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Møtereferat Gildeskål Frivilligsentral og lag/foreninger - aktivitet barn og 

unge 

 

Møtedeltakere: Nils J Riedl, Anette Holand-Nilsen, Gøril Pedersen, Janett Festvåg, Eirik 

Holdal, Ingrid Iversen, Anne-Grethe Kristiansen, Silje Iversen, Hanne Johansen, Elias Vollan, 

Ragnhild Gjelseth, Liv-heidi Breivik, Kristian Klaussen, Kamilla Vollan, Kine Helen Oldervik, 

Vesla Christensen, Håvard Christensen og Vilde Stangeland (daglig leder Gildeskål 

Frivilligsentral). 

Følgende lag og foreninger var representert: 

Gildeskål Revmatikerforening, Inndyr lokalutvalg, Storvikbukta lokalutvalg, FAU Storvik 

barnehage, Barnas Turlag, IL Splint Svømmegruppa, Sandhornøya skytterlag, Sørfjorden og 

Forstranda lokalutvalg, Il Splint volleyball og håndball, Lahko Voices, Gildeskål hovedkirke, UL 

Håpet.  

Bakgrunn for møtet: 

Frivilligsentralen ble etablert vinteren 2020 og Rita Elveheim var daglig leder frem til juli 

2021. Vilde Stangeland er nå ansatt som daglig leder i Gildeskål frivilligsentral i 50% stilling. 

Som følge av pandemi og smitteverntiltak har det over en lang periode vært vanskelig å få til 

aktivitet og fysiske møter. Pandemi og smitteverntiltak har også lagt en demper for 

aktivitetstilbud rettet mot barn og unge og har i noen tilfeller resultert i at lag og foreninger 

har mistet deltakere og medlemmer. Etter at samfunnet åpnet, er flere av aktivitetstilbudene 

i Gildeskål tilbake i normal aktivitet. Til tross for at aktiviteten igjen er i gang, er det 

fremdeles barn og unge som tilbringer kveldene hjemme og som opplever at fritidstilbudet i 

kommunen er mangelfullt. 
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Intensjon med møtet  

Intensjonen med møtet var først og fremst å etablere en dialog mellom Gildeskål 

Frivilligsentral og Gildeskåls lag/foreninger-, på tvers av ulike lag og foreninger, på tvers av 

tettstedene, og slik danne grunnlag for videre samarbeid. Målet for møtet kan oppsummeres i 

disse punktene: 

• Bli kjent med hverandre 

• Oversikt over aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen 

• Hva må til for å fremme/øke aktivitet og deltakelse blant barn og unge 

• Hva er Gildeskål Frivilligsentral sine viktigste oppgaver i dette arbeidet 

Oversikt over aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen 

Nedenfor er de ulike aktivitetstilbudene for barn og unge i kommunen listet opp. Gildeskål 

Frivilligsentral vil jobbe med å lage en mer detaljert oversikt med sted, tidspunkt og 

kontaktperson for de ulike aktivitetene.  

Nygårdsjøen 

• Fotball 

• Turn 

• Ungdomsklubb 

• Kino 

• Gildeskål sportsskytterklubb 

Storvik/Mevik/Forstranda/Grimstad 

• Ingen organiserte tilbud per dags dato 

Inndyr 

• Kino 

• Lahko voices 

• Lahko voices rekrutteringskor 

• Håndball 

• Splint mini – barneidrett 

• Volleyball (fra 16 år og oppover) 

• Badminton  

• Innebandy (fra 8. klasse og oppover) 

• Skileik når det er snø 

• Svømming/folkebad 2 dager i uken 

• Barnas turlag - turer for hele familien 

• Punktuelle aktiviteter kirken inviterer til 

• Ungdomsklubb 

• Ungdomsklubb for mellomtrinnet 

• Halloween 

• Karneval 

• Julemesse 

• Skytterlag 

• Leirdueskyting  

• Fotball miks-lag planlegger oppstart januar 2022 

Sandhornøya 

• Ungdomsklubb 

• Skytterlag for alle aldre 

 



Arnøya 

• Kampsport 

• Barneaktivitet/idrett 

• Kulturskole – dans 

• Kulturskole – piano 

• Ungdomsklubb 

Øvrige 

• Husflidslaget  

• Gildeskål turlag 

• Fjelltrimmen 

• Kulturskolen – instrumenter 

• 16. mai arrangement 

• Jelstad gård – ridning, sommerleir og dyrevenn 

• Salmon Center – gratis aktiviteter for barn 

• Biblioteket  

Gjennom IGP-metoden (individuelt, gruppe, plenum) ble det jobbet med følgende 

spørsmål:  

1. Hva skal til for å fremme/øke aktivitet og deltakelse? 

2. Hvordan kan Frivilligsentralen bidra i dette arbeidet? 

1.Hva skal til for å fremme/øke aktivitet og deltakelse? 

Innspill som gruppene diskuterte seg frem til, presenteres nedenfor. Innspillene er listet opp i 

rekkefølge ut ifra hva deltakerne vurderte som mest viktig. Innspill nr. 1 ble vurdert som det 

viktigste osv.:  

1. Informasjon/markedsføring gjennom en felles plattform 

2. Ildsjeler og frivillige fra ulike grupper 

3. Medvirkning blant barna og de voksne som bidrar, og på den måten sørge for 

tilbud ut ifra interesse og tørre å tenke nytt 

4. Inkluderende aktivitet hvor man inviterer hverandre med 

5. Forutsigbarhet i aktiviteten 

6. Felles møter på tvers av lag/foreninger og tettsteder, hvor man rullerer på hvor 

møtene holdes 

7. Mulighet til å få økonomisk støtte, uten stigma 

8. Samarbeid/samkjøring av aktiviteter på tvers av lag/foreninger og tettsteder 

2.Hvordan kan Frivilligsentralen bidra i dette arbeidet? 

1. Fungere som koordineringspunkt for aktiviteter, lag/foreninger og andre 

frivillige, og etablere en felles plattform for informasjon om lag/foreninger og 

annonsere aktiviteter.  

2. Hjelp til å skrive søknader om økonomisk støtte  

3. Drift av BUA Gildeskål  

4. Fungere som mellomledd mellom ulike «glemte» grupper. Gjøre det mulig å melde seg 

som frivillig innenfor spesifikke tema, slik at alle kan finne frivillig aktivitet av 

interesse.  

5. Rekruttere frivillige 

Innspillene som ble vurdert som de tre viktigste innenfor begge spørsmålene vil 

være hovedfokusområder for Gildeskål Frivilligsentral sitt videre arbeid. 

 



 

Stolpejakt 

Gildeskål Revmatiker forening ønsker å etablere konseptet stolpejakt i alle kommunens 

tettsteder, og presenterte konseptet for de andre møtedeltakerne. Det var positiv interesse 

for dette og det planlegges et nytt møte i januar 2022.  

Til slutt 

Møtedeltakerne ble avslutningsvis bedt om å besvare følgende tre spørsmål med 1-

2 punkter: 

1. Hva har vært det beste med møtet? 

2. Hvordan kunne møtet vært bedre? 

3. Hva skal du ta med deg fra møtet tilbake til ditt lag/forening og videre arbeid? 

Deltakerne svarte: 

1. Hva har vært det beste med møtet i dag? 

• Få en oversikt over hva som faktisk foregår rundt i kommunen 

• Møte andre frivillige utenfor egen bygd 

• Muligheten til å være med å gi innspill  

• Å kunne møtes på tvers av lag/foreninger og bygdene 

2. Hvordan kunne møtet vært bedre? 

• Flere representert 

• Flere unge møtedeltakere siden det var barn og unge som var tema 

• Kortere møtevarighet og innlagt pause 

3. Hva skal du ta med deg fra møtet tilbake til ditt lag/forening og videre arbeid? 

• Viktigheten og behovet for informasjon og markedsføring 

• Informere om hvordan man kan samarbeide med Frivilligsentralen 

• Bruke Frivilligsentralen som støtte i større grad 

• Større bevissthet om hva Frivilligsentralen jobber med og kan brukes til 

• Bedre oversikt over aktivitetstilbud 

 

Takk til alle som deltok og bidro i dette møtet, jeg gleder meg til å samarbeide videre med 

dere.  

 

Med hilsen 

 

Vilde Stangeland  

Daglig leder Frivilligsentral 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 

 

 

 

 

 


