
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmelding 2021 



  

TROBUR er en paraplyorganisajon for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Troms og 
Finnmark fylke. TROBUR hadde i 2021 22 medlemsorganisasjoner med i overkant av 5.328 
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 2021 har TROBUR fortsatt det gode samarbeidet med Troms og Finnmark Fylkeskommune. 
TROBUR ønsker å takke våre kontaktpersoner i fylkeskommunen, Anne Mette Sætra og Eirin 
Gjelsås for god hjelp og samarbeid i året som har gått.  

I 2021 registrerer vi en nedgang i antall medlemsorganisasjoner og medlemmer under 26 år 
fra 2020. Søknadene om aktivitetsstøtte viser med all tydelighet at Covid-19-pandemien har 
rammet medlemmene hardt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TROBUR hadde i 2021 følgende 22 medlemsorganisasjoner:   

• 4H Troms 

• Acta - barn og unge i Normisjon region Nord 

• AUF i Troms 

• Hålogaland krets av Norges speiderforbund 

• Norges Jeger- og Fiskerforbund - Troms  

• Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag - Nord 

• Nord-Norsk Baptistungdom 

• Nord-Troms krets av Norges speiderforbund 

• Norges KFUK-KFUM Troms krets 

• Norges Musikkorps Forbund Nord-Norge 

• Norsk Luthersk Misjonssambans Region Nord 

• Nord-Hålogaland krets av Norges KFUK-KFUM speidere 

• Troms Røde Kors 

• Troms Senterungdom 

• Troms Sosialistisk Ungdom 

• Troms Turlag 

• Troms og Finnmark Unge Høyre 

• Ung i Kor Nord 

• Romssa Noereh 

• De Unges Orkesterforbund 

• Troms og Finnmark FpU 

• Troms og Finnmark Unge Vestre 

 

Styret 2021-22 

Leder:   Bernt Halvor Bråthen   Troms Senterungdom  Valgt for 1 år   

Medlemmer: Marie Aas Westvik  DNT Ung   Ikke på valg  
Thomas Birkeland   Troms AUF   Ikke på valg 
Maren Heggdal  NLM Region Nord  Valgt for 2 år 
Hauk Sigurd Draget Hansen NJFF – Troms   Valgt for 2 år 

Vara   Zoe Winter-Hansen  Troms krets av KFUK-KFUM speidere Valgt for 1 år 
  Ingrid Nilsen   Troms Røde Kors  Valgt for 1 år 
 

 

 

 



Valgkomité  
Medlem: Håvar Uhre Halvorsen 4H Troms  Valgt for 1 år 
  Joakim Rasmussen  Troms Røde Kors Valgt for 1 år 
  Øyan Stensen   Troms krets av  Valgt for 1 år 
      Norges KFUK-KUM 
      Speidere 
 
Kontrollkomité  
Medlem Erlend Hallstensen Nord-Troms krets av NSF Valgt for 1 år 
  Yngve Lorentsen ACTA Region Nord  Valgt for 1 år 
  Atle Lien  AUF i Troms   Valgt for 1 år 
 

Styremøter  

I 2020 ble det avholdt 4 ordinære styremøter hvor totalt 18 saker ble behandlet.  

Drift ved kontoret  

TROBUR har i 2021 hatt kontorplass i TVIBIT i Parkgata 27/29, og sitter nå i kontorfellesskap 
med mange andre aktuelle samarbeidspartnere som også jobber aktivt med barn og unge.   

 
TROBURs driftsmidler  

I første kvartal i 2021 utbetalte Troms Fylkeskommune kr 640 064,- i driftsmidler til TROBUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisasjonenes økonomi  

TROBUR har fordelt grunn- og aktivitetsstøtte etter retningslinjene vedtatt av årsmøtet. 

Det ble i 2021 delt ut totalt 1 321 980,- kr til medlemsorganisasjonene våre.  

Organisasjon Aktivitetsstøtte Grunnstøtte 
4H Troms 30 701,- 20 299,- 

Acta Region Nord 
84 823,- 23 316,- 

AUF i Troms 
36 240,-  24 494,- 

Hålogaland krets av NSF 41 462,-  17 256,- 

NJFF-Troms 
12 027,- 28 293,- 

NKSS 
21 206,- 16 479,- 

Nord-Norsk Baptistungdom 47 159,- 20 668,- 
Nord-Troms krets av Norges 

Speiderforbund 8 546,- 13 018,- 
KFUK-KFUM Troms krets 18 832,- 16 224,- 

Norges Musikkorps Forbund Nord-Norge 
77 069,- 40 782,- 

Norsk Luthersk Misjonssamband Region 
Nord 136 255,- 41 643,- 

Nord-Hålogaland KFUK-KFUM speidere 
32 363,- 17 686,- 

Troms Røde Kors 
118 373,- 25 521,- 

Troms Senterungdom 1 899,- 13 704,- 
Troms og Finnmark Sosialistisk Ungdom 3 007,- 12 423,- 

Troms Turlag 168 697,- 30 929,- 

Troms og Finnmark Unge Høyre 
4 748,- 14 710,- 

Ung i Kor Nord 
24 213,- 20 802,- 

Romssa Noereh 1 741,- 10 887,- 
De Unges Orkesterforbund 4 589,- 13 293,- 

Troms og Finnmark FpU 
1 899,- 13 004,- 

Troms og Finnmark Unge Venstre 0 10 700,- 

 875 849 446 131 

 

 

 

 

 



Kurs og konferanser  

Årsmøte 
TROBURs årsmøte ble avholdt digitalt 22.april. Totalt deltok 14 personer på årsmøtet, hvorav 9 
representerte medlemsorganisasjonene, 3 representerte styret og 1 ansatt deltok.  
 
BUR-nettverket 
 
Det ble avholdt en digital leder og ansatt-samling den 24.april. Her ble konsekvensene av 
koronapandemien og konsekvensene det har hatt på ung frivillighet diskutert. Det videre 
samarbeidet ble også tatt opp som en følge av at LNU hadde kuttet i midlene til nettverket.  
 
Den årlige storsamlingen i nettverket ble avholdt 22. til 24. oktober. Vertskapet for 
storsamlingen var Vestfold barne- og ungdomsråd, som inviterte nettverkets medlemmer til 
Tønsberg. Fra Trobur deltok Bernt Halvor Bråthen, Maren Heggdal og Hauk Sigurd Draget 
Hansen fra styret, i tillegg til Joakim Breivik.  
 
Med i nettverket er Barne- og ungdomsrådet i Agder (BURIA), TROBUR, Trøndelag Barne- og 
Ungdomsråd (TRØBUR), UNGORG og Vestfold barne- og ungdomsråd.  
 
Som følge av diskusjonene under storsamlingen ble det avholdt en ny digital leder- og 
ansattsamling den 17.november for å diskutere om man skulle legge ned nettverket. Etter et 
styrevedtak i Trobur, stemte Trobur for å stemme ned nettverket. Det samme gjorde Ungorg og 
Trøbur.  
 
Nettverket er nå lagt ned.  
 

Frivillighet i sentrum 2021 

TROBUR var for niende gang medarrangør av «Frivillighet i sentrum» i Tromsø. Vanligvis er 

arrangementet et populært tilbud blant organisasjonene som rekrutteringsarena, 

utstillingsvindu og nettverksarena. I 2021 ble arrangementet en digital markering der totalt 19 

organisasjoner var med på markeringen på Frivillighet i Sentrum sin Facebook-side. 

Hver organisasjon fikk sitt eget bilde i et album, som ble sponset med god rekkevidde. Hver 

organisasjon fikk lenken til sin nettside vedlagt bildet sitt på Facebook, slik at de som var 

interessert fikk muligheten til å ta kontakt direkte med organisasjonene.  

Totalt nådde bildene ut til 17 101 personer, med 2 354 ulike klikk på bildene.  

Samarbeidet med Tromsø kommune og Kari Lydersen i Tromsø Røde Kors har vært produktivt 

og TROBUR bruker mye tid i planleggingsfasen.  

 



Arbeidet med handlingsplanen 

Som et ledd i arbeidet med handlingsplanen ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 
medlemmene i Trobur, for å undersøke om det er ønskelig at TROBUR arrangerer skoleringer og 
hvordan type skoleringer som var ønskelig. Som følge av misforståelser med leverandøren av 
spørreundersøkelsen, var spørreundersøkelsen kun aktiv i et par uker etter at den ble sendt ut. 
Det kom likevel nok svar på undersøkelsen til at styret kunne gå videre med arbeidet.  
 
I arbeidet om å få delt ut hele støttepotten på 40 000kr på særskilte tiltak, forsøkte styret å 
utvide hva som kunne søkes penger om til å også gjelde tiltak som tok sikte på å få i gang 
aktivitet etter nedstengningen. Det har ikke resultert i søknader om støtte til særskilt støtte i 
2021.  
 
For å gi et bedre medlemstilbud var det et mål å behandle innkomne søknader om 
aktivitetsstøtte gjennom hele året. Det ble sendt inn et lite antall søknader om aktivitetsstøtte 
som ble behandlet høsten 2021. Styret vil foreslå hvordan dette kan forbedres for 2022.  
 
Oppsummering  

2021 ble som 2020 et annerledes og stille år for TROBUR. Styret har måtte møte en situasjon 
der mange medlemsorganisasjoner ikke kan ha aktivitet som de ville hatt i et normalår, samtidig 
som støttemidlene må betales ut på en mest mulig rettferdig måte. Sammen med årsmøtet og i 
tett dialog med fylkeskommunen, mener styret at det ble oppnådd i tråd med retningslinjene og 
hensynene bak støtteordningene.  

 

 


