, UiO – instituttet for 

informatikk, Odin Media, Velferdsfabrikken AS. Prosjektet har vært støttet med 5 mill. av 

forskningsrådet og resten finansiert av partnerne. 

Skedsmokorset Kulturforums bidrag har vært våre hoder og timer samt tilgang til aktuelle 

medlemsorganisasjoners medlemmer for uttesting – ikke penger.  

Vår innfallsvinkel har vært å se på om utviklingen av en plattform for denne type velferdsteknologi 

kan bidra til at hjemmeboende i bedre grad kan oppnå kontakt med foreningslivet i sitt nærmiljø 

blant annet ved å kunne overføre medlemsmøter, lokale stevner/konserter/arrangementer etc. 

Vi har i 2017 gjennomført 2 workshops med til sammen ca. 15 deltagere fra Skedsmo 

sanitetsforening for uttesting og diskusjoner om mulige løsninger for kommunikasjon. 

Prosjektet er nå avsluttet iht planen. 

Husebymarkedet 2017: 

Årets marked ble gjennomført helgen 1. – 3. september på Huseby Gård i godt vær. 

Young Harvest og Huseby Harvest ble også i 2017 lagt til samme helg, og dette ble igjen en 

suksess. I år ble de to lavvoene skiftet ut med et stort telt og publikumskapasiteten økte til ca. 500. 

Fredags kveld var det 5 ungdomsband på scenen – og bra frammøte av publikum. Det ble foretatt 

kåring av det beste bandet – som fikk åpne konserten under Huseby Harves lørdag kveld. 

Lørdag og søndag var det som vanlig åpent marked med mere enn 40 utstillere/boder. Søndag ble 

igjen “Soppens dag” markert av Romerike Sopp og nyttevekstforening med soppeksperter og 

sopptur.  

Lørdag kveld ble Huseby Harvest – høstrock for voksne arrangert i lavvoene med meget gode 

artister – Eldar and the Eldarados, Roar Vea Band, Backstreet Girls og Katrina Leskanich. Meget 

godt publikumframmøte! 

Det anslås et totalt publikumsframmøte på alle arrangementene på Husebymarkedet 2017 på ca. 

5.000.  

Også i år distribuerte vi ca. 6500 program, hvor trykkekostnadene var sponset av Skedsmo Senter, i 

postkasser via frivillige, satt opp 50 – 60 plakater samt delte ut program i barnehagene på Korset. 

Vi fikk også noe forhåndsomtale i RB. 

Folkemøte om utviklingen på Skedsmokorset 

Den 21. september arrangerte Skedsmokorset Kulturforum i samarbeid med Skedsmokorset og 

Leirsund Arbeiderpartilag, Skedsmo Høyre, Skedsmokorset Vel og Skedsmo Samfunnshus et 

folkemøte med 3 viktige tema: Trafikksituasjonen på Korset, Ny Skedsmo Stadion og Låven på 

Huseby. Møteleder var tidligere ordfører Anita Orlund og nesten alle politiske partier i Skedsmo 

deltok i et panel. De ca. 200 frammøtte tilskuerne ble gitt god anledning til å stille spørsmål til 

panelet. Møtet resulterte som forventet ikke i noen faste konklusjoner, men alle sakene vil bli 

gjenstand for videre politisk behandling. 






