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ÅRSMØTE 

ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av møtets lovlige innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent 

4. Valg av tellekorps 

5. Valg av 2 personer til å underskrive referat 

6. Godkjenninger av årsmeldinger for 2015 

7. Godkjenning av regnskap for 2015 

8. Innkomne forslag 

a. Beredskapsplan for perioden 2016-2019 

b. Nye lokaler 

c. 25% stilling sammen med andre Lokalforeninger 

9. Godkjenning av handlingsplan for 2016 

10. Godkjenning av budsjett for 2016 

11. Valg av styre og valgkomite 
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Årsmelding 2015 – Styret / Økonomi 

 
Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2015 ble som følger: 

 

Styreleder Geir Langeland 

Nestleder Roger Christensen 

Administrativ leder Paal Herland 

Leder hjelpekorpset Geir Langeland 

Leder besøkstjenesten Marthe Marøy  

Opplæringsansvarlig Vigdis Sand Torvanger 

Nestleder besøkstjenesten Anne Margrete Heggstad 

Leder RKU Martin Andrè Blomli Frøyseth 

Nestleder RKU Lars Emil Mossefinn 

Nestleder Hjelpekorpset Eivind Gunby  

Nestleder Hjelpekorpset Thomas Hopland 

Styremedlem (BARK) Ellen Lilleås Herland 

 

Aktivitet styret. 

Styret har hatt jevnlige styremøter i årsmøteperioden. Alle medlemmene i styret har løst sine oppgaver i tråd 

med sine stillingsinstrukser slik at aktivitetene er gjennomført i henhold til handlings- og aktivitetsplaner 

samt innenfor forsvarlige økonomiske rammer vedtatt i budsjettet for 2015. 

 

Styret har i 2015 vært pådriver og koordinator for «markering av Røde Kors sitt 150 års jubileum på øyrane 

torg» som etter vår vurdering ble gjennomført på en god måte både for organisasjonen og de som fikk glede 

av prosjektet. Litt trist at været satte en demper på arrangementet noe som gjorde at besøket ble mindre enn 

vi hadde forventet. Vi fikk derimot meget god media dekning av prosjektet. 

 

Styret har fulgt opp alle henvendelser og ønsker som har kommet fra eksterne samarbeidspartnere, egne 

medlemmer og distriktleddet i 2015 og løst oppgaver som er kommet til det beste for Arna og Åsane Røde 

Kors. 

 

Styret har deltatt i oppstarten av et prosjekt for økt samhandling mellom de fire lokalforeningene i Bergen 

kommune hvor det ble inngått en intensjonsavtale som styret har godkjent. Prosjektet fortsetter i 2016.  

 

Styret har koordinert og fått på plass ny mannskapsbil som ble en 9 seter til god bruk for alle avdelingene i 

Arna og Åsane Røde Kors. 

 

Styret har fått i havn leieavtaler med Norske Redningshunder Hordaland og Åsane Helselag i de samme 

lokalene vi leier, noe som i 2016 vil gi oss leie inntekter på kr.100.000,-. Samlokaliseringen med disse to 

frivillige organisasjonene gir oss viktige inntekter som gjør at vi kan brukes mer penger på aktivitet i 

lokalforeningen og til spesialavdelingene. 

 

Aktivitet økonomi. 

Styreleder har og hatt funksjonen som kasserer i 2015. Vi har hatt et godt økonomisk år som endte med et 

positivt resultat på kr.55.175,-.  

 

Resultatet er styret meget godt fornøyd med da vi i 2015 har hatt ekstra utgifter knyttet til oppgradering av 

hytten, kjøp av ny bil, bidrag til distriktsprosjekt og innvesteringer knyttet til depot, samband (nødnett), 

snøscooter med mer.  

 

Styret har hele tiden blitt orientert om økonomisk status og overvåket regnskapet slik at vi ikke skulle «gå på 

en smell» mot slutten av året. Det har vært søkt flere eksterne tilskudd hvor vi har vært heldige i tildelingene 

og ført til gode inntekter i tillegg til inntektene på sanitetsvakt, panto og grasrotandelen osv. 
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De største avvikene i regnskapet sett i forhold til vedtatt budsjettet for 2015 er knyttet til følgende poster: 

 

Inntekter 

    Budsjett Regnskap 

Refusjon aksjoner    35.000   94.364 (stor økning på båten)  

Diverse inntekter   281.000 393.507  

Momskompensasjon     60.000   73.734 

Medlemskontingent   270.000 345.114 (gave fra NRK ført på medl kontingent pga dårlig info) 

Gaver       92.500   50.345 (årsak, se punkt over) 

Panto     100.000 142.175 

Avskriving verdipapir    76.000   26.501 (inntekter på RKF før på konto diverse inntekter) 

  

 

Utgifter 

 

     Budsjett Regnskap 

Driftskostnader lokale   25.000   68.306 (hovedsakelig knyttet til oppussing av hytten) 

Avskrivning     96.500 114.052 (avskriving på ny bil startet 3.mnd) 

Leie transportmidler    65.000   28.589 (ikke lenger bussturer for sykehjem) 

Diverse utgifter    41.500   98.921 (hoveds. knyttet til 150 års og 60 års jubileum) 

Bevertning     71.000   94.881 (hoveds. knyttet til 60 års jubileum hjk) 

Deltakeravgift kurs      7.000   21.630 (hoveds. knyttet til besøk og hjk ledersamling) 

Aktiviteter     55.000     3.321 (ikke bark og utgifter ført på andre konti)  

Rente inntekter    23.000,-   13.050 

 

Som styreleder vil jeg takke alle i styret, fagledere og medlemmer for god innsats og håper vi fortsetter den 

gode trenden for lokalforeningen i 2016.   

 

Med hilsen 

Geir Langeland  

styreleder 
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Årsmelding 2015 – Besøkstjenesten 
 

Vi har hatt følgende aktiviteter gjennom året: 

 

 Ukentlig gås det med salgstraller på Arna Helseheim, 11 avdelinger totalt 

 Kjøretur for beboere på sykehjem i Arna og Åsane, totalt 10 turer. Minibuss m/sjåfør fra Tide Reiser, 

to frivillige deltar på hver tur, men pga få deltakere besluttet vi å avslutte denne aktiviteten, og har 

ikke tilbudt turer i høst. 

 Hentet eldre og ansatte ved Arna Helseheim og dro på konsert i Grieghallen for demente v/Herborg 

Kråkevik. Leide buss m/sjåfør fra Tide. 

 Deltatt på dugnad på Arna Helseheim  

 Besøkt eldre og ensomme i private hjem eller på institusjon 

 Det er avholdt 6 medlemsmøter; hvorav ett som sommeravslutning og ett som juleavslutning 

 Det er avholdt 2 felles medlemsmøter med Stor-Bergen; møter med foredrag om aktuelle tema, samt 

bevertning og utlodning 

 Det er avholdt 7 ettermiddagsmøter der eldre i tillegg til egne medlemmer deltar, ca 20 stk hver gang. 

Fra i høst har vi leid Arna Frivillighetssentral til å kjøre deltakere til/fra møtene. På alle møtene er 

det bevertning, sang og utlodning, vi har også hatt sittedans, lyriske aftener, underholdning og laget 

påske- og julepynt.  

 Planlagt heldagstur for seniorer i mai måtte dessverre avlyser pga for få påmeldte. 

 Deltatt på brukerrådsmøter ved Arna Helseheim 

 Deltatt på 150-årsjubileet med gratis vafler og brus ved Øyrane Torg i forbindelse med 150-

årsjubileet. Mange brosjyrer ble utlevert. 

 Møte på Arna helseheim i for å informere de ansatte ang besøksvenn med hund. Thorbjørn Fosse og 

ekvipasjen Tor Leif Pedersen (som nylig vant omsorgsprisen 2015) og hunden Ukko som var med og 

hilste på beboere i dagligstuen 

 Var med Tor Leif Pedersen og Ukko på sitt ukentlige besøk på Røde Kors sykehjem 

 En ny besøkshund har blitt godkjent som besøkshund og skal starte opp på Åstveit sykehjem, en 

annen fra Røde Kors sykehjem ytret ønske om å bytte til Åsane og starter opp på Midtbygda 

sykehjem.  

 Deltatt på omsorgsamling  

 Startet opp ukentlige senioraktiviteter i Flaktveithallen og turer i nærområdet  

 Hatt to infomøter i forbindelse med flyktningkrisen og asylmottaket i Breimyra 

Invitert alle nye og gamle frivillige besøksvenner og interesserte i å hjelpe asylsøkerne til tapaskveld 

 Har fått besøk av Norges mest erfarne flyktningguide, Ingmund Bygstad som holdt foredrag om 

aktiviteten 

 Har hatt besøk av asylsøkerne fra asylmottaket fra Breimyra med hobbyaktiviteter på to ganger. 

 Har hatt dem med på bowling 

 Vært på besøk på mottaket 6 ganger der vi har gått på tur, hatt hobbykveld, matlaging og malekurs 

 5 nye frivillige har begynte å hjelpe til og (underholdt med sang på Ulset), Arna og Åstveit Sykehjem 

 10 eldre og ensomme har fått besøksvenn 

 35 stk har meldt seg som frivillig i besøkstjenesten elektronisk 

 26 har vært på samtale og har underskrevet taushetserklæring  

 

I tillegg deltar noen av våre medlemmer på aktiviteter som Bergen RK eller distriktet driver; vitnestøtte og 

norsktrening for fremmedkulturelle. I løpet av året har 6 personer gjennomført alle kursmoduler for nye 

besøksvenner, ytterligere 7 stk har gjennomført deler av kursene. Tusen takk til alle for flott innsats og godt 

samarbeid! 

 

Marthe K. Marøy 

Leder Besøkstjenesten 
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Årsmelding 2015 – Hjelpekorpset 

 
Hjelpekorpset har i 2015 løst alle de oppdrag som vi har vært involvert i. Dette gjelder både vintervakter, 

leteaksjoner på barmark og vann samt rekordstort antall sanitetsvakter. Oppmøte på aksjon har vært 

varierende, men hjelpekorpset har vært representert nesten hver gang alarmen har kommet og fått gode 

tilbakemeldinger på de mannskapene som har vært ute. 

 

Fagledere på RØFF, barmark, depot/samband, snøscooter og båt har og utført sine oppgaver på en 

fortreffelig måte i året som gikk. Med ny aktivitet i BARK og flere medlemmer i RØFF fører dette til økte 

aktiviteter for blant annet båten. 

 

Ungdommene i Hjelpekorpset vant igjen DM, og fikk en respektabel plassering i NM. Målet i NM var nok 

langt høyere men lærdommen ble at vi må trene for å bli blant de beste hjelpekorpsene i Norge. 

 

Hjelpekorpset feiret sitt 60 års jubileum i 2015. Vi laget et flott jubileumshefte som oppsummerer 

hjelpekorpsets 60 år på en flott måte både i bilder og tekst. Festen i Ytre Arna hvor hjelpekorpset ble 

grunnlagt var et flott arrangement med en fin blanding av nye og gamle medlemmer. 

 

Hjelpekorpset har og arrangert ulike grunnkurs og vinterkurs. 

 

Korpsledelsen takker alle som har vært med i 2015, og håper å se dere i aktiv tjeneste også i 2016.  

 

Med hilsen 

Geir Langeland  

leder Hjelpekorpset  
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Årsmelding 2015 – Depot og samband 
 

2015 har vært et år med mye innvesteringer på sambands siden i forbindelse med det nye nødnettet. De 

største innvesteringene er gjort, men vil få flere små store innvesteringer ved tildeling av flere 

Radioterminaler og etter behov for ekstrautstyr vi ser kommer etter hvert.  

På depot siden har vi investert i nye håndholdte lommelykter. 

I løpet at 2016 har jeg et ønske om og byttet ut de håndholdte GPS ‘ene med nye og bedre, samt nye og 

oppdaterte kart.   

Svein Arthur Haugen Engåvoll 

Depot og Sambandsleder  

 

 

Årsmelding 2015 – Snøscooter 

 
Sesongen 2015 var en bra sesong med mye snø, kanskje litt i overkant mye. Vi fikk en bra sesong og har 

lært opp nye sjåfører slik at vi som begynner å trekke på årene om noen år kan overlate dette til den yngre 

garde. 

 

Handikapkjøringen vart gjennomført uten avvik. Scooterne fungerte greit i sin første hele sesong. Var på 

noen redningsoppdrag om ikke de helt store, så var vi i hvert fall med å løse de.  

 

Vi har og skiftet to sett med ski til flatsledene, da de var utslitt slik at de er vi klar til en ny sesong i 2016. 

 

Hilsen Snøscooterleder 

Frank Christensen 

 

Årsmelding 2015 – Båt 

 
Båten ble sjøsatt i begynnelsen av april på Festangen. Den ligger inne som ressurs for både Rogaland Radio 

samt Hovedredningssentralen i Sør Norge.  

 

Vi har bistått i en rekke søk og redningsaksjoner i 2015. Den har vært med på arrangementer for speiderne, 

4 H gården, Kulturdagane for å nevne noen. Næringsliv og stiftelser har støttet opp om driften på en måte 

som har gjort at vi har kunnet delta uten å ta betalt i en del arrangementer.  

 

Barn og ungdom har fått gleden av å lære om sjøvett og ferdsel på og ved sjøen. Dens medlemmer har vist 

stor vilje og innsats med å drifte båten gjennom en travel sesong.  

 

Det er med stolthet at Arna og Åsane Røde Kors kan se tilbake på 2015 som nok en god sesong på sjøen. 

Båten ble tatt opp i begynnelsen av oktober. 

 

Undertegnede vil takke alle medlemmene i gruppen for stor arbeidsvilje og innsatts. Målet for 2016 er å 

fortsette dette gode og viktige arbeidet. 

 

Med vennlig Hilsen  

Fagleder sjø/vann 

 

Roger Christensen    
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Årsmelding 2015 – Røde Kors Ungdom 

I 2015 hadde Arna og Åsane Røde Kors Ungdom fokus på følgende: 

 Røde Kors Ungdom har  i 2015 hatt et mindre antall aktive medlemmer. Vi har hatt god aktivitet for 

de medlemmene som har møtt på medlemskveldene våre. 

 Migrasjon – Holdningsbyggende arbeid mot rasisme. Vi har også avholdt flere aktivitetskvelder 

sammen med Besøkstjenesten på Breimyra asylmottak fra slutten av 2015 og utover i 2016. Dette er 

et prosjekt vi har brukt mye tid på, og har inngått et samarbeid med Bergen Røde Kors Ungdom om 

hvordan dette kan løses på en god og effektiv måte. 

 Aktivt valg – Vi har i 2015 holdt en temakveld om Aktivt Valg og seksuell helse, hvor vi hadde 

fokus på kjønnssykdommer og prevensjon.  

 Regler i Krig – Læren om regler i krig, samt å gjøre ungdommen oppmerksom på eventuelle 

konflikter og krigsrelaterte kriser i verden. Dette inkluderer debatter og diskusjoner om aktuelle 

hendelser som foregår og har foregått i verden. Vi har ofte satt av tid til å diskutere og reflektere over 

situasjoner i verden hvor dette er et tema.  

 Fellesskap og Mangfold – Vi har avholdt filmkvelder og andre sosiale aktiviteter. 

 

 

Årsmelding 2015 – Barnas Røde Kors 

 
Barnas Røde Kors (BARK) har hatt en fin sesong. Vi har hatt 4 treff og en juleavslutning etter at vi startet 

opp i høst. Holmen i Arnavågen er ett flott sted å ha aktivitet på og vi har grillet og hatt rebusløp og ulike 

andre aktiviteter. 

 

Like før jul kjøpte vi inn lyskastere til mørke kvelder og vi har bestilt seter til  

mannskapsbilen slik at vi har mulighet til å dra på turer. 

 

I 2016 håper vi å få enda flere frivillige slik at vi kan øke aktiviteten og nå ut til  

flere skoler og gi enda flere barn som trenger det ett gratis fritidstilbud. 

 

Takk til alle som støtter oss, og en spesiell takk til Sven Erik Mjelde som alltid  

stiller opp for oss!  

 

Hilsen 

Anne Margrete Heggstad   

 

Årsmelding 2015 – Opplæring 

 
ikke mottatt da årsmøtedokumentene ble lagt ut 

 

Årsmelding 2015 – RØFF 

 
ikke mottatt da årsmøtedokumentene ble lagt ut 
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Regnskap for 2015 

 

Resultatregnskap pr. 31.12.2015 

 
Note 2015 2014 

Driftsinntekter 
   Salgsinntekter 
 

618 228 464 386 

Medlemskontingenter 
 

345 114 291 961 

Inntekt fra Røde Kors 1 76 334 81 185 

Offentlige tilskudd 2 82 734 145 385 

Andre inntekter 3 297 030 369 377 

Sum driftsinntekter 
 

1 419 440 1 352 294 

Varekjøp 
 

    

Varekjøp 
 

89 087 98 681 

Sum varekjøp 
 

89 087 98 681 

    

Driftskostnader 
   Avskrivninger 5 114 052 96 142 

Annen driftskostnad 4 1 186 745 1 253 651 

Sum driftskostnader 
 

1 300 797 1 349 793 

Driftsresultat 
 

29 556 -96 179 

Finansposter 
   

Finansinntekter 10 39 576 27 797 

Finanskostnader 
 

1 557 4 323 

Netto finansposter 
 

38 019 23 474 

    Årsresultat 
 

67 575 -72 705 

    Overføringer og disponeringer 
   Overføring fra øremerket egenkapital 6 -39 600 -39 600 

Overføring til øremerket egenkapital 
 

52 000 0 

Overføring til fri egenkapital 6 
 

0 

Overføring fra/til fri egenkapital 6 55 175 -33 105 

Netto overføringer 
 

67 575 -72 705 
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Balanse pr. 31.12.2015 

 
Note 2015 2014 

Eiendeler 
   

Anleggsmidler 
   

Varige driftsmidler 
   Hytte 5 460 000 460 000 

Transportmidler 5 593 706 356 642 

Inventar og løsøre 5 8 254 15 871 

Sum varige driftsmidler 
 

1 061 960 832 513 

Finansielle anleggsmidler 
   Verdipapirer 8 60 000 60 000 

Sum finansielle anleggsmidler 
 

60 000 60 000 

Sum anleggsmidler 
 

1 121 960 892 513 

Varer 
   Varebeholdning 
 

7 952 7 007 

Sum varer 
 

7 952 7 007 

Omløpsmidler 
   

Fordringer 
   Kundefordringer 7 7 500 0 

Andre fordringer 
 

500 500 

Forskuddsbetalte kostnader 
 

107 004 44 576 

Sum fordringer 
 

115 004 45 076 

Kontanter, bankinnskudd og lignende 
   Kontanter, bankinnskudd og lignende 

 
787 320 964 179 

Sum kontanter, bankinnskudd og lignende 
 

787 320 964 179 

Sum omløpsmidler 
 

910 276 1 016 262 

Sum eiendeler 
 

2 032 236 1 908 775 

Egenkapital og gjeld 
   Egenkapital   
   Fri egenkapital 1.1 6 1 742 183 1 775 288 

Årets overføring 6 55 175 -33 105 

Sum fri egenkapital 
 

1 797 358 1 742 183 

Bundne midler 
   Øremerket egen kapital 6 170 800 158 400 

Sum bundet egenkapital 
 

170 800 158 400 

    Sum egen kapital 
 

1 968 158 1 900 583 

Kortsiktig gjeld 
   Leverandørgjeld 9 39 078 8 192 

Forskuddsbetalte inntekter 
 

25 000 
 Sum kortsiktig gjeld 

 
64 078 8 192 

Sum egenkapital og gjeld 
 

2 032 236 1 908 775 
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Noter til regnskap pr. 31.12.2015 

    
Note 1 - Inntekt fra Røde Kors 

   Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors 
   NRK 150 års jub tilsk 10 000 

  NRK Frifond  derltagelse HRK årsmøte 16 834 
  NRK Frifond RKU Rekrutteringsmateriell 5 000 
  NRK Frifond RKU Asylmottak 50 000 
  RKU Tilbakebet ubrukt tilskudd 2014 til NRK -5 500 
  Sum tilskudd fra NRK       76 334  
  

    

    Note 2 -Offentlige tilskudd 
   Kommunale tilskudd 
   Kom tilskudd RKU        2 600  

  Kom tilskudd RØFF        2 600  
  Bergen komm tilskudd hjelpekorps        3 800  
  Sum kommunale tilskudd        9 000  
  

    Statlige tilskudd 
   Momskompensasjon      73 734  

  Sum statlig tilskudd      73 734  
  

    Sum offentlige tilskudd      82 734  
  

    

    Note 3 - Andre inntekter  
   Leieinntekter utleie lokaler 27 300 

  Gevinst ved avgang biler 29 999 
  Ubundne bidrag, gaver 50 365 
  Grasrotandelen 47 191 
  Panto 142 175 
  Sum andre inntekter 297 030 
  

    

    Note 4 - Driftskostnader 
   Leie lokaler 348 464 

  Leie lokaler eksternt 10 000 
  Leie Parkeringsplass 14 909 
  Leie garasje 44 728 
  Offentlige avgifter 2 499 
  Vakthold 459 
  Renovasjon, vann, avløp m.v. 100 
  Lys, varme 55 067 
  Driftskostnader, lokaler 68 305 
  Leie transportmidler 28 589 
  Depotutstyr 38 751 
  Revisjon 15 000 
  Honorarer, ikke oppgavepliktige 32 000 
  Kontorrekvisita u/ fradrag moms 3 378 
  Trykksaker u/ fradrag moms 6 000 
  Kursmateriell 13 858 
  Aviser og tidsskrifter, innkjøpt til huset 1 921 
  Diverse utgifter 98 920 
  Telefon kontor 3 283 
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Telefon, datalinjer 9 506 
  Telefon mobil 33 624 
  ADSL-hjemmekontor 125 
  Sambandsutstyr 19 797 
  Porto 1 049 
  Drivstoff bil 39 616 
  Vedlikehold bil, inkl. servic 33 640 
  Forsikring, biler 31 372 
  Fast parkering/bom/piggdekkavg 10 100 
  Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 15 899 
  Km aksjoner 6 903 
  Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 2 808 
  Bevertning 94 882 
  Annonsering 3 813 
  Kontingenter 1 815 
  Deltageravgift, kurs / seminar 21 630 
  Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 4 328 
  Forsikring 19 427 
  Deltageravgift 27 396 
  Aktiviteter 3 321 
  Øredifferanse -1 
  Tilskudd distrikt 19 462 
  Sum andre kostnader 1 186 745 
  

    I posten fremmedtjenester inngår godtgjørelse til Deloitte AS  
 og samarbeidende selskap som følger: 

   Revisjon for 2014 eks mva 
 

12 000 
 Sum revisjonkostnader   12 000 
  

Note 5- Varige driftsmidler 
      

 
 Bygninger  Innventar 

Biler, 
tilheng 

 
Snescooter  Båter  Sum  

Anskaffelseskost pr. 01.01.    460 000     103 258     178 401   216 800    229 000    1 187 459  

Tilgang i året             -                -       343 500            -              -         343 500  

Avgang i året             -         160 000            -    
 

     160 000  

Anskaffelseskost pr. 31.12.    460 000     103 258     361 901   216 800    229 000    1 370 959  

Akumulert avskrivning 01.01        87 387     178 399     43 360     45 800       354 946  
Akumulert avskrivning 01.01 solgte 
driftsmidler 

 
   159 999            -    

 
     159 999  

Ordinær avskrivning 31.12 
 

       7 617       17 275     43 360     45 800       114 052  

Akumulert avskrivning 31.12             -         95 004       35 675     86 720     91 600       308 999  

       Bokført verdi pr. 31.12.    460 000         8 254     326 226   130 080    137 400    1 061 960  

 
Note 6 - Egenkapital 

   Egenkapital pr 31.12 fremkommer som følger: 
  

 

Sum 
Egenkapital 

fri 
Egenkapital 
øremerket 

Egenkapital pr. 01.01 1 900 583 1 742 183 158 400 

Brukt av øremerket kapital i året -39 600 
 

-39 600 

Overført til øremerket egenkap i året 52 000 
 

52 000 

Resultat lokalforening: 55 175 55 175 
 Egenkapital pr. 31.12.: 1 968 158 1 797 358 170 800 

    Tilskudd fra SR bank og Fana Sparebank i 2013,følger nedskrivning scootere  og båt, levert desember 
2013 Avskrives fom 2014 
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Tilskudd fra NRK til flyktninge arb. des 2015 kr 50.000 Rest pr 31.12.15 overf egen kap 
øremerket:      47 000  

Tilskudd Frifond RKU rekruteringsmatr. Mottatt des 2015 overført 2016:        5 000  

    

    Note 7 - Fordringer 
   Kundefordringer er oppført til pålydende verdi. 

  

    

    Note 8 - Andeler 
   Andeler i Røde Kors Ambulansen Bergen SA 

  

    Note 9 - Leverandørgjeld 
   Her er medtatt registrert gjeld (ikke forfalte faktura) til leverandører. 

    Note 10 – Finansinntekter 
   Renteinntekter bank      13 015  

  Gjensidige kundeutbytte        6 561  
  Røde Kors Ambulansen Bergen utbytte for 2014      20 000  
  Sum finansinntekter      39 576  
  

    Note 11 – Nærstående parter 
   Etter regnskapsloven skal det opplyses om nærstående parter. 

For Arna og Åsane Røde Kors er Røde Kors Ambulansen Bergen, Norges Røde Kors, 

Hordaland Røde Kors samt nærliggende Røde Kors lag, nærstående parter.  

Nedenfor er en oversikt over vesentlige transaksjoner med disse: 

    Mottsatte faktura: 
   Bergen Røde Kors        5 200  

  Hordaland Røde Kors        7 810  
  Norges Røde Kors        1 130  
  Røde Kors Butikken        1 523  
  Røde Kors Førstehjelp AS      46 040  
  Sum      61 703  
  

    

    Sendte faktura: 
   Bergen Røde Kors      11 250  

  Bergen Røde Kors Hjelpekorps           200  
  Fana Røde Kors 400 
  Hordaland Røde Kors        1 910  
  Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps      10 232  
  Norhordland Røde Kors        8 000  
  Osterøy Røde Kors        2 000  
  Røde Kors Ambulansen Bergen        6 300  
  Sum      40 292  
  

    Fra Norges Røde Kors 
   Tilskudd      76 334  

  Videreformidlet mva kompensasjon for 2014      73 734  
  Sum    150 068  
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Innkomne forslag 8a – Beredskapsplan 

 
Sak. 

Beredskapsplanen vedtatt av årsmøte i 2014 ble godkjent for perioden 2014-2015. Styret har gjennomgått og 

oppdatert planen med mye momenter og dokumenter som er viktig å ha med i en ny beredskapsplan knyttet 

for Arna og Åsane Røde Kors. Den nye planen er og kvalitetssikret av Seksjonsleder for Beredskap ved 

distriktskontoret. 

 

Styret ser det som naturlig at beredskapsplanen som legges frem i år vedtas for fire år hvor styret pålegges 

ansvar for mindre oppdateringer i perioden knyttet til innhold og vedlegg. Skulle det komme oppdateringer 

som styret finner det naturlig at må godkjennes av årsmøtet, innkalles til ekstraordinært årsmøte eller 

beredskapsplanen legges frem for ny behandling på ordinære årsmøter i 4 års perioden. 

 

Forslag til ny beredskapsplan finner du på hjemmesiden www.arna-rk.no 
 

Forslag til vedtak. 

Styrets forslag til beredskapsplan for perioden 2016-2019 godkjennes av årsmøtet. 

 

 

Innkomne forslag 8b – nye lokaler 

 
Sak 

Arna og Åsane Røde Kors er i 2016 inne i sitt femte år av leiekontraktene på lokaler og garasje i Liavegen 1 

(garasje var tidligere i Liamyrane 14b, men er nå samlokalisert i Liavegen 1). Kontraktene er basert på fem 

år med mulighet innen 31.12.2015 å heve opsjon på fem nye år (en frist som er godkjent utsatt til 30. juni 

2016 av utleier). 

 

Vi har vært heldig å få med oss Norske Redningshunder Hordaland og Åsane Helselag som medleietakere i 

2016 noe som medfører en netto reduksjon av leiekostnadene våre på kr.100.000,- i 2016.  

 

Styret ser derimot at størrelse på lokalene og garasjen med de priser som gjelder for næringslokaler i Nyborg 

området er i dyreste laget med kostnader på i overkant av kr.400.000,- + strøm og ønsker å sondere 

markedet for å finne lokaler av en størrelse og pris som reduserer kostandene til leie for at pengene heller 

kan brukes på aktivitet. 

 

Vi har hatt uformelle samtaler med våre leietakere som signaliserer at de ønsker å «flytte med oss» om vi 

finner andre lokaler i Nyborg området. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøte gir nytt styre fullmakt til å inngå ny leiekontrakt på lokaler og garasje med eksisterende eller ny 

utleier så lenge leie kostnadene reduseres med minimum 20% i forhold til leie betalt i 2015. 

 

Styret gis videre fullmakt til å tegne nye fremleiekontraker med Norske Redningshunder Hordaland og 

Åsane helselag om de ønsker å være med på flyttelasset. 

 

  

http://www.arna-rk.no/
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Innkomne forslag 8c - 25% stilling sammen med andre Lokalforeninger 

 
Sak 

Årsmøtet i Hordaland Røde Kors har vedtatt at de skal bli ledende på lokalforeningsdrift generelt og at 

distriktet skal bli ledende på å bistå lokalforeningene i å oppnå dette.  

 

Basert på dette har distriktsstyret vedtatt å iverksette et pilotprosjekt fra 2016, der 4 lokalforeninger 

invitertes inn i et samarbeid om å teste ut virkningene av slik ansatt kapasitet. De fire lokalforeningene 

bidrar økonomisk hver med kr 60 000,- per år, distriktet finansierer resten. 

 

Distriktet blir arbeidsgiver for årsverket, de fire lokalforeningene er oppdragsgiver for har sin 25% av 

årsverket. Alvøen og Laksevåg Røde Kors, Arna og Åsane Røde Kors og Nordhordland Røde Kors 

signaliserte at de ønsket å være med på prosjektet men Arna og Åsane Røde Kors tok forbehold om 

årsmøtets godkjenning før de kunne gi en endelig bekreftelse. 

 

På bakgrunn av positive signalene fra tre av fire lokalforeninger til administrativ bistand har 

rekrutteringsprosess startet og går parallelt med forberedelser til årsmøtebehandlinger i de foreningene som 

skal ha saken behandlet der. Det betyr at det kan gå til ansettelse ganske umiddelbart etter at alle vedtak er 

gjort i aktuelle lokale ledd. 

 

Distriktskontoret gjennomfører 1 gangs intervjuer i første halvdel av februar mens en fra hver lokalforening 

deltar sammen med distriktskontoret på 2 gangs intervju med de kandidatene vi mener er aktuelle. 

 

Det etableres et samarbeidsfora for pilotprosjektet med representanter fra de deltagende lokale ledd, 

distriktsstyret og distriktskontoret. Dette fora får ansvar for å legge til rette for etablering av felles innhold i 

stillingen og senere oppfølging / samarbeid i prosjektet. 

 

Styret i Arna og Åsane Røde Kors har brukt mye tid på denne saken og har blant annet hatt en møte med 

daglig leder og seksjonslederne i Hordaland Røde Kors. Årsaken til at styret velger å anbefale dette 

prosjektet er at vi de siste årene har vokst i antall medlemmer, hatt økt tilstrømning av nye medlemmer, økt 

aktivitet samt økt arbeidsmengde knyttet til å administrere lokalforeningen noe vi finner vanskelig og sårbart 

å fortsette med utelukkende på frivillig innsats. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøte stiller seg bak styret forslag på å knytte til seg 25% stilling som en del av en 100% stilling delt med 

andre lokalforeninger. 

Årsmøte stiller seg bak styrets forslag til å bruke kr. 60.000,- som lokalforeningens bidrag for å finansiere 

stillingen. 

Årsmøte stiller seg bak styrets forslag om at stillingen i første omgang blir en prøveordning ut 2016 for å se 

at denne fylle de ønsker og behov lokalforeningen trenger hos en ansatt. 
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Handlingsplaner for Arna og Åsane Røde Kors. 
 

0 Administrasjon 
 

Arna og Åsane Røde Kors har ett felles styre som drifter lokalforeningen og tilrettelegger for aktivitet i de 

forskjellige spesialavdelingene. 

 

Mål: 

0.1  
Sørge for en god og forsvarlig økonomi i lokalforeningen samt sørge for at alle avdelingene kan tilby gode 

aktiviteter. Dette gjøres blant annet gjennom aktivt å søke støtte gjennom offentlige-, private-, og Røde Kors 

støtteordninger. 

 

0.2  
Jobbe for prosjekter som øker rekruttering av aktive medlemmer og støttemedlemmer. Jobbe for en god 

oppfølging av støttemedlemmer og aktive medlemmer. 

 

0.3  
Opprettholde gode administrative rutiner sammen med ny ansatt. 

 

0.4  
Sørge for at nye styremedlemmer får en skikkelig opplæring slik at de står godt rustet til å utføre de 

oppgavene vervene krever. 

 

0.5  
Følge opp beredskapsplanene til Arna og Åsane Røde Kors. 

 

0.7 

Starte et prosjekt for å vurdere mulighetene for en eller flere sponsorer. 

 

0.8 

Følge opp og bistå i drift og utvikling av prosjektet knyttet til beredskapsvakt. 

 

0.9 

Sammen med ny ansatt legge til rette for en forsvarlig og god drift av lokalforeningen. 

 

0.10 

Bidra for å tilrettelegge for aktiviteter på mottaket i Breimyra. 

 

0.11 

Bidra for å tilrettelegge for oppstart av leksehjelp i 2016 
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1 Hjelpekorpset 
 

Arna og Åsane Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som blant annet innebærer å yte hjelp ved 

ulykker, katastrofer og nødssituasjoner. 

 

Mål: 

1.1  
Utøve lokal frivillig redningstjeneste i tråd med samfunnets behov, offentlige forventinger og i samarbeid 

med redningstjenesten for øvrig. 

 

1.2  
Øke og vedlikeholde kompetansen i førstehjelp og andre relevante fagområder til personell som opptrer på 

vegne av Arna og Åsane Røde Kors, samt tilby opplæring til alle som ønsker det, spesielt til egne 

medlemmer. 

 

1.3  
Oppgradere beredskapsmateriellet slik at vi blir mer effektive i utøvelsen av redningstjenesten. 

 

1.4  
Øke rekrutteringen til hjelpekorpset samt ta vare på eksisterende medlemmer. 

 

1.5  
Opprettholde høy fokus på aktiviteter, opplæring og skolering av de unge i hjelpekorpset slik at disse 

medlemmene blir i stand til å bidra aktivt i hjelpekorpset. 

 

1.6 Yte bistand til RØFF for blant annet å motiverte ungdommene til å fortsette i aktiv tjeneste for 

hjelpekorpset når de fyller 17 år. 

 

1.7  
Jobbe aktivt for å utvikle og gjennomføre drift, beredskap og aktiviteter knyttet til båt og vann 

 

1.8 

Jobbe for å kjøre en årlig øvelse sammen med beredskapsvaktene for å trene på samhandling om bistand fra 

beredskapsvaktene skulle bli behov for. 
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2      Besøkstjenesten 
 

Besøkstjenestens formål er å avhjelpe ensomhet. Vi skal hjelpe og støtte ensomme og syke, både unge og 

eldre. Vi driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøke dem som ønsker det i samarbeid med 

hjemmesykepleien og andre instanser. 

 

Mål: 

2.1 

Fortsette våre kontaktskapende aktiviteter som besøk i private hjem eller på institusjoner, arrangere turer, 

ettermiddagsmøter, turer fra sykehjem og salgstraller på sykehjem. 

 

2.2 

Ta vare på eksisterende medlemmer på best mulig måte, bl.a. med medlemsmøter med faglig og sosialt preg 

og felles medlemsmøter med de andre lokalforeningene i kommunen. 

 

2.3 

Samarbeide med de ulike spesialavdelingene i lokalforeningen. 

 

2.4 

Øke antall medlemmer i besøkstjenesten. 

 

 

3     Røde Kors Ungdom 
 

Røde Kors Ungdom skal være en aktiv avdeling for unge i alle aldre mellom 13-30, der alle skal oppleve 

vennskap, utvikling, samhold, felleskap og medmenneskelig forståelse. 

Mål: 

 

3.1 Tilpasse aktiviteten i de enkelte gruppene etter alder og kunnskapsnivå på medlemmene. 

3.2 Legge til rette for at Ungdom skal få kunnskap om Røde Kors Ungdom, førstehjelp og 

friluftsaktiviteteter. 

3.3 Fortsette med aktiviteten på mottaket på Breimyra, samt prøve å få aktiviteten til å fungere bedre. 

3.4 Øke kompetansen hos ledere og ressurspersoner gjennom kursing og opplæring. 

3.5 Ha et fortsatt fokus på rekruttering av medlemmer og ledere, samt medlemspleie. 

3.6 Øke fokus på samarbeid med de andre spesialavdelingene i lokalforeningen. 

3.7 Jobbe aktivt for å inkludere alle medlemmer, både nye og gamle. 

3.8 Legge til rette for at medlemmer kan få kurs og opplæring innenfor aktiviteter og temaer de har 

interesse for. 

3.9 Oppdage lokale behov, og så godt som mulig lindre. 
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4. Barnas Røde Kors 

 

Barnas Røde Kors skal være en aktiv avdeling for barn i alderen 6 – 13 år, der alle skal få 

mulighet til å utvikle vennskap, samhold, fellesskap og medmenneskelig forståelse samt skape 

gode minner. 

 

Mål: 

4.1  

Tilpasse aktivitetene etter de yngste gruppene i Arna og Åsane Røde Kors. 

4.2  

Legge til rette for at flest mulig barn skal få kunnskap om Røde Kors Prinsippene, 

førstehjelp, frilufts aktiviteter, samarbeid, forståelse for medmennesket, vennskap og 

inkludering. 

4.3  

Ha fokus på sjøvett og livredning. Sjøvett opplæring med hovedbase på Holmen i Arna.  

4.4  

Øke kompetansen hos lederne, gjennom kursing. 

4.5  

Arbeide for å øke forståelsen for problemer knyttet til mobbing og rasisme. 

4.6  

Øke rekruttering av medlemmer og ledere 

 

 

5. Opplæring 
 

Arna og Åsane Røde Kors skal sørge for opplæring og kursvirksomhet både internt i organisasjonen og 

eksternt i våre bydeler.  

 

Mål:  

5.1  

Vi vil opprettholde/ videreutvikle den kompetansen som finnes i vår instruktør/kursholdergruppe ved å tilby 

medlemmer av gruppen å delta på eksterne kurs og samlinger som arrangeres på distriktsplan. Vi vil også 

sørge for at medlemmene får brukt sin kompetanse ved å holde høy aktivitet på kursfronten. Vi vil også 

arrangere interne instruktør/kursholdemøter hvor aktuelle problemstillinger blir tatt opp. 

 

 5.2  

Ansvarsområde opplæring har hovedansvaret for alle kurs og all opplæring som blir gjennomført i Arna og 

Åsane Røde Kors 

De skal gjennom interne og eksterne kurs sørge for kompetanseheving i hjelpekorpset, Røde Kors Ungdom, 

Barnas Røde Kors og besøkstjenesten. De skal videre sørge for at alle aktive medlemmer i hjelpekorpset har 

en grunnopplæring i henhold til gjeldende minstekrav gitt av Norges Røde Kors Hjelpekorps, og at de basale 

kunnskaper som ethvert hjelpekorpsmedlem skal ha blir trent og repetert med jevne mellomrom.  

 

5.3  

Øke kompetansen i førstehjelp blant befolkningen i Arna og Åsane ved å tilby førstehjelpskurs av høy 

kvalitet til publikum, bedrifter, lag og organisasjoner. Vi skal aktivt jobbe for å selge flere førstehjelpskurs 

til bedrifter i Arna og Åsane, og vi skal arrangere åpne kurs for publikum 
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6. RØFF 
 

 

Røde Kors Friluftsliv og førstehjelp skal være en aktiv avdeling for unge i alderen 13-17, der alle skal 

oppleve vennskap, utvikling, samhold, felleskap og hvordan overleve i naturen, de skal få en forståelse for 

naturen og farene den har å by på.  

 

Mål: 

 

6.1  
Tilpasse aktiviteten i de enkelte gruppene etter alder og kunnskapsnivå på medlemmene. 

6.2  
Legge til rette for at ungdommene skal få kunnskap om generell førstehjelp. 

6.3  
Øke kompetansen hos ledere og ressurspersoner gjennom kursing og opplæring. 

6.4  
Rekruttere flere medlemmer. 

6.5  
Øke samarbeidet med de andre RØFF gruppene i Hordaland.  

6.6  
Lage et styre som vil planlegge og gjennomføre medlemskveldene, og andre sammenkomster        

gjennom året.  

6.7  
Ha fokus på å forberede ungdommene på hjelpekorpset, og motivere de til å jobbe mot det målet.  

6.8  
Jobbe mot å få en stabil gruppe, med aktive ungdommer.  
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Budsjett for 2016 

 

  TOTALT 

Inntekter 2016 
2016 2015 2015 

Budsjett regn  Bud tot 

3100 Varesalg, avgiftsfri -70 000 -71 478 -75 000 

3101 Loddsalg/Blomstersalg -8 000 -10 579 -11 000 

3110 Varesalg førstehjelpsprodukter 0 -19 500 0 

3190 Diverse avgiftsfritt salg 0 0 0 

3210 Deltageravgift, inntekt -12 000 -28 800 -48 000 

3220 Refusjon kurs 0 0 0 

3240 Tjenester utført for andre 0 0 0 

3280 Refusjon Aksjoner -42 000 -94 364 -35 000 

3290 Diverse inntekter -280 000 -393 507 -281 000 

3320 Medlemskontigent -300 000 -345 114 -270 000 

3331 Akt Tilskudd fra NRKors -11 000 -76 334 -59 000 

3334 Fond for lokal akrivitet, distrikstkontoret 0 0 0 

3440 Fylkeskommunal tillskudd -95 000 0 0 

3412 Statstilskudd 0 0 0 

3450 Komunale tilskudd -17 500 -9 000 -22 300 

3481 Momskompensasjon -65 000 -73 734 -60 000 

3600 Leieinntekter utleie lokaler -106 000 -27 300 -8 000 

3620 Driftsinntekter utleie 0 0 0 

3801 gevinst ved salg 0 -29 999 0 

3900 Bundne bidrag, gaver 0 0 0 

3902 Inntekter fra Legater 0 0 0 

3910 Ubundne bidrag, gaver -82 500 -50 365 -92 500 

3911 Grasrotandelen -55 000 -47 191 -40 000 

3912 Panto -150 000 -142 175 -100 000 

3920 Innsamlet aksjoner 0 0 0 

3921 Innsamlet aksjoner (til NRKors) 0 0 0 

3923 Innsamlet  0 0 0 

  Sum inntekter -1 294 000 -1 419 440 -1 101 800 
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Utgifter 2016 
2016 2015 2015 

Budsjett regn  Bud tot 

4400 Innkjøp varer for salg 0 0 0 

4410 Varekjøp 0 18 083 0 

4420 Varekjøp, Traller 70 000 71 005 73 000 

4421 Kostnader Aksjoner 0 0 0 

4452 Varekjøp Lodd/Blomster 0 0 0 

5910 Viderefaturert lønn 0 0 0 

6010 Avskrivninger 166 500 114 052 96 500 

6300 Leie lokaler 350 000 348 464 380 000 

6301 Leie lokaler eksternt 0 10 000 6 000 

6302 Leie parkeringsplass 0 14 909 0 

6305 Leie garasje 60 000 44 728 40 000 

6310 Offentlige avgifter 4 000 2 499 5 000 

6311 Vakthold 5 500 459 6 000 

6320 Renovasjon, vann, avløp m.v. 0 100 0 

6340 Lys, varme 51 000 55 067 60 000 

6360 Renhold 0 0 0 

6370 Driftskostnader, lokaler 40 000 68 306 25 000 

6421 EDB lisenser 0 0 0 

6440 Leie transportmidler 10 000 28 589 60 000 

6531 Depotutstyr 25 000 38 751 20 500 

6532 Depotutstyr vedr aksjoner 0 0 0 

6540 Inventar og utstyr 7 000 0 8 500 

6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 0 0 5 000 

6620 Reprasjon og vedlikehold 0 0 0 

6621 Serviceavtaler 0 0 0 

6700 Revisjon 0 15 000 13 000 

6701 Regnskapstjenester 0 0 0 

6731 Silvilarbeidere (ny stilling i AÅ RK 2010) 0 0 0 

6732 Ref lønn 60 000 0 0 

6733 Utgiftsgodtgjørelse 0 0 0 

6760 Honroar 2 000 32 000 20 000 

6790 Andre Innleide tjeneter 0 0 0 

6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 4 000 3 378 6 000 

6820 Trykksaker 5 000 6 000 1 000 

6830 Kursmateriell 14 000 13 858 10 000 

6840 Aviser og tidsskrifter, innkjøpt til huset 2 000 1 921 0 

6890 Diverse utgifter 76 500 98 921 41 500 

6900 Telefon kontor 3 500 3 283 3 500 

6901 Telefon, datalinjer 9 500 9 506 11 500 
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6903 Telefon tillitsvalgte 0 0 0 

6907 Telefon mobil 35 000 33 624 29 000 

6908 ADSL-hjemmekontor 0 125 500 

6920 Sambandsutstyr 6 000 19 797 3 000 

6940 Porto 2 000 1 049 4 500 

7000 Drivstoff bil 50 000 39 616 53 000 

7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 24 000 33 640 30 000 

7040 Forsikring, biler 37 500 31 372 26 000 

7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 9 500 10 100 10 500 

7101 Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 9 500 15 900 18 000 

7102 Km aksjoner 3 000 6 903 3 000 

7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 1 000 2 808 2 000 

7142 Reisekostnader aksjoner 0 0 500 

7160 Oppholdsutgifter etter regning 0 0 2 000 

7170 Bevertning 102 100 94 881 71 000 

7300 Markedsføring u/fradrag for moms 0 0 0 

7350 Annonsering 4 000 3 813 4 000 

7400 Kontingenter 2 500 1 815 1 500 

7405 Deltageravgift, kurs / seminar 7 000 21 630 7 000 

7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 6 500 4 328 7 000 

7430 Gaver og hilsner inns aksjoner 0 0 0 

7500 Forsikring 19 500 19 427 2 500 

7710 Bevertning møter 0 0 1 000 

7720 Deltageravgift 26 000 27 396 11 000 

7721 Aktiviteter 41 000 3 321 55 000 

7779 Øredifferanse 0 -1 0 

8050 Renteinntekter bank -12 000 -13 050 -23 000 

8051 Andre renteinntekter 0 0 0 

8070 Avkstning verdipapirer -7 000 -26 561 -76 000 

8130 Bankomkostninger 2 000 1 557 3 000 

8150 Rentekostnader 0 0 0 

8777 Avskrivninger (inntekt) 0 0 0 

8720 Tillskudd distrikt 20 000 19 462 4 500 

8930 overf til og fra bundne midler -39 500 -39 600 -39 500 

8950 Overf til avsetning -52 000 52 000 0 

8740 Tillskudd andre 0 0 0 

 

Sum utgifter  1 263 100 1 364 231 1 103 000 

  

      

  Inntekter minus utgifter -30 900 -55 209 1 200 
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Valg av styre og velgkomite 

 
Velges på hovedårsmøte 

 Styreleder 

o Kandidat: ikke avklart kandidat da årsmøtedokumentene ble lagt ut 

 Administrativ leder  

o Kandidat: ikke avklart kandidat da årsmøtedokumentene ble lagt ut 

 Opplæringsleder 

o Kandidat: Vigdis Sand Torvanger 

 Styremedlem BARK 

o Kandidat: Anne Margrethe Heggstad 

 Valg av valg komité 

o Kandidater: Geir Langeland 

Velges på valgmøte for omsorg 

 Leder Besøkstjenesten 

o Kandidat: ikke avklart kandidat da årsmøtedokumentene ble lagt ut 

Velges på valgmøte for hjelpekorpset 

 Leder Hjelpekorpset 

o Kandidat: Thomas Hopland 

 Nestleder hjelpekorpset/operativ leder  

o Kandidat: Karsten S Torvanger 

Velges på valgmøte for RKU 

 Leder Røde Kors Ungdom 

o Kandidat: Martin Andrè Blomli Frøyseth 

 


