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Årsmelding 2002 - Styret 
 
Styret har i år avholdt 11 styremøter og behandlet 94 saker. Ved årsskiftet hadde vi   
1.573 medlemmer, 1.427 betalende. I året som har godt har arbeidet med det nye huset vært 
det som har stått i fokus. Vi mener vi har fått ett hus som på sikt vil øke aktiviteten i Arna og 
Åsane Røde Kors.  
 
En stor utfordring var også omleggingen Norges Røde Kors gjorde fra ambassadør avtale til 
lojalitetsavtale og att Lotti-midlene ble borte. Ett annet viktig tema er søknaden vår om 
overgang til Bergen Røde Kors , det ser ut som om denne prosessen vil ta enda litt tid. 
 
Landmøtet i Norges Røde Kors var i år lagt til Bergen og vi var med, både som delegat og på 
aktivitetene på torgallmenningen denne helgen.  
 
Styreleder  
Pål Vegard Hjertås 
 
 
Årsmelding 2002 - Ambulanse 
 
I 2002 hadde hjelpekorpset mer vakter på ambulansen enn tidligere. Vi hadde faste vakter på 
Kvamskogen vintertid, Eikås motorsenter, Bergen travpark, 
Arna-Bjørnar fotball, og Åsane fotball. Sistnevnte rykket ned i 2 divisjon, og vil nok derfor 
ikke være aktuell for vakter i 2003.  
 
I tillegg har vi hatt vår del av langturkjøringen. Vaktene forløp seg uten større problemer. Det 
var i alt 14 personer i ambulansegruppen. 12 av disse var fordelt på 4 vaktlag, 2 gikk som 
reservemannskap. Det ble utdannet 3 nye ambulansemannskaper (Disse er inkludert i de 14). 
 
I begynnelsen av året fikk ambulansen ny merking etter ny standard. Det ble også kjøpt inn 4 
ambulansejakker. Det største problemet dette året, som fortsatt er et problem, er at 
ambulansen ble registrert ned til kun 3 personer, fra tidligere 5. Dette jobbes det fortsatt med å 
finne en løsning på. 
 
Asle Bjørndal tok over som ny ambulanseleder på slutten av året. 
 
Frank Greve 
Tidl. Ambulanseleder 
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Årsmelding 2002 – Hytten 
 
Hytten på Kvamskogen har i 2002 vært brukt til følgende formål : 
 
- Vinter og påskevakter av hjelpekorpset. 
- Førstehjelpskurs for nye medlemmer og barmarkskurs for område 2. 
- Tur for Ungdommens og Barnas Røde Kors. 
- Utleid til sosiale formål for medlemmer. 

 
I år som tidligere år har dessverre hytten stått tom store deler av året, og vi oppfordrer 
medlemmer å benytte seg at det billige tilbudet det er å leie hytten (ta kontakt med adm.leder 
eller hytteleder). 
 
I 2002 har det vært liten aktivitet på oppussing og investeringssiden. Dette skyldes at 
prioritering av oppussing av våre lokaler i Åsane. I 2003 er det hytten som vil få prioritet med 
tanke på vedlikehold og investering i nye møbler (sofa, senger med mer). 
 
Geir Langeland Sven Erik Mjelde 
Adm leder  hytteleder 
 
 
Årsmelding 2002 - Økonomi 
 
Vi vil få et overskudd på regnskapet for 2002, selv om vi har brukt mye penger på 
istandsetting av våre nye lokaler i Liamyrane 14b. Styret har i hele år blitt orientert om 
budsjettsprekken på postene inventar og bespisning som skyldes oppussing av nye lokaler. 
 
Budsjettposten for mobiltelefon går også på en stor sprekk. De som har hatt dekket deler av 
mobilregningene sine har hatt stor aktivitet med blant annet oppussing av hus, landsleir for 
URK, sydentur for Besøkstjenesten osv. Vi vil også for 2003 legge inn i budsjettet dekning av 
mobil for lederne i  AÅRK, men vil skjerpe inn bruken av denne slik at utgiftene reduseres. 
 
Det var lagt inn i budsjettet en utgift på kr. 260.000,- og en inntekt på kr. 210.000,- under 
avdelingen for prosjekt, mens det i regnskapet for 2002 bare viser bare en utgift på kr. 
29.175,-. Prosjektet var sydentur for besøkstjenesten hvor deltakerne betalte turen direkte til 
reiseselskapet selv og ikke belastet vårt regnskap, mens vi bare betalte for lederne. 
 
Dagen etter årsmøte 2002 så det ut som vi skulle gå på en budsjettsprekk på kr. 100.000,- på 
grunn av omlegging i retningslinjene for utbetaling av midler fra lotti og ambassadøravtale fra 
Norges Røde Kors. Etter iherdig brevskriving fra leder, nestleder og adm.leder reddet vi inn 
denne budsjettsprekken med å søke om disse midlene fra Hordaland Røde Kors som innvilget 
oss kr.300.000,- utbetalt over 3 år. 
 
Geir Langeland 
økonomileder 
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Årsmelding 2002 - Administrasjon 
 
Siden årsmøte i 2002 har hovedoppgaven til administrasjonen vært oppussing og flytting inn i 
nye lokaler i Liamyrane 14b. Det har gått mange timer med til prosjektet og dugnadsånden 
har vært stor blant den håndfulle gjengen som opp til flere ganger i uken har gått rett fra 
arbeid og på dugnad.  
 
Ved siden av flytting til nytt hus har vi gjort ferdig vårt nye medlemsregister som er i bruk. Vi 
har også laget nye internettsider som vi håper blir lettere å bruke, samt oftere oppdatert med 
info fra administrasjonen og spesialavdelingene. 
 
Vi har også kjøpt inn det resterende datautstyret som vi startet innkjøpet av i 2001. Det 
gjenstår nå bare oppgradering av programvare og nettverk inn til serveren så er vi i mål med 
denne omleggingen. I våre nye lokaler er det lagt opp nettverk slik av vi kan bruket 
maskinene i alle rommene. 
 
Etter sommeren ble lokalene tatt i ukentlig bruk. Vi har siden flyttingen fått mange nye 
medlemmer i AÅRK, spesielt i Ungdommens- og Barnas Røde Kors. Lokalene brukes flittig 
til møter, temakvelder, aktiviteter for URK/BRK og undervisning. Her er det bare å sette seg 
opp på månedslisten eller ta kontakt med Husleder for spesielle arrangement. 
 
Geir Langeland,  
adm.leder og Husleder 
 
 
Årsmelding 2002 – Snøscooter 
 
Vi var 10 aktive på snøscootergruppen i 2002, og det er bra. Scooterhengeren må alle være 
med å ta vare på, ellers har vi snart ingen henger, så sett den på plass i samme stand som du 
fant den da det er veldig kjedelig å komme dragene på noe som ikke er i orden. Gi beskjed 
hvis noe er ødelagt, slik at vi kan få en sjanse til å fikse det før den skal i bruk neste gang, det 
koster så lite å gi beskjed. Hengeren skal settes i garasjen etter bruk slik at den ikke står ute og 
ruster i hjel. 
 
Sledene har fått nye plastski, da disse var helt ødelagt. Ellers var 2002 et godt år der vi tjente 
bra med penger på snøscooterne, og jeg håper på et like godt år i 2003. Vi hadde som vanlig 
handikapkjøring for Bergen kommune som gikk knirkefritt fra vår side og de var godt 
fornøyd. Ellers får vi bare stå på i 2003.  
 
Med hilsen scooterleder 
Frank Christensen 
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ÅRSMELDING 2002 - BESØKSTJENESTEN 
 
Rita Moen og Aud Karin Napsholm (leder/nestleder) har representert Besøkstjenesten i 
Lokalforeningens styre året 2002. 
 
Rita var på årsmøtet for Hordaland Røde Kors i Ullensvang.  Der ble det vedtatt at 
Besøkstjenesten’s styre i ”Rådet” legges ned.  Leder og nestleder fungerer som 
kontaktpersoner for Besøkstjenesten mot Distriktsrådet.  I praksis vil det si at vi ikke har hatt 
kontakt med representantene for Besøkstjenesten i Distriktsrådet og heller ikke de med oss.  
Vi har heller ikke hatt tillitsmannsamling.  Dette medfører at kontakten og utveksling av 
erfaringer med de andre besøksvenneavdelingene i Hordaland blir mindre.  For nye ledere vil 
det være et stort tap. 
 
Besøkstjenesten har hatt 4 samlinger med godt fremmøte og stort engasjement av 
medlemmene.  Vi sliter med nyrekruttering til trallene på sykehjemmene (spesielt Åsane).  På 
Midtbygda sjukeheim har vi måtte legge ned et skift.  De går nå hver 14. dag.  På helseheimen 
i Indre Arna opprettholder vi skiftene – men trenger flere folk da det åpnes nye avdelinger i 
det gamle, rehabiliterte sykehjemmet.  Det er et ønske fra sykehjemmets side at vi kan få til 
trallebesøk på de nye avdelingene. 
 
Vi har fått nye besøksvenner som har deltatt i besøksvennekurset i Bergen Røde Kors.  De 
ønsket å gå som besøkere i private hjem, og alle har fått oppgaver. 
 
Sorg-gruppen har hatt pause dette året.  Blodgivertjenesten er på offensiven med 
vervekampanjer etc..  Gode resultater.   Besøkstjenesten har +/- 55 medlemmer. 
 
Vi har arrangert 2 turer.  Våren 2002 hadde vi busstur til Austevoll (Bekkjarvik) for de eldre.  
Det var en koselig og meget vellykket tur med over 40 deltagere + hjelpere fra Besøks-
tjenesten.  I november og desember reiste vil til Gran Canaria med en gruppe på 30 personer.  
Oppholdet varte fra 14 dager til 4 uker.  Det ble også en meget vellykket tur. 
 
Sommeravslutningen for besøksvennene hadde vi på Bergen Røde Kors sitt sted ”Kvila” på 
Grimseid.  Strålende vær, god mat og god stemning.  Siste samling for året ble holdt på 
Midtbygda sjukeheim.  Der ble Berit Amundsen tildelt nål og diplom for aktiv tjeneste i 25 år. 
 
På den inntektsgivende side hadde vi om våren blomstersalg.  Nto. Kr 16.756,-.  Stort 
engasjement hos medlemmene og en kjempefin måte å bli bedre kjent med hverandre.  Ellers 
har vi fått en del tilskudd gjennom bydelsutvalgene, Hordaland Røde Kors og Lokal Agenda. 
 
Arna og Åsane Røde Kors har tatt i bruk nytt Røde Kors Hus på Liamyrene i Åsane.  
Besøkstjenesten har ennå ikke tatt det i bruk, men det skal vi rette på. 
 
Alt i alt har det vært et ”vanlig” år for Besøkstjenesten.  Det er vanskelig å få til nye 
aktiviteter.  Gjennomsnittsalderen er relativt høy. 
 
Besøkstjenesten takker alle våre medlemmer for det engasjement dere viser i arbeidet.  Det er 
mange ensomme mennesker rundt om som takker og sender dere gode tanker for omsorgen 
dere viser i hverdagen.  Takk alle sammen. 
 
Med hilsen Rita Moen 
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Årsmelding 2002 – Samband/depot 
 
Det er i 2002 kjøpt inn 2 stk GP340 håndapparat slik vi nå har 4 stk GP340. 
Sambandsgruppen håper at det skal være mulig å få kjøpt en baseradio i løpet av 2003.  
 
Tre personer har i 2002 gjennomført samband B kurs. Samband og depotavdelingen har 
deltatt på forsyningssiden under avvikling av forskjellige kurs i året som gikk. Det er videre 
håp om at nye depotlokaler skal gjøres ferdig i løpet av 2003. 
 
Dekningsprøver i Gullfjellsområdet er gjennomført i 2002, og ytterligere tester vil bli 
gjennomført i 2003. Det er viktig å påpeke at depot/sambandsutstyr skal bringes tilbake til 
Liamyrane 14b etter bruk og inne rimelig til. Det vil i 2003 ikke bli godtatt at utstyr ligger 
hjemme hos enkeltmedlemmer i månedsvis. 
 
Med hilsen 
Svein Morvik 
 
Årsmelding 2002 – Opplæring / Instruksjon 
 
Instruktørgruppen har fått to nye medlemmer i løpet av 2002, Hanne Forthun og Nina Bakke 
Nesbø gjennomførte i november instruktør trinn 2 kurs på Dyrkolbotn. De er dermed nå 
fullverdig medlemmer av instruktørgruppen, og ønskes velkommen. Vi ønsker også Siri 
Østrem og Anne Grete Bøe velkommen som hjelpeinstruktører i hjelpekorpset. 
 
Instruktørgruppen 2002 vært representert på instruktørsamling i Kinsarvik ved Vigdis 
Torvanger og Nina Bakke Nesbø. Temaet på denne samlingen var Norsk grunnkurs for 
automatisk hjertestarter, og de to representantene ble i løpet av helgen godkjent på bruk av 
denne. Siden har det vært gjennomført slike kurs for resten av hjelpekorpset og pr. 10.02.03 er 
30 personer i hjelpekorpset godkjent for å bruke halvautomatisk hjertestarter. 
 
Andre interne kurs har vært grunnkurs hjelpekorps, som i år ble kjørt over to helger i stedet 
for å kjøre det over flere uker slik vi tradisjonelt har gjort. Antall deltagere på dette kurset var 
seks personer. I mars ble det også avholdt ettersøkning redning vinter kurs på Kvamskogen. 
Dette kurset ble gjennomført sammen med Laksevåg Røde Kors hjelpekorps. 
 
I forbindelse med flyttingen til Liamyrane 14b har instruktørgruppen fått et meget  
formålstjenlig undervisningsrom, som vil bli en god ressurs for gruppen. Høsten 2002 ble det 
ikke brukt noe særlig, men vi har store muligheter for eksterne kurs og intern undervisning i 
2003. 
 
Det har vært avholdt få eksterne kurs i 2002, i november ble det avholdt et grunnkurs 
førstehjelp for barnehageansatte i Åsane. Dette er et felt det må satses på i 2003. 
 
Arbeidet med å få en stabil og god instruktørgruppe på beina ble ikke godt nok ikke prioritert 
i 2002, og må videreføres i 2003. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Vigdis Sand Torvanger 
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Årsmelding 2002 – Ung I Røde Kors. 
 
2002 har vært et fruktbart år for Ung I Røde Kors. Vi har doblet medlemsanntallet, og vel så 
det. Dette takket være dyktige klubbledere, samt et nært samarbeid med hjelpekorpset. 
Vi har prøvd å legge vekt på vennskap, utvikling, samhold, fellesskap og medmenneskelig 
forståelse for hverandre. Ansvar, utfordring og ikke minst lek og moro ! 
 
Vi har brukt mye tid på å lære barna og ungdommen grunnleggende førstehjelp. Videre har vi 
hatt sminke og markørkurs, ring - løyper med førstehjelpposter eller kart og kompass poster. 
Vi har også arbeidet med viktige ting som stopp volden, mobbing(både fysisk og  psykisk), et 
fargerikt fellesskap der vi blant annet har samarbeidet med  asylmottak, sansene våres og hva 
det vil si å være funksjonshemmet. Hver klubbkveld har vi alltid satt av minst en time til 
sosialt samvær med spill, moro og musikk. 
 
Ellers har vi hatt påske hobbyverksted og jule hobbyverksted, samt sommer avslutting  med 
båttur, god mat og discotek, og jule avslutting med hjemmelagde kaker  og boller. 
 
Vi har vært mye ute i naturen, på hytteturer til Kvamskogen og på Landsleir, der barna og 
ungdommen virkelig har vist oss at de har lært mye i løpet av den tiden de har vært med i Ung 
I Røde Kors, og at de er noen kreative sjeler. 
 
Første halvdel av 2002 var vi i U-82 huset på Ulset, da hadde vi mellom 18 –21 aktive 
medlemmer i en gruppe. 
Andre halvdel av 2002 flyttet vi til det nye lokalet vårt ved Liavatnet, da måtte vi dele 
gruppen i to, for etter mange henvendelser , var vi plutselig  blitt ca 30 stykker med stort 
alders spenn. 
 
Hele høsten 2002 vokste vi jevnt og trutt, og i desember var vi oppe i ca 40 aktive barn og 
unge. 
 
Det har vært en stor fordel for oss å flytte inn i egne lokaler, det har forenklet arbeidet vårt 
betraktelig, da vi nå har alt vi trenger på en plass. Samt at vi har et fantastisk ute areal som vi 
bruker flittig. 
 
Leder for Arna og Åsane Ung I Røde Kors. 
Rannveig Vik Langeland. 
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Årsmelding 2002 –Hjelpekorpset. 
 
Det har vært generelt dårlig oppmøte på sanitetsvakter i 2002, og vi har derfor måtte si opp 
avtalen om badevakter på Haukeland sykehus. Vi hadde problemer med vintervaktene på 
Kvamskogen i starten av sesongen, men det tok seg opp frem mot påske da vi hadde fullt 
belegg. 
 
Vi har hatt deltakere på ledersamling for hjelpekorps i kinsarvik, på årsmøte til Hordaland 
Røde Kors i Ullensvang.  
 
Året 2002 har stort sett gått med til dugnad på våre nye lokaler i Åsane, og vi vil takke alle 
som har vært med å bidra her. Dette har dessverre gått på bekostning av andre aktiviteter i 
hjelpekorpset. 
 
Vi representerte sammen med Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps Hordaland i NM for 
Hjelpekorps og fikk til slutt 2 plass. 
 
Aksjoner 
 
Vi har hatt 9 aksjoner i år. Det var bra oppmøte på de første aksjonene, men dette avtok etter 
hvert grunnen til dette kan være at det var mange aksjoner som ble avlyst før vi var kommet i 
gang. 
 
 
Leder Hjelpekorps                                                                    Nest leder Hjelpekorps 
Dan Erik Hammersland                                                            Trygve Nævdal



 10 

 
 

 Arna og Åsane Røde Kors   
 

 Resultatregnskap   

  
 

REGNSKAP  
 

BUDSJETT 

DRIFTSINNTEKTER OG - KOSTNADER 2002  2002 
     
Kontingenter og gaver  250 327  225 000 
Automat- og lotteriinntekter 257 696  281 000 
Inntekter hjelpekorpset  52 468  65 000 
Inntekter besøktjenesten 107 717  102 000 
Inntekter ambulanse  191 301  190 000 
Inntekter snøscooter  68 380  51 000 

Leieinntekter  7 750  21 000 

Inntekter instruksjon  3 800  15 000 

Tilskudd / Andre inntekter 160 803  53 000 
Egenandel kurs/møter  38050   225 000 
Sum driftsinntekter  1 138 292   1 228 000 
     
     
Administrasjonskostnader 446 812  267 500 
Kontingent Hordaland Røde Kors 51 600  62 000 
Kostnader hjelpekorpset  78 009  91 000 
Kostnader besøktjenesten 113 958  105 800 
Kostnader ambulanse  76 657  95 000 
Kostnader snøscooter  55 071  62 000 
Kostnader hytte  43 491  54 000 
Kostnader instruksjon  60 483  110 000 
Kostnader UiRK  39 667  34 000 
Kostnader minibuss  41 927  32 700 
Kostnader prosjekt  36 044  260 000 
Sum driftskostnader  1 043 719   1 174 000 
     
     
Driftsresultat  94 573   54 000 
     
FINANSPOSTER     
Finansinntekter  49 891  35 000 
Sum netto finansposter  49 891   35 000 
     
Årsresultat  144 464   89 000 
     
OVERFØRINGER     
Overført til egenkapital  144 464   
Sum disponert 
  

(144 464) 
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Arna og Åsane Røde Kors 
 

Balanse  
 
EIENDELER  31.12.02  31.12.01 
     

Anleggsmidler    
Hytten  460 000  460 000 
Biler, snøscooter o.l. 155 800  203 800 
Inventar, utstyr  90 000  48 600 
Sum anleggsmidler 705 800  712 400 
     

Omløpsmidler    
Varebeholdning  4 547  2 284 
Kortsiktige fordringer 84 476  207 731 
Bankinnskudd, kasse  892 433  586 552 
Sum omløpsmidler 981 456  796 567 
     
SUM EIENDELER 1 687 256   1 508 967 
     
     
EGENKAPITAL OG GJELD    
     

Egenkapital     
Egenkapital pr 01.01 1 465 834  1 218 905 
Årets resultat  144 464  246 929 
Egenkapital pr 31.12  1 610 298  1 465 834 
     

Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld  44 958  43 133 
Annen kortsiktig gjeld 32 000   
Sum kortsiktig gjeld 76 958  43 133 
     
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 
 

1 687 256 
   

1 508 967 
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Innkomne forslag: 1 
 
På Årsmøtet i 2001 ble det vedtatt att Arna og Åsane Røde Kors skulle innføre en 
prøveordning med ett felles styre og felles økonomi for å redusere antall styreverv og bedre 
kommunikasjonen mellom spesialavdelingene og lokalforeningen.  
 
Dette skulle være ett prøveprosjekt i 2 år, og må derfor taes dette opp til ny avstemming på 
årsmøte i 2003.  
 
Forslag 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslår at vi viderefører ordningen med ett felles styre og 
felles økonomi, som det oppfordres til i vedtak på landsmøtet 2002. 
 
Innkomne forslag: 2 
 
For og redusere tiden fra Norges Røde Kors ber om hjelp/støtte til innsats i 
katastroferammede områder i inn eller utlandfremlegger styret i Arna og Åsane Røde Kors 
forslag om opprettelse av eget beredskaps/katastrofefond. 
 
Del: 1  
Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslår å opprette et beredskaps/katastrofefond. Årlig 
beløp til anvendelse foreslåes til kr. 20.000,- 
 
Del: 2  
Dersom Del: 1 blir godkjent fremlegges statutter i vedlegg 2 til godkjenning.  
 
Innkomne forslag: 3 
 
Forut for valgene på de senere års årsmøter har det med gått for mye tid vedrørende hvem 
som har stemmerett. For og bedre dette legger styret i Arna og Åsane frem følgende forslag. 
 
Forslag 
 
Årsmøtet går inn for de fremlagte stemmerettsregler i vedlegg 3, og de blir Arna og Åsane 
Røde Kors sine gjeldende valglover. 
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Handlingsplan for Arna og Åsane Røde Kors 
 

1 Beredskap og innsats ved ulykker og katastrofer  
 
Arna og Åsane Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, 
katastrofer og nødssituasjoner. 
 
Mål: 
1.1 Utøve lokal frivillig redningstjeneste i tråd med samfunnets behov, offentlige 

forventninger og i samarbeid med redningstjenesten for øvrig. 
 
1.2 Drive en ambulansetjeneste i tråd med strukturene i norsk helsevesen. 
 
1.3 Øke og vedlikeholde kompetansen i førstehjelp til personell som opptrer på vegne av 

Røde Kors og tilby opplæring til alle som ønsker det, spesielt egne medlemmer. 
 
1.4 Oppgradere beredskapsmateriellet slik att vi blir mer effektive i utøvelsen av 

redningstjenesten. 
 
1.5 Øke rekrutteringen til hjelpekorpset. 
 

2 Helse og omsorg 
 

Som besøksvenn får man kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke 
med. Vi skal hjelpe og støtte ensomme, syke, unge og eldre. 
  
Mål: 
2.1 Drive ulike former for kontakt skapende virksomhet som turer,  felles møter på  våren, 

høsten og til jul. 
 
2.2 Ikke drive oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det, i samarbeid med 

forskjellige instanser innen eldreomsorgen. 
 

3 Ung I Røde Kors 
 

Ung i røde kors skal være en aktiv avdeling for unge i alle aldre, der alle skal oppleve 
vennskap, utvikling ,samhold , fellesskap og medmenneskelig forståelse. 

 
Mål: 
3.1 Tilpasse aktiviteten i de enkelte gruppene etter alder og kunnskapsnivå. 
 
3.2 Øke og vedlikeholde kompetansen på førstehjelp, kart og kompass, knuter og stikk , og 
sminke og markørarbeid. 
 
3.3 Arbeide for og øke forståelsen  for problemer knyttet til mobbing ,rusmidler, vold og 
rasisme. 
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4 Opplæring  
 
Arna og Åsane Røde Kors skal ha en aktiv instruktørgruppe som skal drive opplæring både 
internt i Røde Kors og eksternt. 
 

Mål: 
4.1 En stabil og god instruktørgruppe hvor det skal avholdes minst et instruktørmøte i 

halvåret, hvor aktuelle temaer for instruktørene taes opp. 
 
4.2 Intern opplæring skal sørge for at alle hjelpekorpsmedlemmer har en grunnopplæring i 

henhold til gjeldende minstekrav gitt av Norges Røde Kors hjelpekorps som er god 
nok, og at de basale kunnskapene som ethvert hjelpekorpsmedlem skal ha, blir trent og 
repetert med jevne mellomrom. 

 
4.3 Drive inntektsbringende kurs/ opplæring for publikum og/eller bedrifter i vårt område. 
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Budsjett for 2003/2004 - Utgifter 
 

 
Konto Kontonavn 

 
Regn 2002 Budsjett 2003 

 
Budsjett 2004 

4320 Varekjøp tralle 79044 74000 74000 
4411 Vaktutgifter 17454 19500 19500 
4452 Varekjøp lodd/blomsters. 7440 8000 8000 
6010 Avskriving 64936 70490 70490 
6220 Driftstilskudd til HRK 51600 52000 52000 
6221 Tilskudd til distriktsprosjekt 7520 7500 7500 
6300 Leie lokaler 100626 120000 120000 
6340 Elektrisitet 11010 29000 29000 
6345 Kommunale avg / festeavg. 8567 18000 18000 
6370 Vedlikehold lokaler 12424 15000 15000 
6380 Vedlikehold/drift hytte 7107 15000 15000 
6520 Utstyr faste eiendommer 12061 10400 10400 
6531 Depotutstyr 14833 28000 28000 
6532 Depotutstyr vedr. aksjoner 2243 3000 3000 
6540 Inventar 149704 15000 15000 
6550 Sambandsutstyr/kostnad 5640 18500 18500 
6560 Instruktørutstyr/kostnader 22693 15000 15000 
6565 Sminke/markør 0 5000 5000 
6590 Diverse anskaffelser 1996 5000 5000 
6630 Vedlikehold kontorutstyr 4351 5000 5000 
6650 Data / EDB 24154 23000 23000 
6705 Revisjon 6200 6500 6500 
6795 Avgift regnskapsprogram 1637 3500 3500 
6800 Kontorrekvisita 11539 12000 12000 
6840 Tidsskrifter 275 1000 1000 
6870 Undervisningsmateriell 9281 3000 3000 
6900 Telefon 10117 12000 12000 
6907 Mobiltelefon 61579 60500 60500 
6940 Porto 5301 16500 16500 
7000 Drivstoff 19072 25000 25000 
7020 Rep og vedlikehold 50562 65500 65500 
7025 Rekvisita og vask 0 1000 1000 
7061 Ambulanseutstyr 16281 16000 16000 
7062 Supplering ambulanseutstyr 1266 2000 2000 
7090 Leie av bil 0 2000 2000 
7100 Bilgodtgjørelse, oppg.pliktig 7570 10500 10500 
7101 Bilgodtgjørelse, aksjoner 762 1000 1000 
7130 Reisekostnad 1866 2000 2000 
7210 Turer / Leirer 80874 69000 69000 
7230 Diverse materiell 15142 30000 30000 
7320 Markedsføring 3084 51000 51000 
7340 Bespisning 19350 10000 10000 
7371 Andre medlemsaktiviteter 4175 12500 12500 
7420 Gaver 27519 29000 29000 
7500 Forsikring 33434 37500 37500 
7712 Distriktsårsmøte 18000 3200 3200 
7716 Møter 2922 16000 16000 
7720 Deltakelse kurs 21780 60000 60000 
7770 Bank og kortgebyrer 1743 2000 2000 
7799 Diverse kostnader egne kurs 6436 7000 7000 

  
 Samlede utgifter 

 
1043719 1123590 1123590 
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Budsjett 2003/2004 - Inntekter 
 

 
Konto  

 
Kontonavn 
 

 
Regn 2002 Budsjett 2003 

 
Budsjett 2004 

 
 

3210 Varesalg tralle 
 

83520 83000 83000 
 

3220 Loddsalg/blomstersalg 
 

24197 32000 32000 
 

3230 Leieinntekter hytte 
 

7250 10000 10000 
 

231 Leieinntekter kjøretøy 
 

500 1000 1000 
 

3240 Inntekter ambulanse 
 

191301 200000 200000 
 

3241 Inntekter vakter 
 

28129 12000 12000 
 

3242 Inntekter instruksjon 
 

3800 15000 15000 
 

3243 Inntekter snøscooter 
 

68380 55000 55000 
 

3261 Refusjon aksjoner 
 

24339 28000 28000 
 

3272 Ambassadøravtale 
 

257696 170000 170000 
 

3310 Kontingent medlemmer 
 

210328 235000 235000 
 

3420 Tilskudd fra HRK 
 

120000 143000 143000 
 

3470 Gaver 
 

40000 40000 40000 
 

3450 Kommunale tilskudd 
 

30700 24000 24000 
 

3490 Andre tilskudd 
 

10000 3000 3000 
 

3710 Egenandel kurs/møter 
 

38050 50500 50500 
 

8050 Renteinntekt 
 

49891 45000 45000 
 

8410 Ekstraordinær inntekt ved salg 
 

0 21000 21000 

 
  Samlede inntekter 

 
1138292 1167500 1167500 
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Investeringsbudsjett for 2003  
 
 
Type investering Beløp 
 
Biljardbord 20000 
 
Samband (baseapparrat) 11000 
 
Snøscooter 53000 
 
Hytte 20000 
 
Tilhenger 40000 
 
Sum 144000 
 
  


