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1.0 Styrets beretning
Styret har samvittighetsfullt og lojalt forsøkt å drive et så profesjonelt styrearbeid som det
mener har vært påkrevet i denne styreperioden. Styret har samarbeidet godt med husstyret,
som i hovedsak har drevet det administrative arbeidet på huset. Husstyrets leder har møtt i
styret og rapportert om aktivitetene, utfordringene og oppturene for alle aktørene på huset.
Inntektssikring
Styret mottok høsten 2017 en fyldig rapport om inntektsmuligheter for huset fra Prospera.
Prospera er en stiftelse som gir av sin tid til frivilligheten. Stiftelsen har knyttet til seg folk
med profesjonell bakgrunn fra næringslivet som gir råd til frivillige organisasjoner etter
søknad. Rapporten ble presentert på et møte vinteren 2018 for politikere, ledere i kommunens
administrasjon, frivilligkoordinator og husets egne folk.
Redusert ambisjonsnivå
Dessverre viste det seg gjennom perioden at ambisjonsnivået måtte settes lavere enn ønsket.
En workshop med styrets og husstyrets medlemmer, viste at det meste av fokuset måtte rettes
mot daglig drift på helt frivillig basis. Prosjektrapporten fra Prospera anbefalte tydelig
behovet for en lønnet ansatt. Det samme gjorde styret. Styret gjorde henvendelser til politiske
gruppeledere og ledere i kommunens administrasjon om behovet for en lønnet ressurs. Det ble
også avholdt møter for å vise til behovet for en lønnet administrativ ansvarlig på huset.
Søknad om dette ble avvist av bystyret. Styret har derimot lyktes med å få gehør for at
frivilligkoordinator skal ha kontor på huset. Dette tror vi borger for et godt samarbeid med
kommunen i utøvelsen av frivilligpolitikken i Nye Moss.
Endre styremodell
Styret har tatt dette innover seg utover høsten 2018 og blitt enige med husstyret om å foreslå
en ny modell som beskrives nærmere senere i årsmeldingen. Modellen tar opp i seg behovet
for et styre som er tettere på den daglige driften, hvor det operative får størst fokus. Dette vil
generalforsamlingen få til behandling på årsmøtet den 27. februar 2019.
Styret trer tilbake
Styret avgjorde høsten 2018 å stille sine plasser til disposisjon og går dermed av på årsmøtet.
Valgkomiteen ble satt i arbeid umiddelbart og vil ha klar en ny anbefaling til nytt styre til
generalforsamlingens årsmøte.

Eystein Simonsen
Styrets leder
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2.0 Husstyrets beretning
Etableringen av Frivillighetens hus har vært ønsket av mange. Mange ønsket seg først og
fremst gode møtelokaler og kontorer – og kanskje også tettere samarbeid med andre frivillige
organisasjoner. Frivillighetens hus er et resultat av frivillighetens behov, og politikeres vilje
til å legge til rette for frivilligheten. Mange har ment mye om huset, og prosessen vært
ganske uvanlig. Som fra en ketchupflaske, kom plutselig mye på en gang, uten at driften av
huset var utredet eller beregnet.
Høye ambisjoner, store ord
Moss fikk sitt Frivillighetens hus, det er det ikke mange kommuner som har! Og her er vi, i
et nytt hus, i møtepunktet mellom ambisjoner og virkelighet. Mye av det som er blitt sagt om
Frivillighetens hus har vært ganske storslått, og ambisjonene på husets vegne har vært høye. I
2018 har drift av huset tatt tid, riktignok mindre tid enn i 2017. Mange av de ambisiøse
målene har ikke blitt nådd, og samtidig: Hverdagene går sin gang, huset er godt å være i, og
det er hverdager det er flest av. Vi vil gjerne slå et slag for de små resultatene, både de som
det var tilsiktet, og de som oppsto som et resultat at vi har dette huset. Smått er godt!
Narvestad
Å være i husstyret har vært som en blanding av Borettslaget og Friends. Vi har dette
kollektivet der alle holder til, vi har ingen ansatt, ingen daglig leder eller koordinator eller
vaktmester. Så til tider har noen av oss måttet være veldig «Narvestad», se omtalen av
husstyret i denne årsrapporten.
Friends
Samtidig har vi opplevd små øyeblikk av serendipity (på norsk: å finne noe man ikke søkte),
ting som ikke har vært planlagt, men som likevel har vært små gullkorn. For eksempel at
noen har opplevd noe i sin jobb eller sitt verv og trenger noen snakke med. Eller at noen
trenger å dele noe om frivillighet, eller har noen spørsmål. Det kan være ensomt å ha verv
eller å jobbe i en frivillig organisasjon! Frivillighet er et fag, og i Frivillighetens hus er vi
mange som har felles interesser, og som kan dele erfaringer og kunnskap.
Når vi oppsummerer 2018, tenker vi: Så mye bra vi tross alt har fått til! Vi har ikke fått til alt
det som kanskje har vært andres ambisjoner på vegne av huset. Men hvis vi tenker at vi i alle
fall har fått til en minimumsløsning, så vil vi si at minimum er bra! Og når vi løfter blikket
mot 2019 og 2020, tenker vi at vi skal la de store vyene ligge, og tenke at: Dette får vi til,
resten får vente. Vi nøyer oss med det! Det gjør seg ikke sjæl!
Torill Sørenssen
Leder av husstyret
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3.0 Historikk
Det har lenge vært en drøm for mange å ha et eget hus for frivillige organisasjoner i Moss.
Dette var et av tiltakene i den første frivillighetspolitikken som ble vedtatt 7. desember 2009.
I august 2016 ble det nedsatt to styringsgrupper. Huset i Byfogd Sandbergs gate 5 ble nevnt
på høringene med politikerne den 12. oktober 2016, det var det eneste aktuelle kommunale
huset på den tiden, og det ville bli ledig fra 1. januar 2017. 14. november 2016 innkalte
politikerne til pressekonferanse der de kunngjorde at frivilligheten får dette huset som
Frivillighetens hus. 12. desember 2016 ble sak om Frivillighetens hus behandlet i bystyret.
7. mars 2017 b le det fremmet en politisk sak i Helse- og sosialutvalget. 11. april 2017 ble det
avholdt et stiftelsesmøte. Det ble valgt interimsstyre og revisorer, dessuten ble vedtekter for
Frivillighetens hus vedtatt. Frivillighetens hus ble registrert i Brønnøysundregisteret og i
Frivillighetsregisteret. Det ble opprettet en bankkonto, sendt søknader om økonomisk støtte,
og bestilt bredbånd, renovasjonsavtale og strømabonnement. 3. mai 2017 b le avtalen med
Moss kommune om bruk av huset i 10 år underskrevet. 3. september 2017 var det offisiell
åpning av huset og 9. desember 2017 ble første årsmøte i Frivillighetens hus avholdt.
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Følgende personer ble valgt:
Husstyret:
Leder: Torill Sørenssen (Moss
Frivilligsentral)
Nestleder: Steinar Håkonsen (Moss
Idrettsråd)
Kasserer: Ernst Rolf (Mosseregionens
musikkråd)
Styremedlemmer:
Ingvild Vatne (Home-Start
Familiekontakten)
Therese Lerstad (Eldreliv)
Frank Skjærbekk (Tjukkasgjengen)
Berit Vardal (Moss og Omegn
Revmatikerforening) - trakk seg i løpet av
året.
Revisorer:
Erik Olsen
Lars Brække

Styret:
Leder: Eystein Simonsen
Styremedlemmer:
Melissa Lyby
Maria Kjølberg Evensen
Jon Aga
June Cathrine Ormstad
Lars Kjetil Froholt - trakk seg i løpet av
året.
Torill Sørenssen, leder for husstyret, har
deltatt på møtene.
Valgkomité:
Anne Helene Mortensen
Helen Mollatt
Cathrine Aasen Roksvåg

Frivillighetens hus har ikke noen ansatte. Det har vært 11 møter i husstyret og 6 møter i styret
i 2018. I tillegg har husstyret og styret hatt ett felles arbeidsseminar.

4.0 Vedtekter og organisasjonsmodell
Vedtektene for Frivillighetens hus i Moss ble vedtatt den 11. april 2017. Da vedtektene for
huset ble laget ble det bestemt at vi skulle ha et husstyre, som skulle være en slags
videreføring av interimstyret og et styre.
Årsmøtet er husets øverste organ. Styret skal påse at huset drives i tråd med vedtektene, og
skal ta seg av de større og strategiske sakene. Husstyret skal bestå av representanter for
organisasjoner som har tilknytning til huset, og skal ta seg av daglig drift. Husstyret kan
innkalle til husmøter ved behov.
Vi har begynt å etablere en Venneforening, en gruppe av frivillige som har verktøy og lyst til
å fikse og ordne praktiske ting i huset. Ønsket er at det etter hvert kan formaliseres til en
venneforening med egen konto.
4.1 Ny organisasjonsmodell
En av utfordringene med Frivillighetens hus er at det ikke er noen ansatte. En annen
utfordring er at det ikke mangler på de gode ideene, men på muligheter til å gjennomføre
dem. Dagens organisasjonsmodell legger opp til at det skal være et sekretariat eller liknende
som er ansatt på vegne av årsmøtet og styret til å utføre oppgaver på vegne av organisasjonen
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som helhet. Denne modellen passer dårlig sammen med virkeligheten, og det ser heller ikke ut
til at huset vil få tildelt midler til å ha en ansatt. Det ble i 2018 nedsatt en arbeidsgruppe som
har hatt som mandat å se på ulike organisasjonsmodeller for Frivillighetens hus og utrede sak
som skal fremlegges for styret. Arbeidsgruppen har hatt to møter i 2018. Studieturen til
Ullensaker Frivilligsentral var også en del av denne prosessen.
Arbeidsgruppen har bestått av June Cathrine Ormstad fra styret, samt Torill Sørenssen,
Ingvild Vatne og Therese Lerstad fra husstyret. Arbeidsgruppen har sett på tre ulike modeller
og har diskutert fordeler og ulemper med disse.
Modellene som har blitt diskutert har vært:
1. Beholde dagens modell med to styrer (styret + husstyret)
2. Slå sammen dagens to styrer til ett styre (husstyret + supplere med noen eksterne
styremedlemmer fra dagens styre)
3. Ett styre + ressursgruppe (dagens husstyre + en ekstern ressursgruppe)
Arbeidsgruppen har kommet frem til at den mest hensiktsmessige organiseringen for
Frivillighetens hus er modell 2, med kun ett styre og at dette kalles styret. Det er dermed
hovedsakelig den daglige driften som er oppgavene som styret skal forholde seg til. Det er
således også naturlig at det er det nye styret som tillegges de formelle styreoppgavene og det
ansvar det medfører.
Argumentet mot å slå sammen de to styrene, er at den langsiktige og strategiske
planleggingen kan svekkes. Dette mener vi kan ivaretas gjennom å utvide det eksisterende
husstyret med flere medlemmer med ulik kompetanse. Saken og forslag til vedtektsendringer
skal legges frem for endelig beslutning på årsmøtet i februar 2019.

5.0 Husstyret
Husstyret har i tillegg til å være involvert i prosessen med utredning av ny
organisasjonsmodell, jobbet med følgende saker i 2018:
Kontrakter med organisasjonene som er medlemmer av huset, det vil si som har kontor eller
bruker møterom. Cathrine Aasen Roksvåg, som var frivillighetskoordinator og som var med i
interimsstyret fortsatte med arbeidet med kontrakter også i 2018.
Opplæring/ omvisning/ oppfølging av nye og eksisterende medlemmer. Dette har i stor grad
dreid seg om vask + låsing av dører.
Nøkler. Bestilling av nøkkelbrikker til huset.
Bookingsystem. Administrasjon av bookingsystemet (opplæring, sletting, vedlikehold av
siden osv). Det er organisasjonene selv som booker.
Facebooksider (og hjemmeside). Det er etablert en åpen facebookside, og en lukket
facebookside for brukerne av huset. Dette er viktige kommunikasjonskanaler for huset. Det
har vært jobbet med hjemmeside, men av ulike årsaker har dette tatt tid.
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Økonomi, søknader og konkurranser. Husstyret har hatt ansvaret for utgifter og inntekter,
og for innkjøp til huset. Husstyret har sendt flere søknader om økonomisk støtte og meldt
huset på ulike konkurranser. Se liste over gaver på slutten av denne årsrapporten. Det har
dessverre vært ganske komplisert å håndtere noen av disse sakene, og det må vurderes om det
er hensiktsmessig å ta imot gaver, eller om vinninga går opp i spinninga.
Parkering. Det har vært mange henvendelser om parkering ved Frivillighetens hus, og det har
tatt en del av tiden til medlemmene i husstyret. Det har, mildt sagt, stormet omkring
parkeringsspørsmål. Dette har i stor grad dreid seg om handikap-parkeringsplasser.
Brannvern. Det er utarbeidet en brannperm for vår del av huset, og vi har lagt inn
Eiendomsselskapets brannplan for bygningen. Det er laget instruks for brannvernleder for
Frivillighetens hus, den ligger også i brannpermen. Det er laget en fortegnelse over
brannvernutstyr og vedlikeholdsprotokoll for dette. Det er sørget for sjekk av elektroanlegget
og utbedring av dette, samt bytting av defekte lysarmaturer.
Husstyret har altså jobbet med daglig drift av huset, og også fulgt opp saker om blant annet
søppelhåndtering, oppvask, trådløst nett, kopimaskin, fordeling av kontorer, brannvern, HMS,
venneforening og innredning av møterom etc. Dette har tatt mye tid, og husstyret mener at det
er behov for en ansatt som kan påta seg noen av disse oppgavene. Det har vært mye press på
husstyret, og vi har måttet prioritere hva vi skal gjøre. Vi vil likevel påpeke at presset har vært
mindre i 2018, og at Frivillighetens hus er et hus med mange fasiliteter og et godt sted å være
for medlemmene.

6.0 Styret
Styret har blant annet jobbet med følgende saker:
● Nye vedtekter
● Rollefordeling i styret
● Årshjul
● Behovet for en stilling i huset
● Rapporten fra Prospera-stiftelsen
Rapporten handler blant annet om hvordan man kan sikre en økonomisk og bærekraftig drift
av huset. Den 7. februar 2018 ble rapporten overlevert og presentert for politikere og andre.
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7.0 Møter i huset
● 7. februar: møte om Prospera-rapporten.
● 15. februar: overrekkelse av Prospera-rapporten for Frivillighetens hus med politikere
til stede.
● 26. februar, 1. mars og 19. mars: møte med Imento. Frivillighetens hus vant
møteromsutstyr i en konkurranse om “Norges minst møtevennlige møterom”. Det
første møtet med Imento (nå Atea) fant sted 1. mars. I skrivende stund er rommet
fortsatt ikke ferdigstilt. Dette har tatt mye tid for husstyret.
● 21. mars: dialogmøte med kommunalavdeling helse- og sosial.
● 24. april: arbeidsseminar styret og husstyret. Med bakgrunn i Prospera-rapporten ble
det arrangert et arbeidsseminar for medlemmene i styret, husstyret, samt
frivillighetskoordinatoren. Temaene som ble diskutert var: Hva vil at Frivillighetens
hus skal være? Hva vil vi prioritere? Det ble snakket om arrangementer, mål og
visjoner, roller og hvor frivillighetskoordinatoren bør ha kontor.
● 25. april: møte med Moss kommune om parkering.
● 15. mai: dugnad. Det ble blant annet plantet blomster og malt benker ute.
● 23. mai: husmøte med alle organisasjonene tilknyttet huset. Tema: praktisk
organisering av huset. Hvem gjør hva? Hva gjør ingen?
● 3. september: Studietur til Ullensaker for husstyret og andre interesserte. Mål: å høre
mer om «Frivillighetens hus» som Ullensaker Frivilligsentral skulle overta;
organisering av huset, økonomi, praktiske ting osv.
● 31. oktober: møte med Moss kommune om parkering
● 27. november: Besøk av helse- og sosialutvalget. Moss og Omegn Kvinneråd, som er
eierorganisasjonen til Frivilligsentralen, Eldreliv og Home-Start Familiekontakten,
hadde invitert helse- og sosialutvalget til et møte. Frivilligsentralen, Eldreliv og
Home-Start Familiekontakten ble presentert, i tillegg ble også Frivillighetens hus
presentert, og politikerne fikk anledning til å se begge etasjer i huset.
● 5. desember: Frokostseminar i regi av Frivillighetsforum og frivillighetskoordinator,
markering av den internasjonale frivillighetsdagen med musikk, mat og foredrag om
frivillighet.
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8.0 Kontorer og møterom
Det er 9 kontorer. Det er og 5 møterom i 2. etasje: Redningsvesten, Polvotten, Korken,
Sydvesten og Systua. Det er kjøkkenkrok på to av møterommene. Noen av kontorene
disponeres av én organisasjon, og noen av flere. Noen av organisasjonene har ansatte, og noen
av organisasjonene har frivillige som disponerer kontorene. Det er husets egne medlemmer
som benytter seg av møterommene i annen etasje. Fellesutgiftene dekker dette. Møterommene
innbrakte kr 14.300.- i 2018. Det er i første rekke Sydvesten, Polvotten, Redningsvesten og
Systua som blir benyttet i prioritert rekkefølge. I løpet av 2018 er Redningsvesten kraftig
oppgradert etter at Frivillighetens hus vant en konkurranse om «Norges minst møtevennlige
møterom». Dette innbrakte utstyr og verdier til kr 100.000.-. Rommet er fortsatt ikke
ferdigstilt, og vi venter på montør av det tekniske utstyret.
I første etasje er det to møterom: Maska og Byfogd Sandbergs rom. Her er også et stort
kjøkken. Disse to møterommene brukes sammen, da det er lytt mellom rommene. Det er tre
kontorer i første etasje, de disponeres av Moss Frivilligsentral, Eldreliv og Home-Start
Familiekontakten Moss, som alle tre har en ansatt hver. Disse tre organisasjonene disponerer
stort sett lokalene på dagtid, mens de brukes av alle organisasjonene på kveldstid. Maska er
det største rommet i huset, og er det rommet som brukes til større medlemsmøter og årsmøter
osv. 1. etasje ga i 2018 kr. 67.300.- i inntekter.
Det er laget husregler som sier noe om samarbeid og ansvar, og også om holdninger i huset.
Det er laget retningslinjer for bruk av møterommene og for bruk av bilen. Disse er
tilgjengelig på husets bookingsystem.
Siden huset ikke har noen ansatte, er det nødvendig at alle brukere av huset bidrar. Dette er
noe vi bruker mye tid på å forklare, og som stadig fungerer bedre. I det store og det hele er det
gode tilbakemeldinger på både innredning og teknisk utstyr. Møterommene dekker
medlemmenes behov. Det er en raus og inkluderende kultur på huset, der organisasjonene
deler ting som er til overs med andre som trenger det.

Før- og etter-bilder av Redningsvesten
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9.0 Bilen
Frivillighetens hus fikk i 2017 en elektrisk bil fra politikerne i Moss. Bilen disponeres av
organisasjonene i huset, og det er utarbeidet retningslinjer for bruken.
Moss kommune har i 2018 montert en ladestasjon utenfor Frivillighetens hus, men vår bil kan
ikke hurtiglades og bruker minimum 7 timer på å lade. På ladestasjonen er det lov til å stå i
max 2 timer. Dette er et problem, og Frivillighetens hus ønsker en egen avtale for lading av
bilen utover to timer, samt en egen avsatt parkeringsplass til el-bilen når den ikke står til
lading. Husstyret har hatt flere møter med kommunen om dette, og det har foreløpig ikke
resultert i en løsning.
Vi setter stor pris på å ha en egen bil tilgjengelig for medlemmene av Frivillighetens hus.
Hvis vi ikke hadde hatt bilen så måtte noen av organisasjonene leaset en bil.
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10.0 Organisasjonene
De organisasjonene som har inngått en skriftlig avtale med Frivillighetens hus, er medlemmer,
og alle medlemmene har en stemme på årsmøtet, forutsatt at medlemskontingenten for
inneværende år er betalt. Det er stadig flere organisasjoner som vil ha kontor eller bruke
lokaler i huset.
Følgende organisasjoner har inngått avtale med Frivillighetens hus:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Moss Idrettsråd
Mosseregionens musikkråd
Moss Frivilligsentral
Eldreliv
Home-Start Familiekontakten
Mangfoldhuset
Lions
Tjukkasgjengen
NVIO (veteraner)
Moss og omegn
Revmatikerforening
● Diabetesforbundet Moss og omegn
● LHL Moss og omegn (hjerte- og
lungesyke)

● HFL Moss og omegn
(hørselshemmede)
● Sentral- og østeuropeisk
kulturforening
● NHF Moss (handicapforeningen)
● Moss og omegn demensforening
● Kiwanis Club Moss Jalund
● Kirkens bymisjon
● Hjelpekilden
● Moss sopp- og nyttevekstforening
● Frelsesarmeen - avsluttet
● Hukommelsesteamet i Moss
kommune - avsluttet

Huset har noen sporadiske brukere. Dessuten har Høienhald borettslag og Skarmyra
Boligsameie en avtale om bruk av huset til møter, men har ikke stemmerett på årsmøtet.
Interimsstyret har bestemt at det kun er frivillige organisasjoner som kan inngå kontrakt om
bruk av huset. Andre, som kjenner til huset, kan leie til private arrangementer etter avtale. Vi
har fått noen spørsmål om dette, og det er viktig å understreke at huset er gitt som
frivillighetens hus, det er ingen ansatte som kan ta seg av utleie, og sist men ikke minst: det
må være ledige dager til organisasjonene som skal ha medlemsmøter og årsmøter.
I tillegg til at Frivillighetens hus har kontorer og møterom, ser vi at det også fører til
synergieffekter og økt samarbeid organisasjonene imellom. Dette var også en av hensiktene
bak etableringen av Frivillighetens hus.
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11.0 Økonomi
Fellesutgiftene for bruk av kontor og møterom er fastsatt av interimsstyret, og er for tiden kr
800.-/ mnd for kontor og kr 1000.-/ gang for Maska/Byfogden (medlemmer: Kr 800.-).
Møterommene i 2. etasje er gratis for faste leietakere, og prisen for andre er kr 400.-. Alle
organisasjoner som har inngått kontrakt er medlemmer av Frivillighetens hus, og
medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet (kr 200,-/ år i 2018). Fellesutgifter er renovasjon,
internett, kopimaskin, bookingsystem, vaskemidler og annet utstyr. Moss kommune dekker
husleie, vask av fellesområder og strøm. En forutsetning for at husets økonomi skal gå rundt
er at at nye brukere er med på å betale fellesutgifter.
11.1 Regnskap 2018

Kommentarer:
Regnskapet for 2017 representerer fire måneders drift, men er tatt med her for å vise
utviklingen. I både 2017 og 2018 har det vært et sterkt behov for nyanskaffelser og
oppgraderinger som, forhåpentligvis, vil kunne avta noe i 2019. På den annen side er det
viktig å ha en økonomisk buffer i tilfelle noe av teknisk utstyr trenger vedlikehold eller
utskiftning. Utgiftene til tele, data og kontor er de tyngste og mest stabile utgiftspostene.
På inntektssiden er det fellesutgifter til kontorene og bruk av «Maska» som er de tyngste
postene. Posten «tilskudd, gaver» kan vi ikke uten videre budsjettere med, men uten disse
beløpene ville vi ikke ha klart å gjennomføre de oppgraderingene som har vært helt
nødvendige. Særlig er det nye bookingsystemet, fornyelser og oppgraderinger på kjøkkenet,
og skilting som var tunge utgiftsposter.
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11.2 Budsjett 2019
Vi har ingen automatikk når det gjelder utsendelse av fakturaer, så det er opp til hver enkelt
leietaker å stå for betalingen. Kasserer holder stadig oppsikt med booking-systemet. Dette er
tidkrevende, og et elektronisk fakturaprogram hadde forenklet dette.
Vår bankkonto er: 1080 39 51883. VIPPS: 922 98 551.
Det er svært viktig at alle innbetalinger merkes tydelig med hva innbetalingen gjelder!

Utgifter:
Utgiftene til tele, data og kontor forventes å være stabile. Vedlikeholdsutgifter må påregnes,
særlig på enkelte av møterommene, kjøkken og fellesområder. Bilen er en utgiftspost, men
kan sikres inntekter ved økt bruk. Huset har kjøpt 2 komfyrer.
Inntekter:
Det er ikke lagt opp til økning av prisene på kontorer eller møterom. Utvidet bruk av
møterommet Maska vil kunne gi et inntekstløft.
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12.0 Gaver og sponsorer
2018:
- Bilder fra kunstner Roy Lauritzen
- Bøker (gis bort gratis)
- Klær (gir bort gratis)
- Home-Start Familiekontakten: suppevarmer
- Imento (nå Atea): møteromsutstyr
- Husflidslaget: skåler
- HLF: teleslynge
- Kulinaris: Is
- Moss kommune: utebenker, kirkebenk
- Zahara, Odd, Per, Arne og andre frivillige
- Eldreliv, Moss Frivilligsentral og Home-Start Familiekontakten, som alle har kontorer
i første etasje, har i stor grad møblert og organisert lokalene i denne etasjen.
2017:
Vi takker de mange organisasjonene og bedriftene som har bidratt med gaver eller frivillig
innsats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moss og omegn Revmatikerforening: pengegave
Sykehuset Østfold: kaffemaskiner
Sigdal: kjøkkeninnredning
Carlsen og Fritzøe: montering av kjøkkenøy
Logo: Kristin Lerstad
Moss kunstforening: utlån av bilder
Moss voks: praksisplass-kandidater (våre syriske venner)
LHL: kaffetraktere
Extrastiftelsen: møbler
Nadine Isberg: interiørarkitekt-hjelp
Ladies Circle: møbelstoff til stoler
PS Press: hjelp til å utvikle nettside
Østberg AS: 2 prosjektorer, tv-skjerm og printer
Frelsesarmeen: stoler
Zahara, Odd, Kristin, Per og Arne og mange andre: frivillig innsats

Moss, 21/2-19
Torill Sørenssen
Ernst Rolf
Ingvild Vatne

Steinar Håkonsen
Frank Skjærbekk
Therese Lerstad
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