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www.ulframsteg.no

Ungdomslaget
Framsteg
Glede og hugnad 
- samarbeid og dugnad
Medlem av Noregs Ungdomslag



Ungdomslaget Framsteg
Medlem i Noregs Ungdomslag og Hordaland Ungdomslag.
Ungdomshuset Framtun er eit samlingshus for bygda vår.
Drifta og alle aktivitetar er basert på friveleg arbeid og 
dugnad. 

I 2015 vart kjøkkenet totalrenovert med nye kvitevarer. 
Kjellarstova har fått nytt golv og nye møblar.
Det er mange kjekke aktivitetar på huset.
Vi har kino, fritidsklubb, voksenkafe, basar, haustfest, 
julebord, romjulsfest, juletrefest, bygdedag, kokkekurs 
for barn m.m.
Det er rom for fleire aktivitetar i huset. 
Har du eit arrangement er det berre å ta kontakt.

Besøk vår nettside: www.ulframsteg.no
Bli gjerne venn med oss på facebook

Ungdomslaget Framsteg, Skintveitvegen 7, 5917 Rossland



Fritidsklubben
Fritidsklubben arrangerar klubbkvelder med diskotek for
5.-7. klasse, kino, kokkekurs, spill- og filmklubb og andre 
ulike arrangement for barn og unge. 
Vi har kiosk med stort utval som nyttast ved våre 
aktivitetar.
Barn og ungdom hjelper til på dei ulike arrangementa til 
Fritidsklubben. Dersom nokon er interressert i å vere med 
er det berre å ta kontakt. Vi treng og vaksne som kan 
hjelpe til.
Alt overskot frå Fritidsklubben sine arrangement går til 
barne- og ungdomsaktivitetar og utstyr som trengs.

Kino
Ein søndag i månaden visar vi to filmar i ungdomshuset. 
For barn og for ungdom/vaksne. Det er gratis
inngang. Kinoen er open for alle, både barn og vaksne. 
Sjå nettsida vår for informasjon om filmane.



Utleige
Ungdomshuset Framtun er godt egna til ulike tilstellingar. 
Her er plass til 85 tilbords i hovudsalen og 30 i kjellaren. 
Kjøkkenet er totalrenovert i 2015. Det er stort, moderne og 
godt utstyrt. Kjellarstova er også ny i 2015.
Huset kan til dømes brukast til barnebursdag, bryllaup, 
konfirmasjon, fest, konsert m.m.
Det er rimeleg å leige huset. Kor stor del av huset du treng 
avgjer prisen. Det er lågare utleigepris til medlemer.   
Ein kan låne prosjektoren og lerretet vi brukar til kinoen. 
Storsalen har lydanlegg med miksar og mikrofon. 
Kjellarstova har musikkanlegg og TV.
Det er også mogleg å leige stolar og bord ut av huset.
Det er internett i lagshuset.
Sjå nettsida for fleire bilete og meir informasjon.

Kontaktperson for leige:
Eli Iren Dale Ryland: 950 65 800 (utanom arbeidstid)
Eller ta kontakt via kontaktskjema på nettsida.



Medlemskapet
Medlemer får rabatt på mange av laget sine tilstellingar 
og på leige av lagshuset Framtun.
Medlemsinnbetalinga støttar laget og aktivitetane på huset.

For å bli medlem betal til konto: 3632 50 01067
Hugs å skrive namn og fødselsår på alle.
Merk med “medlemskontingent”

Har du spørsmål om medlemsskapet, ta kontakt.

Prisar per år:
Barn under 14 år  kr 125,-
Ungdom og vaksne  kr 250,-
Familie med barn under 14 år  kr 500,-
Familie med ungdom 14-18 år  kr 800,-



Årsmelding for U.L. Framsteg 2015
Pr. 31.12.2015 var medlemstallet 112.

Styret i 2015 har vært satt sammen som følger: 
Leder: Karin Strømmen 
Nestleder: Sigve Eikeland 
Kasserer: Inga Åsebø 
Skriver: Inger Bratshaug 
Styremedlem: Eli Dale Ryland 
Styremedlem: Christian Åsebø Olsen 
1. varamedlem: Joakim Alexander Dale
2. varamedlem: Kim Andre Pettersen 
3. varamedlem: Svanhild Notøy  

Valgkomiteen 2015: 
• Leder: Jostein Ådlandsvik
• Kristoffer Søderstrøm
• Torhild Vikebø Søderstrøm 

Revisorer: 
• Kjell Steen
• Lis Larsen 

Styreåret 2015: 
Styret har hatt 6 styremøter, Styret har og hatt hyppige mail møter. 
I tillegg har styret hatt egne møter i forbindelse med arrangement. 

Utleie 2015: 
Huset har vært leid ut 13 ganger det siste året. Fra 16.02.15 – 
26.03.15 var huset stengt for utleie pga. oppussing

Aktiviteter 2015: 
Rivning av kjøkken innredningen startet etter årsmøtet 16.02.15. 
Det hadde i forkant av dette pågått planlegging, innhenting av
tilbud og avholdt ekstraordinært årsmøte for å få en søknad klar 
til kommune og fylkeskommune. Kjøkkenet ble ribbet helt inn til 
lekamuren og takbjelkene. God dugnadsinnsats fra en solid gjeng 
som samlet la ned 540 timer før vi hadde ett nytt moderne kjøkken 
med nye maskiner og gode arbeidsbenker.
Kjellersalen og tilhørende gang fikk seg også ett skikkelig ansikts-
løft med flislagte gulv. Veggene i kjellersalen ble beiset slik at de 



lysnet og nye møbler og gardiner kom på plass. TV og anlegg ble 
også installert.
Etter en dugnadspause var det små salen oppe som stod for tur. Her 
ble vegger tapetsert og malt. Nye lamper og gardiner ble montert. 
Planen var også å legge gulvbelegg i trappen ned til kjøkkenet, men 
det er ikke utført enda.
Lekkasje i utvendigtak ved toalettene er også utbedret av fagfolk.
På scenen blei skapa ombygd, vegger og tak malt. Det er og montert 
nye rullgardiner.

Vi har i løpet av året hatt ulike arrangementer som: Juletrefest, 
julebord 50+, romjulsfest, åpen dag m/ underholdning og kultur-
kveld med “Folk i Huset”. På de fleste arrangementene var det god 
oppslutning. Høstfesten ble avlyst pga. for liten påmelding.

Voksenkafe:
 I 2015 har det vært kafe andre torsdag i mnd. (jan, feb, mars, 
april -sept. okt. nov. des.). I gjennomsnitt har det vært 25 stk. hver 
gang. Det har blitt fortalt mange gode historier og delt mange gode 
samtaler. Desember kafeen blei avslutt med besøk av Glenn Sørskår 
med trekkspell. Allsang med julesanger. Strømmen gjekk, så det blei 
ei stemningsfull stund med levende lys. Det har vært kjekt å laga til 
kafe med gode hjelpere. Britt og Kåre Haugen/ Torill og Inge Åsebø.
 
Åse og Arvid 

Fritidsklubben
Fritidsklubben har i 2015 hatt Fritidsklubb for 5.-7 klasse, spill- og 
filmklubb for ungdom, kino, LAN-party og bakekurs. Fritidsklubben 
for 5.-7. klasse er ca. 1 gang i måneden. Det pleier å være rundt 30 
barn på klubben. I tillegg er det 6-8 ungdommer som synes det er 
gøy å hjelpe til med aktiviteter, kiosk og opprydding. Til jul arrangerte 
vi juleavslutning for Fritidsklubben.
På Spill- og filmklubben har ungdommene lært å koble opp og bruke 
lydanlegget, spilt på lerret og hatt det gøy og sosialt sammen. 
I desember hadde de avslutning med LAN-party. 
Vi har gjennomført 2 bakekurs i 2015. Et bakekurs for barn og 
ungdom og et familiebakekurs med julebakst. Julebakekurset fikk 
fin omtale i Avisa Nordhordland med en hel side. Veldig fornøyde 
deltakere og ønske om flere kurs.
Kinoen vår har vist 20 filmer i løpet av året. Vi har hatt kinodag en 
søndag i måneden hvor vi viser 2 filmer. Totalt har det vært ca. 1200 
besøkende i år.



Forslag til dugnad 2016
• Legge gulvbelegg i trappen og ferdigstille trappehus fra 
 kjøkken til småsalen 
• Mønebord og vannbord må skiftes
• Vepsebol i veggen mot storsalen må fjernes
• Det må legges strømledning til lampe i småsalen
• Ny varmekabel på elvestadrør på vannledning
• Montering av nye lys på scenen
• Reparere skyvedør mellom scenen og småsalen

Facebook og hjemmeside: 
Både facebook og hjemmesiden er et godt hjelpemiddel til å nå ut 
til folk i bygda. Her legges ut info om aktiviteter i laget og andre 
nyheter. 

Tilskudd 2015: 
Se regnskap

Slagordet tar vi med oss videre:
Glede og hugnad – samarbeid og dugnad! 

Inger Bratshaug
Referent 





Ønsker du å bli 
lagt merke til 
av dine kunder

Åsebø Olsen grafiskg. Mob: 470 57 973 
Web: www.aografisk.no
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      i produserer:
- hageroser
- sommerblomster
-	flotte	ampelplanter	til	
	 hagen	i	flere	størrelser
-	utsalg	Hageland	Knarvik
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Vi takkar alle annonsørane for støtta!

ypsoy@kystgard.no - tlf.: 950 61 191

FREKHAUG 
TREVARE AS

   

FREKHAUG 
GRUPPEN AS

 

Lacuna
Norge as

 

Frekhaug Trevare AS    www.frekhaugtrevare.no
Lacuna, verdens beste Foldedør    www.lacuna.no    

VINDUER – DØRER –TRAPPER - FOLDEDØRER                  

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/frekhaugtrevare

Om det er nokon som ønskjer å støtte laget med midlar er 
kontonummeret vårt: 3632 50 01067



SØDERSTRØM BLOMSTER OG HAGESENTER AS
Lyngvegen 1, Knarvik Sentrum, 5914 Isdalstø 
Telefon: 56 35 17 65, post@soderstromhage.com

De fineste hagene kommer herfra

- alt til hus og hage
- blomster til hverdag, glede  
 og sorg
- gaveideer som saft, syltetøy,  
 sjokolade, gavekort
- blomsterformidling til inn- 
 og utland

Din lokale leverandør til hus og hage
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