Årsmelding 2018

TROBUR er en paraplyorganisajon for frivillige barne- og ungdomskulturorganisasjoner i Troms
Fylke. TROBUR hadde i 2018 26 medlemsorganisasjoner med i overkant av 8.200 medlemmer
under 26 år i Troms.
TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.
•

Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger:
Aktivitetsstøtte, grunnstøtte og støtte til særskilte tiltak.

•

Arbeide sammen med fylkeskommunen for å forbedre rammevilkårene til våre
medlemsorganisasjoner gjennom økte fylkeskommunale midler.

•

Avgi høringsuttalelser i saker som angår våre medlemsorganisasjoner.

•

Gjennom å tilby kursing og skape fora for samarbeid og erfaringsutveksling skal TROBUR
bidra til å styrke medlemmenes kompetanse etter behov.

I 2018 har TROBUR fortsatt den gode dialogen med Troms Fylkeskommune. TROBUR ønsker
å takke våre kontaktpersoner i fylkeskommunen, Anne Mette Sætra og Eirin Gjelsås for god
hjelp og støtte når vi trenger deg.
I 2018 registrerer vi en svak nedgang i antall medlemsorganisasjoner samt tildelte
aktivitetspoeng. Styret har i samarbeid med daglig leder jobbet målrettet mot å få flere
søknader inn, både til aktiviteter og til medlemmer. Vi vil fortsatt strekke oss for å nå ut til
flere, og fortsetter vårt arbeid for å kartlegge organisasjonsmangfoldet i Troms, med sikte på
å rekruttere aktuelle organisasjoner for å sikre representativiteten i TROBUR.

TROBUR hadde i 2018 følgende 26 medlemsorganisasjoner:
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4H Troms
Acta – barn og unge i Normisjon region nord
AUF i Troms
Hyperion Nord
Hålogaland krets av Norges Speiderforbund
Norges Kristelige student og skoleungdomslag Nord
Nord-Norsk Baptistungdom
Nord-Troms krets av Norges Speiderforbund
Norges jeger- og fiskerforbund Troms
Norges KFUK-KFUM Troms Krets
Norges Musikkorpsforbund Nord-Norge
Norsk Luthers Misjonssamband region nord
Ryggmargsbrokk- og hydrocefalusforeningen Nord-Norge
Søndagsskolen Troms krets
Troms krets av Norges KFUK-KFUM speidere
Troms Kristelig Folkeparti Ungdom
Troms Musikkråd
Troms Natur og Ungdom
Troms og nordre Nordland sjakkrets ungdom
Troms Røde Kors
Troms Senterungdom
Troms Sosialistisk Ungdom
Troms Turlag
Troms Ungdomsfylking
Troms Unge Høyre
Ung i kor Nord

Styret 2018-19 (valgt ved årsmøtet i 2018)
Leder:

Erlend Hallstensen

Nord-Troms krets av NSF

Valgt for 1 år

Medlemmer: Marie Aas Westvik
Bernt Halvor Bråthen
Torleif Nordbakk
Thomas Birkeland

DNT Ung
Troms Senterungdom
Røde Kors
Troms AUF

Valgt for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 2 år

1.vara:

4H

Valgt for 1 år

Håvar Uhre Halvorsen

Kontrollkomité
Medlem:
Kevin Jensen
Medlem:
Elin Hernes
Medlem:
Mathias Hogne Kjerstad
Valgkomité
Medlem:
Mia Kanstad Kulseng
Medlem:
Andreas Fjeldsøe
Medlem:
Mathias Hogne Kjerstad
Vara:
Ingrid Berntsen
Styremøter
I 2018 ble det avholdt 5 ordinære styremøter hvor totalt 32 saker ble behandlet. Alle møtene
ble avhold ved kontoret på TVIBIT i Parkgata 27/29.
Drift ved kontoret
TROBUR har i 2018 hatt kontor i TVIBIT i Parkgata 27/29, og sitter nå i kontorfellesskap med
mange andre aktuelle samarbeidspartnere, som også jobber aktivt med barn og unge.
Anja Evensdatter Rasmussen har vært ansatt som organisasjonskonsulent i 60% stilling fram til
ny daglig leder, Joakim Breivik tiltrådte i november 2018.
TROBURs driftsmidler
I første kvartal i 2018 utbetalte Troms Fylkeskommune kr 623 100,- i driftsmidler til TROBUR.

Organisasjonenes økonomi
TROBUR har fordelt grunn- og aktivitetsstøtte for 2017 etter retningslinjene våre.
Det ble i 2018 delt ut totalt 1 281 409,- kr til medlemsorganisasjonene våre.
Organisasjon
Grunnstøtte
Aktivitetsstøtte
AUF
20 600
57 451
Senterungdommen
12 100
Unge Høyre
13 500
KrfU
10 700
Troms Sosialistisk Ungdom
12 100
15 950
Acta
15 600
92 897
Nord-Norsk Baptistungdom
18 800
42 091
KFUK-KFUM Troms Krets
0
0
Søndagsskolekretsen
26 000
1 772
NKSS
20 250
17 500
NLM
28 500
105 302
NSF-Hålogaland
12 800
75 026
NSF-Troms
12 100
5 021
KFUK-KFUM Speidere*
7 100
NJFF
27 500
2658
Troms Turlag
12 800
191 997
Troms Røde Kors
23 000
102 792
Troms 4H
21 800
55 826
Natur og Ungdom
11 400
2 953
Hyprion Nord
6 050
0
RHYNORD
10 700
3 987
Sjakkrets Ungdom
12 100
3 544
Troms Ungdomsfylking
20 000
0
Norges Musikkorpsforbund
33 500
77 980
Troms Musikkråd
17 000
0
Ung i Kor Nord
21 800
5 612
* Under behandlingen av KFUK-KFUM Speidere ble 2 søknader oversett, men den følgen at tildelingen i 2018
ble feil, dette er rettet opp for tildelingen i 2019.

Støtte til særskilte tiltak
Styret har ikke fått inn søknader om støtte til særskilte tiltak

Kurs og konferanser
Årsmøte
TROBUR avholdt årsmøte 26.april på Tvibit i Tromsø. Totalt deltok 13 personer på årsmøtet,
hvorav 8 representanter fra organisasjonene og 5 representanter for TROBURs ansatte og styre.
Ansattsamling i LNU
Anja Evensdatter Rasmussen deltok 12-13. mars på ansattsamling i regi av LNU, i Oslo.
Ansattsamlingen som LNU arrangerer er en møteplass for BURene fra forskjellige deler av
landet, der man kan utveksle erfaringer og utfordringer.
BUR-nettverkets storsamling
19. – 21. oktober ble Storsamlinga, som er en møteplass i BUR-samarbeidet arrangert i Tromsø
og av TROBUR. BUR-nettverket er et samarbeidsnettverk mellom de regionale
paraplyorganisasjonene for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Fram til Storsamlinga i
Tromsø var TROBUR representert i arbeidsutvalget til BUR-nettverket av Torleif Nordbakk.
Gjennom BUR-samarbeidet skal man arbeide for å fremme levedyktige og sterke BUR, bidra til
gode vilkår for regional-og fylkesledd i barne- og ungdomsorganisasjonene. Samarbeidet skal ha
som formål å få alle BUR bedre, gjennom erfaringsutveksling, kompetanseheving og regelmessig
kontakt. Samarbeidet skal også̊ skape en felles forståelse og gjøre det mulig å ta felles
standpunkt om nasjonale saker, som angår medlemsorganisasjonene til hver representative
BUR.

Frivillighet i sentrum 2018
TROBUR var for sjette gang medarrangør av ”Frivillighet i sentrum” i Tromsø. Arrangementet er
populært blant organisasjonene som rekrutteringsarena, utstillingsvindu og nettverksarena.
Drøye 75 frivillige lag og foreninger deltok på torgdagen den 1. September. Været var flott, og
arrangementet var godt besøkt av både små og store. Organisasjonene som deltok syntes det
var spesielt stas at ordføreren tok seg tid til å snakke med dem, og lytte til utfordringene de har.
Samarbeidet med Tromsø kommune har vært produktivt og TROBUR har fått flere
tilbakemeldinger fra kommunen om at den praktiske gjennomføringen hadde vært vanskelig å
gjennomføre uten styrets innsats.
TROBUR investerer mye tid i planleggingsfasen, samt under selve torgarrangementet. Vi synes
konseptet som er utviklet synliggjør frivillig sektor på en flott måte, og håper på ytterligere
økning i deltakelse fra organisasjoner under TROBUR-paraplyen til neste år.
Oppsummering
2018 har vært et aktivt og utadrettet år for TROBUR. Vi har deltatt i flere samarbeidsprosjekter
og arrangement for å fremme TROBUR og frivillig aktivitet. Det sittende styret har fungert veldig
bra, og har vært en god støttespiller i daglig drift og prosjektarbeid. Vi ser fram til å fortsette
arbeidet i året som kommer.

