SVARTLAMOEN BOLIGSTIFTELSE TRENGER

FLERE FRIVILLIGE MEDARBEIDERE
Kunne du tenke deg å gjøre et par timers ulønnet arbeid i uka i driftsgruppa?
Drifta av boligstiftelsen innebærer mange administrative oppgaver som kan gjøres av frivillige. Det er
f.eks. frivillige som i dag registrerer og fordeler forbruk av fellesstrøm, deler ut husleiegiroer,
registrerer innbetalinger, fører internregnskap for boligstiftelsen m.m.
Du kan velge å hjelpe til der det trengs litt ekstra, eller ta på deg å jobbe mer selvstendig med
bestemte oppgaver. Som frivillig har du full styring på hvilke oppgaver du vil ta på deg og hvordan du
vil løse disse. Samtidig er vi flere til å lære opp og hjelpe hverandre om det er noe vi lurer på.
Driftsgruppa møtes hver tirsdag kl. 21 på kontoret,
men du kan jobbe på andre tidspunkter om denne tida ikke passer.

Eksempler på oppgaver som kunne vært gjort på frivillig basis er:
Interne regnskaper og oversikter.
Med kyndig hjelp kunne vi også gjort mye av det formelle regnskapsarbeidet eller forberedinga
av dette.
– Fornying av leiekontrakter etter hvert som de løper ut.
– Holde åpent for kontantinnbetalinger på kveldstid
– Holde adresseregisteret oppdatert
– Oppfølging av leiebetaling, hjelp og rådgivning for folk med betalingsproblemer.
– Søke eksterne midler
– Orden på biblioteket og innkjøp av bøker.
og mange andre ting
–

Ved å bli med i driftsgruppa vil du få innflytelse på den daglige drifta av boligstiftelsen. Du har – om
du ønsker det – muligheten til å lære nye oppgaver og få praktisk erfaring å ta med deg til andre
sammenhenger. Det frivillige arbeidet er en viktig faktor for Svartlamons selvstyre. Det er med på å
holde utgiftene og dermed husleiene nede. I tillegg til det sosiale og tilfredsstillelsen av å gjøre noe
for fellesskapet har det frivillige arbeidet også den fordelen at du ikke har noen sjef som forteller deg
hva du må gjøre. Du er selv med på å bestemme hvordan oppgavene skal løses.
Om du er interessert ta kontakt med Kay-Egil, tlf. 99 44 69 06

