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Årsberetning 2020 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 Lillestrøm kommune. Frivilligsentralens aktiviteter er 

omtalt i eget kapittel i denne årsmeldingen. 

Styrets sammensetning: 

Styreleder: Ingar Tranum – Valgt for 2 år i 2020  

Skedsmo fotballklubb 

Nestleder: Trine Lunemann Madane – valgt for 2 år i 2019 

  Lillestrøm Høyre 

Styremedlem: Anne-Line Gudbjørgsrud – valgt for 2 år i 2020 

 Lillestrøm Venstre 

Styremedlem: Rune Moen – valgt for 2 år i 2020  

  Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag 

Styremedlem: Marit Strømsøe – valgt for 2 år i 2019 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo 

Styremedlem: Ingrid Danbolt – valgt for 2 år i 2019 

Skedsmo Voices 

Styremedlem: Bernt Hertzenberg – valgt for 2 år i 2019 

Lions Club Skedsmo 

Styremedlem: Håvard Jernskau – valgt for 2 år i 2019 

Senior Norge i Skedsmo  

 

Styret har i løpet av rapporteringsåret avholdt 5 styremøter  

Administrasjonen: 

Skedsmokorset Kulturforum har hatt 2 ansatte i full stilling: 

Eivind Klemp  Daglig leder 

Arne Vik  Leder Frivilligsentralen 

Medlemsutvikling: 

Pr. 31.desember 2020 er det 90 medlemsorganisasjoner i Skedsmokorset Kulturforum  
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Aktiviteter i 2020: 

Skedsmokorset Kulturforum har i 2020 hatt et svært lavt aktivitetsnivå pga koronaepidemien. 

Etter utbruddet av pandemien i begynnelsen av mars 2020 ble det innført store restriksjoner på 

tillatte aktiviteter og vi innførte hjemmekontor fram til mai. Alle aktiviteter ble i perioden stoppet 

iom bestemmelsen om å unngå møtevirksomhet. Da det også fra mai var store restriksjoner på 

aktiviteter i lag og foreninger ble hele året dessverre preget av dette. Fra 9. november ble det igjen 

innført hjemmekontor, denne gangen ut året og videre inn i 2021. 

Det er viktig å merke seg 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 90 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 deltar i alle nettverksmøtene – i 2020 be 

disse gjennomført på teams. 

Frivilligsentralen skulle vært koordinator under TV-aksjonen 2020 for 

Skedsmokorset krets – vi forberedte alle aktiviteter, men det ble besluttet 

sentralt at aksjonen ikke skulle gjennomføres som normalt, men digitalt. 

Frivilligsentralen var medarrangør av Kulturfestival for eldre i Lillestrøm i september med eget 

arrangement på Skedsmo Samfunnshus. Pga koronarestriksjonene ble det kun tillatt med 50 

besøkende. 

Frivilligsentralen bistår normalt 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. I 2020 ble det minimalt med aktiviteter iom 

at de fleste lag og foreninger la alle aktiviteter på vent. 

Frivilligsentralen forestår møtebooking for Bestyrerboligen på Huseby Gård. Belegget er normalt 

tilnærmet fullt året rundt. Pga koronaepidemien ble det i 2020 kun avholdt 182 arrangementer/møter 

av frivillige lag og foreninger i bestyrerboligens ene møterom. I et normalt år er det ca 350-360 

arrangementer/møter. 

Pålagt innrapportering til Skedsmo kommune ble utført innen fristen og det er søkt om midler for 

2021. 

Viken fylkeskommune: 

Skedsmokorset Kulturforum har gjennom mange år mottatt verdifullt økonomisk tilskudd til vår 

drift fra Akershus fylkeskommune. Vi mottok støtte fra det nye fylket Viken for 2020. Vi har søkt 

om støtte fra Viken fylkeskommune for 2021. 

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

Daglig leder i Skedsmokorset Kulturforum har også i 2020 utøvet rollen som daglig leder i 

Skedsmo Samfunnshus. Vi har også i 2020 utført bookingtjenestene for Samfunnshuset.   

Husebymarkedet 2020: 

Årets marked ble ikke gjennomført pga koronaepidemien og forbudet mot store folkeansamlinger 

inne og ute. 

Låven på Huseby Gård 

Skedsmo Samfunnshus og Skedsmokorset Kulturforum har også i 2020 arbeidet med utbygging av 

låven til møteplass for Skedsmokorsets innbyggere.  

Låveprosjektet ble lagt ut på anbud i Doffin i november 2019 med anbudsfrist 20. januar 2020.  

Prisnivået på de 5 innkomne anbudene medførte at konkurransen ble kansellert. 

Det ble utarbeidet et nytt forslag til konsept for å ta i bruk låven, nå i et langt enklere og 

rimeligere omfang. Det har blitt avholdt noen styringsgruppemøter på Teams hvor styrelederne i 

Skedsmo Samfunnshus og Skedsmokorset Kulturforum har deltatt sammen med kommunen og 

fylkesmuseet.  

I januar 2021 ble det gjennomført et brukergruppemøte på teams hvor man satte i gang prosessen 

med å definere det nye utbyggingsprosjektet. 

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.440 837 kommer fra Skedsmo kommune (øremerkede midler fra 

staten utgjør kr. 427 000), kr. 175 000 fra Akershus Fylkeskommune og kr. 676 323 fra Skedsmo 

Samfunnshus, utgjør kr. 1 331 643 mot budsjettert kr. 1 488 384.   

Totale driftskostnader utgjør kr. 1 326 659 mot budsjettert kr. 1 444 638.  

Årsresultat fremkommer med kr. 11 678 mot budsjettert kr. 52 749. 

 

Overskuddet plasseres i bank. Egenkapitalen økes med kr. 11 678 fra kr. 816 054 til kr. 827 732. 

Det er utbetalt kr. 793 274 i lønn og opptjente feriepenger til daglig leder, kr. 12 000 i styrehonorar 

samt kr. 15 000 inkl. mva. i revisjonshonorar. 

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. 
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