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                                Frivilligcentralen Eskilstuna  
                             Verksamhetsberättelse för år 2014 
 
Frivilligcentralen konstituerades den 5 december 2010. 
Första årsmötet hölls den 24 mars 2011. 
Andra årsmötet hölls den 1 mars 2012. 
Tredje årsmötet hölls den 14 mars 2013. 
Fjärde årsmötet hölls den 25 mars 2014 
 
1. Verksamhetsperiod 
Verksamheten omfattar 2014-01-01 till 2014-12-31  
 
2. Styrelse  
 
Ordinarie: 
Håkan Omberg, ordförande 
Stig Nordqvist 
Eva Klevefelt 
Birgitta Ehrenström 
Yvonne Litzén (v.ordf, men adjungerad from december) 
Ann-Cari Berthelsen 
Lennart Pettersson 
Erik Rundström 
 
Ersättare: 
Birgitta Ehrenström 
Gunilla Johansson (begärde utträde under senhösten) 
 
Adjungerade: 
Anne-Maria Petäjämaa, protokollsekreterare  
Ingvar Edin 
Ingrid Mauritz 
 
3. Revisorer 
Ordinarie är Lars Gihl och Erik Andersson Ersättare har ej utsetts av styrelsen. 
 
4. Valberedning 
Årsmötet valde Anna Holmqvist. Styrelsen har haft uppgift att hitta ”modell” för 
valberedningsarbetet, men har inte slutfört uppdraget. I stället har styrelsen utsett 
ordförande och Lennart Pettersson att bistå Anna Holmqvist. 
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5. Medlemsorganisationer 
Eskilstuna Godman och Förvaltarförening 
Frälsningsarmén Eskilstuna 
ESOF - Eskilstuna Samorganisation för funktionshindersfrågor (16 föreningar) 
Fristadskyrkan 
Kaldeiska Babylonföreningen 
Katolska Kyrkan, Eskilstuna 
Klassmorfar för barn i Södermanlands län 
Svenska Kyrkan Eskilstuna Församling 
Svenska Kommunalpensionärernas Riksförbund, Eskilstuna, SKPF 
VISION (fd SKTF), ESKILSTUNA 
Svenska Somaliska föreningen 
SPRF Eskilstuna, SPRF 
SPF - Samorganisation Eskilstuna (5 föreningar) 
KFUM-KFUK , Eskilstuna 
Odd Fellow, Eskilstuna 
BRASA i Sörmland (BRA Skola för Alla) 
Ny Livslust 
??? 

6. Associerade medlemmar 
Mälardalens Studentkår  
NBV, Eskilstuna 
Studieförbundet Vuxenskolan Eskilstuna 
Studieförbundet Bilda Eskilstuna 
Eskilstuna Fabriksförening 
Eskilstuna Kloster Rotaryklubb 
 
7. Styrelsemöten, Årsmöte och möten. 
Under 2014 har xx styrelsesammanträden hållits. 
Styrelseledamöterna har varit verksamma i olika möten och arbetsgrupper. 
Styrelsen har utsett ett arbetsutskott med Håkan Omberg, Eva Klevefelt, Yvonne 
Litzén och Stig Nordqvist (ekonomi) . Arbetsutskottet har i regel haft möte en vecka 
före styrelsemöte och också för att behandla speciella frågor.  
Ärenden till styrelsen har i huvudsak varit fasta och ledamöterna har kompletterat 
inför styrelsemötena. 
Det har konstaterats att arbetet inom styrelsen även detta år varit mycket 
betungande och nästan samtliga styrelseledamöter och adjungerade har haft olika 
specialuppdrag under året. 
 
Den 25 mars 2014 avhölls årsmötet i Seniorcentrum i Eskilstuna, med ett 30 tal 
deltagare.  
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 FCE har haft många kontakter med kommunala företrädare främst på 
Vuxenförvaltningen, men även tex med Anhörigcentrum, Barn och Utbildning, 
Integrationsansvariga och Kommunledningen. 

 FCE och Vuxenförvaltningen har tecknat ett nytt ”Samarbetsavtal”, där våra 
olika åtagande framgår.  

 FCE har haft kontakter med flera andra Frivilligcentraler. Likaså med 
Överenskommelsens kansli, Frivilligsamordnarnas förbund och 
Frivilligcentralernas Riksförbund mfl. I den sistnämnda är Yvonne Litzén 
styrelseledamot. 

 FCE har haft flera kontakter med bildningsförbund, främst Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

 FCE har deltagit i olika mässor och utställningar, ex Internationella 
frivilligdagen, Högvarv på Högskolan, Kvalitetsmässan på Munktell Arena, 
Företagardagen. 

 FCE har haft kontakter med media, som givit bra information om vår 
verksamhet.   

 FCE har haft överläggningar med Arbetsförmedlingen om frivilligarbetare och 
samordnare. 

 
8. Frivilliga 
Direktkommande frivilliga har efterhand ökat och flera grundutbildningar har hållits 
fortlöpande under året. Totalt är ca 90 frivilliga verksamma i olika uppdrag. De flesta 
på äldreboenden och öppna verksamheter 
I november startade en ”Fixargrupp” med 9 frivilliga. Efter annonser har ca 25  
hjälpsökande anmält behov och anmälningarna fortsätter öka.  
Högläsning på äldreboenden är mycket uppskattat och utförs av 15 högläsare. 
Ett av våra syften med frivilligcentralen är just att människor utan 
föreningstillhörighet ska bli intresserade av frivilligarbete. 
Både grund- och fortutbildningar planeras i samarbete med Vuxenskolan och 
kommunen. Alla deltagare undertecknar ”tystnadslöftet” efter grundutbildning. 
 
9.  Ordföranden leder föreningens totala verksamhet och sköter övergripande 
kontakter. 
Anne-Maria Petäjämaa, från Frälsningsarmén är adjungerad protokollsekreterare. 
Stig Nordqvist är kassör och tillsammans med Håkan Omberg den som tecknar 
föreningens firma. 
En föreningsförsäkring för inventarier finns tecknad och som nu återigen kommit till 
användning pga av ett nytt inbrott strax efter jul(det förra var strax före jul på 
Bruksgatan). Stulna inventarier var två datorer, mobiltelefon mm. Detta har återigen 
förorsakat en hel del extraarbete, inte minst för bokföringen. 
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Många marknadsföringsåtgärder har genomförts. 
Broschyrer, flygblad och affischer har framställts till olika möten och 
sammankomster. Föreningen har annonserat i dagspressen vid xx tillfällen 
Frivilligcentralens hemsida används också för marknadsföring och här anmäls både 
intresse av frivilliga insatser och behov av hjälp. 
 
Sponsringskontakter handläggs främst av ordföranden och Stig Nordqvist. 
 
Frivilligcentralens lokaler är numera inrymda i nedre botten i Kyrkan Hus, 
Smörparken. Kansliet har normalt öppet måndag - fredag mellan 9 och 15. 
 
Kommunens samordnare Mari Lidström slutade på egen begäran den 30 april. 
Ny samordnare tillträdde i juni, men har pga av sjukdom inte utfört fullt arbete. 
Den 15 november tillträdde Yvonne Litzén samordnartjänsten på halvtid 
 
Pga bristande resurser har verksamhetsplanen för 2014 inte kunnat förverkligas. En 
prioritering har skett av frivilligarbete inom främst äldreomsorgen. 
 
 
Det bör anföras att det gångna året har varit ett intensivt år för Frivilligcentralen och 
dess styrelse. Många svårigheter har bemästrats. Ett huvudproblem har varit och är 
alltjämt att finansiera verksamheten. Även om all vår arbetstid är gratis, så kostar det 
att trycka, sända information, hålla möten och arbeta i lokaler etc. 
 
Frivilligcentralens vision lyder därför -  
 

”Vi ökar livskvaliteten för Eskilstunas medborgare” 
 
FRIVILLIGCENTRALEN I ESKILSTUNA 
STYRELSEN  
 
 
Yvonne Litzén                               Ann-Cari Berthelsen                       Stig Nordqvist 
 
 
Eva Klevefelt                                 Lennart Pettersson                       Erik Rundström 
 
 
Håkan Omberg 
 


