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ÅRSBERETNING FOR 2018 
ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

ORG. NR. 960984927 

  
FORMÅL: Arna og Åsane Røde Kors med forretningsadresse Litleåsvegen 61, 5132 Nyborg i Bergen kommune har som formål å 
arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor bydelene Arna og Åsane, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og 
lignende, jfr. Lover for Arna og Åsane Røde Kors og Lover for Norges Røde Kors. Arna og Åsane Røde Kors er en lokalforening i 
Hordaland fylke. 
 
FORTSATT DRIFT: Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskap for 2018 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
ARBEIDSMILJØ: Antall ansatte: En ansatt i administrativt pilotprosjekt, fordelt mellom lokalforeningene Arna og Åsane, Alvøen og 
Laksevåg, Nordhordland Røde Kors. 
 
YTRE MILJØ: Virksomheten belaster ikke det ytre miljø, og leier kontorlokaler og garasje i Litleåsvegen 61, 5132 Nyborg i Bergen 
kommune. 
 
LIKESTILLING: Styret består av 5 mannlige medlemmer, og 6 kvinnelige medlemmer når årsberetningen avleveres.  Styret er 
bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i styret. 
               
DRIFT: Styret har i 2018 arbeidet for å gjennomføre den handlingsplan som årsmøtet har fastsatt for virksomheten, og vurderer at 
dette er gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
 
STYRET: Styret har etter årsmøtet i februar 2018 bestått av: 
                       
Styreleder: Hedda Fjermestad Aase 
Nestleder Anne Margrethe Heggstad 
Styremedlem: Øyvind Torvanger 
Styremedlem: Kristin Mikkelsen 
Styremedlem: Lars Emil Mossefin 
Varamedlem: Anne Baadsvik 
Styremedlem: Thomas Hopland 
Varamedlem: Ruben André Salhus 
Varamedlem: Svein Arthur Haugen Engåvoll 
Styremedlem: Hanne Nelson 
Varamedlem: Birgitte Nelson 
 
 
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER    2018    2017 
  
Årsresultat:     229.482  -25.197 
Overføring fra øremerket egenkapital:    -49.600   29.600 
Overføring fra fri egenkapital:                0   30.825  
Overføring fra/til fri egenkapital:   279.082   35.228 
 
Åsane, xx.xx.19 
Foreligger i signert versjon på årsmøtet. 
 

 
Hedda Fjermestad Aase  

Lokalforeningsleder 
 
 
 
  
Anne Margrethe Heggstad       Øyvind Torvanger   Kristin Mikkelsen 
Nestleder        Styremedlem    Styremedlem 

 
 
 
 

Thomas Hopland                      Lars Emil Mossefin   Hanne Nelson 
Styremedlem         Styremedlem         Styremedlem 
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Årsmelding Styret og Økonomi 2018 
 

Aktivitet styret: 

 

Styret konstituerte seg raskt etter årsmøtet, og har avholdt styremøte månedlig i løpet av året med 51 saker 

til behandling. Alle medlemmene i styret har jobbet godt og i henhold til handlingsplan vedtatt på forrige 

årsmøte. Styret har mottatt jevnlige rapporter fra de ulike aktivitetene.  

 

I løpet av året har lokalforeningen funnet seg enda bedre til rette i Litleåsvegen 61. Bygget har fått et 

ansiktsløft, tilkomsten er bedret og garasjen er, takket være flittige hjelpekorpsere, ryddigere enn på lenge.  

Vi i styret er veldig glade for at en gruppe nye frivillige har fått i gang aktiviteter for beboerene på 

asylmottaket i Ytre Arna. Vi ser frem til å følge fortsettelsen av dette flotte initiativet i 2019. 

 

I løpet av 2018 har det vært holdt møter med de andre byforeningene om mulig økt samarbeid mellom 

Besøkstjenestene og Bergen Kommune, og mellom lokalforeningene. Mottak av frivillige er en mulig 

samarbeidsarena for byforeningene som vi i styret er positive til, det vil bli utredet videre i året som 

kommer. Lokalforeningen har også, sammen med de andre byforeningene, signert en beredskapsavtale med 

Bergen Kommune.  

 

Årsmøtet 2018 besluttet å investere i beredskapspledd, og å utrede innkjøp av flere bensin-aggregat til å ha i 

beredskap. Lokalforeningen har mottatt 20 ekstra pledd fra distriktsstyret i år, har nå 40 og anser dette som 

tilstrekkelig. Innkjøp av bensin-aggregat anses ikke som nødvendig nå men det vil om nødvendig utredes 

videre i forbindelse med langtids-handlingsplan.  

 

Ansattressurs/frivillighetskoordinator  

 

Arna og Åsane Røde Kors har siden 2016 hatt en ansattressurs i 33 % stilling. Denne stillingen har vært et 

prosjekt iverksatt av distriktskontoret i Hordaland Røde Kors, og deles med lokalforeningene i Alvøen og 

Laksevåg Røde Kors, og Nordhordland Røde Kors.  David Yttervik Seetiangtham har innehatt stillingen, og 

han har hatt sitt daglige tilholdssted på distriktskontoret på Midtun. David har hjulpet styrets medlemmer og 

de frivillige i lokalforeningen med ulike ting som regnskap, budsjett, og andre administrative 

arbeidsoppgaver, og forberedelser til årsmøtet. Prosjektet har vært en prøveordning med støtte fra 

distriktskontoret, derfor vil denne støtten minske i 2019. 

 

Å ha en deltidsansatt som hjelper med den daglige driften er en stor hjelp for styret og til nytte for alle i 

lokalforeningen vår. Vi i styret ønsker å videreføre denne ordningen med en noe mindre stillingsprosent 

tilpasset det som vi allerede har budsjettert for.  

 

Som leder av lokalforeningen vil jeg takke alle frivillige, aktivitetsledere og styremedlemmer for den 

uvurderlige innsatsen dere har lagt ned i året som gikk. Vi har fått til mye i lokalforeningen og kanskje vi får 

til enda litt mer i året som kommer?  

 

Tusen takk for at du bidrar til å gjøre livet i våre bydeler varmere, tryggere, mindre ensomt og mye bedre.  

 

Vennlig hilsen  

Hedda Fjermestad Aase  

styreleder, Arna og Åsane Røde Kors 
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Årsberetning 2018, se vedlegg 1. 

 

Aktivitet økonomi 

 

Arna og Åsane Røde Kors har hatt et godt økonomisk år som endte med et positivt resultat på ca. 250 000,-. 

En lokalforening har ikke som mål å gå med overskudd, men dette åpner for å kunne gjøre enkelte 

investeringer i 2019. Overskuddet er heldigvis ikke et resultat av lite aktivitet – de fleste aktivitetene ligger 

ikke så langt unna sine budsjetter. Overskuddet er først og fremst et resultat av høyere inntekter på 

medlemskontingent, aktivitetstilskudd fra NRK, grasrotandelen og panto enn det var budsjettert med. Vi har 

også solgt en snøscooter som vi fikk betalt mer for enn bokført verdi. Tilslutt er det ført betydelig mindre 

utgifter til forsikringer enn det som var budsjettert. Dette er fordi vår regnskapsfører ved Distriktskontoret 

fra nå av ønsker å legge utgifter til forsikringene inn i det året de tilhører.  

De største avvikene i regnskapet sett i forhold til vedtatt budsjettet for 2018 er knyttet til følgende poster: 

Inntekter  Budsjett Regnskap Kommentar 

Tjenester utført for 

andre  
330 000 261 107 

Mindre inntekter fra 

sanitetsvakter ol 

Refusjon aksjoner  40 000 61 160 Redningsaksjoner HRS 

Medlemskontingent  275 000 327 100  

Aktivitetstilskudd NRK 

  

30 000 

  

131 180 

  

Bl.a pga ny flyktninge-

aktivitet. Er i stor grad 

balansert mot større 

utgifter i aktiviteter. 

Gevinst avgang snøscooter 0 41 999  

Grasrotandelen  -65 000 -111 818  

Panto  -200 000 -259 471  
 

  
  

Utgifter  Budsjett Regnskap  

Depotutstyr 36 500 64 668  

Forsikring biler 40 500 2 606 Regnskapsteknisk avvik 

 

For neste år vil Styret budsjettere konservativt med hensyn til inntekter. Spesielt inntekter fra 

medlemskontingent vil vi være forsiktig med å sette høyt. Dette er fordi vi vet at medlemsmassen har 

sunket, og vi har derfor vansker med å forklare økningen i denne inntekten. Styret ønsker å ha et budsjett for 

2019 som i utgangspunktet er i balanse, men der vi foreslår for Årsmøtet å tillate to utgifter som vil resultere 

i et budsjett i underskudd. Det kommer som resultat av investering i ny skuterhenger og som resultat av en 

nødhjelpsgave, mer om det i en egen sak. 

 

Med hilsen 

Øyvind Torvanger 

Adm. leder 
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Årsmelding Besøkstjenesten 2018 
 
Leder av Besøkstjenesten dette året har oppholdt seg i Haugesund. Det har ikke vært en ideell situasjon og i 
desember trakk han seg fra vervet. Nestleder har vært operativ i hele perioden. Disse aktivitetene er 
gjennomført: 
 

• Tralletjeneste på Arna Helseheim, ukentlige besøk 
• En-til-en besøk i private hjem og sykehjem  

• Turgruppe fra Flaktveit Idrettshall,   

• Ettermiddagsmøter, 8 møter med ca 20 - 30 deltakere pr møte. Det leies buss til å hente/bringe med følge 

av noen frivillige 

• Seniortur til Kystmuseet i Øygarden, 26 deltakere. Busstur fra Arna og Åsane. Bespisning, film og 

utstilling om samfunnsutviklingen der. Nydelig vær og god stemning 

• Norsktrening i regi av Bergen RK 

• 3 medlemsmøter inkl juleavslutning 

 
På slutten av året etter medieoppslag om behov for frivillige, var det 26 nye som meldte seg. 10 stk av disse har 

tatt kurset Tema besøksvenn og kan kobles til oppdrag. 
 

Registrering, oppfølging og gjennomføring av alle kurs for nye frivillige har vært en utfordring. Dette har bedret 

seg ved at distriktet nå har første kontakt med den enkelte. Videre er det etablert bedre samarbeidet med Bergen 

RK vedr tilbakemelding på hvem som tar kurs der. 

 

Tusen takk til alle for god innsats  

 

Anne Baadsvik  

Nestleder Besøkstjenesten 

 

Årsmelding Hjelpekorps 2018 
 

2018 har vert et travelt, men bra år for hjelpekorpset i Arna og Åsane. Vi har hatt mye aktivitet i alle 

underavdelinger og våre medlemmer har fått utfordret seg i de aktivitetene de ønsket.  

 

Onsdagsmøter: 

Det har blitt arrangert onsdagsmøter hver 2. uke gjennom hele året. På disse får medlemmene trene på de 

ferdighetene de skal kunne og de får ny kunnskap utover grunnutdannelsen. Gjennom året har vi fokusert på 

aktiviteter som har passet til årstiden.  

 

Aksjoner: 

Vi har blitt kalla ut på totalt 45 aksjoner. En liten økning fra i fjord. I år ble vi kalla ut på flere skred i 

bergensregionen som er første gang på veldig lenge. Vi var forberedt på dette og hadde utstyr og mannskap 

på vei ut til skredene. 

Det er flest aksjoner på vår/høst med en litt roligere periode midt på sommeren. Type aksjon og varighet er 

veldig varierende. 

 

Sanitetsvakter: 

Antall: 43 

Timer: 800 

Deltagelse på sanitetsvakter gir hjelpekorpset en god inntektskilde samtidig som medlemmene får trent på 

førstehjelp, samband, samarbeid og det er en sosial aktivitet.  
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De største kundene våre er russetreffet på travparken, Åsane fotball, Åsane sykkel og Bergen – Voss. 

Utenom disse vaktene deltar vi på amerikansk fotball, turnstevner, festivaler, motbakkeløp og andre mindre 

arrangement.  

 

Medlemmer: 

Medlemmer per 31.12.18: 53 stk 

Nye i 2018: 8 stk 

Vi har fått litt tilskudd av nye medlemmer i år, men det er også noen som har gitt seg av forskjellige 

grunner. Vi har en liten gruppe som er veldig aktiv og som gjør en veldig god jobb. Disse utgjør ca 15-20 

stk. I tillegg til dette er det en god reserve som kommer innimellom.  

Det har blitt arrangert sommeravslutning hos Korpsleder med god deltakelse og vi var 16 stk som var samlet 

for juleavslutning på Røde Kors huset i desember. 

 

Kurs: 

Kurs vi har kjørt lokalt i Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps:  

• Kvalifisert Førstehjelp 

• Kvalifisert søk og redning, barmark og vinter 

• Kvalifisert sjøredning (i samarbeid med Nordhordland)  

• Dette er røde kors hjelpekorps 

Kurs på Distriktsnivå der vi har hatt medlemmer med i stab:  

• Lagleder søk og redning barmark og vinter 

• Videregående sjøredning 

• Videregående førstehjelp 

 

Samarbeid: 

Vi samarbeider godt med hjelpekorpsene i resten av Bergen og områdene rundt. Områder vi samarbeider om 

er kurs, medlemsmøter, aksjoner, sanitetsvakter og øvelser. Det blir avholdt jevnlige områdemøter der det er 

diskusjon på tvers av korpsene.  

 

NM:  

Det ble arrangert NM for hjelpekorps i Bergen helgen 07.-09.09.18. Dette er et arrangement der alle distrikt 

i Norge stiller med sitt beste lag for å konkurrere i diverse hjelpekorps disipliner. I år vant laget fra 

Hordaland på hvemmebane. 

 

Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps stilte sterkt med mye personell i alle roller i arrangementet. Vi hadde 

flere medlemmer som satt i hovedkomite, arrangerte o-løp, var markører, guider, sjåfører, og annet diverse 

personell.  

 

Vi har hatt et godt år i 2018 og ser frem til nye muligheter og utfordringer i 2019. 

 

Mvh 

Thomas Hopland 

Korpsleder  

Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps 
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Årsmelding samband 2018 
I år har det skjedd veldig lite på sambands siden, kun vært investering av «forbruksmateriell». 

På så å si alle aksjoner og øvelser vi har vært på, har Nødnettet fungert som det skal  

 

Vennlig hilsen 

Svein Arthur Engåvoll 

Operativ leder/Sambandsleder AÅRKH 

 

Årsberetning Snøscooter 2018 
 

I 2018 hadde vi stor pågang med varekjøringer, aktive dager og aksjoner, vi gjennomførte også KSOR 

Vinter i februar for hjelpekorpset.  

 

Jeg overtok vervet som fagleder snøscooter i månedsskiftet April/Mai og videreførte påbegynt arbeid med 

utbytte av eldre snøscooter og anskaffelse av ny. Prosessen ved utbytte av snøscooter annen hvert år lar oss 

bemanne stadig mere moderne og driftssikre maskiner, samt at det skaper kontinuitet med tanke på 

opplæring av nye scooter førere.  

Vi kommer til å prøve å videreføre dette i 2020.  

 

Vi begynte opplæring av nye scooter førere i 2018 med mål om at de skal være klar til sesongen 2018/2019. 

I tillegg til de vanlige vinteraktivitetene jobber vi med å få til vinterøvelser for å bygge på ferdighetene til 

hjelpekorpsene og snøscooter førere. 

 

Det har også vert jobbet med å få på plass en beredskaps snøscooter som skal stå klar på henger til 

disposisjon i Åsane hele vinteren uavhengig av snøscooteren som er i bruk på Kvamskogen. Dette for å 

bedre responstiden på aksjoner i lavlandet. For øyeblikket brukes en privat snøscooter sammen med en av 

hjelpekorpsets redningspulker til dette formålet. Beredskaps scooteren ble brukt på flere aksjoner i 

2017/2018. 

 

Snøscooterhengeren har en del mangler, dårlige bremser, problemer med lys og støtdemper på draget, noen 

av feilene er utbedret, men noe gjenstår.  

 

Alt i alt har 2018 vært ett produktivt år, og vi ser fram til 2019. 

 

Mvh  

Vegard Thunestvedt 

Fagleder Snøscooter 

 

Årsberetning Fagleder depot 2018 
 

2018 var mitt første år som fagleder depot, et verv jeg ble tilbudt som ganske ferskt medlem i hjelpekorpset. 

Jeg er svært glad for at jeg har blitt vist denne tilliten, og året har vært svært lærerikt. Opplevelsen kan nok 

oppsummeres med det gamle ordtaket «ingen planer overlever første kontakt med virkeligheten» 

Mitt hovedfokus som depotleder har vært å forsøke å konkretisere enkelte rutiner som har vært fra tidligere, 

innføre enkelte nye, samt å styrke ressursene vi har for å opprettholde en god aksjonsberedskap parallelt 

med andre aktiviteter. Det har blitt etablert en rutine for minstesats på hjelpekorpsdepot som er låst til 

aksjonsberedskap. Målet er å kvalitetssikre at mannskap som rykket ut på aksjon alltid skal finne 

aksjonsutstyr klart, komplett og på samme plass. Dette målet mener jeg selv at vi i stor grad har nådd.  
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For å kunne ha en komplett aksjonssats stående «fredet» uavhengig av andre parallelle aktiviteter har vi 

kjøpt inn to nye håndholdte GPSer av typen Garmin GPSmap 64 slik at vi totalt har fire GPSer av denne 

typen. En av korpsets vakumspjelker har også blitt fornyet da denne var defekt når jeg overtok. Det har også 

vært kjøpt inn forbruksmateriell etter behov, primært førstehjelpsutstyr. Det har også vært kjøpt inn 

dampsperrer for bruk på svært kalde pasienter. Dette er en del av en tredelt løsning mot hypotermi, der de 

andre komponenter er utstyr som inngår i aksjonsutrustningen. Denne innpakningsmetoden er svært effektiv, 

og vi er allerede i gang med opplæring og trening i eget korps.  

 

Forbruksmateriell førstehjelp har i 2018 og tidligere vært dekket av budsjettpost for hjelpekorpsdepot, noe 

som fører til dårlig oversikt over utgifter, vanskeligheter med å koble slike utgifter med inntekter på 

sanitetsvakter og mindre forutsigbarhet i de økonomiske rammene for depot. Når vi handler inn 

forbruksmateriell er det ofte i forholdsvis store kvanta som holder i flere år, men som ikke alltid er tatt 

høyde for i budsjettering på depot. Jeg har derfor foreslått for korpsleder at det opprettes en egen 

budsjettpost for forbruksmateriell/førstehjelpsutstyr fra og med budsjettår 2019. 

 

Depotleder har, med god hjelp både fra egen korpsledelse og ressurspersoner i Norges Røde Kors brukt en 

del tid på å utforme en søknad til extrastiftelsen om midler til redningsbåre for brukt i terreng. Vi ble ikke 

tildelt midler i 2018, men kommer til å fortsette med å prøve å skaffe midler til en slik båre. 

 

De siste månedene har vi også startet arbeidet med å systematisere, merke og bygge om på depot. Det er satt 

opp en ny rekke lagerreoler, og disse er platet i bakkant og utgjør en skillevegg mellom garasje og 

depotområde. Det er også kjøpt inn en etikettskriver og tilbehør for å merke hyller og utstyr. Dette arbeidet 

er i skrivende stund ikke ferdig. 

 

I 2019 planlegger jeg å fortsette arbeidet med å gjøre depot mer brukervennlig og oversiktlig. Jeg planlegger 

også å øke antallet vi har av enkelte gjenstander som inngår i aksjonsutrustningen. Om budsjettet for 2019 

tillater der, ønsker jeg også å kjøpe inn to førstehjelpssekker for å erstatte de røde standardsekkene fra RK. 

De gamle sekkene er svært lite egnet til å ha på ryggen over tid, og totalt ubrukelige med litt tyngre innhold 

enn enkeltmannspakker. Spesielt på større vakter med streifvakter er dette behovet tydelig, men det er også 

ønskelig at det skal være mulig å ta med en egnet førstehjelpssekk på henteoppdrag.  

 

06.01.19 

 

Bjarte Erstad 

Fagleder Depot  

 

Årsmelding Båt - 2018 
Sesongen 2018 startet seint i april. Og endte tidlig i november. Båten har vært operativ hele perioden. 

Båten har vært med på mange arrangementer i år. Båten har vært med på aktivitet hos BARK Bergen, og 

Bark Arna og Åsane. Båten har vært med på totalt 2 aksjoner for HRS, medlemsmøter for hjelpekorpset. 

Den har også vært tilstede på både Kvalifisert,- og videregående – sjøredning. Vi har hatt et godt samarbeid 

med Røde Kors Båten Hordaland, de lånte båten vår til å dekke vakter de hadde ovenfor sine oppdragsivere 

og vi har bistått de ved å være markører ved flere anledninger. Båten var med som beredskapsbåt under 

norgesmesterskap for hjelpekorps. 

 

Høsten bød på mye vind som dessverre har ført til noen problemer. Lappingen i patongen i baugen trenger 

en ny overhaling etter at båten traff en bølge i litt mye vind. Og etter uhell ved opptrekk av båten for 

vinterlagring, som gjorde at patongen på styrbord side er hull i. Mye regn førte også til at det ved flere 

anledninger var svært mye vann i båten, uten at dette ble pumpet ut slik det skal. Til tross for dette har altså 



Årsmøte 2019 Arna og Åsane Røde Kors                                                               

 

 - 12 - 

båten vært operativ hele sesongen. 

 

I hjelpekorpset har vi 5 godkjente båtførere og etter kvalifisert sjøredning er vi nå enda flere som straks er 

klar for å ta steget opp som godkjent båtfører 

Mvh 

Karsten Sand Torvanger 

Fagleder Båt 

 

Årsberetning transport 2018 
Det har ikke skjedd veldig mye innad transport i Arna og Åsane i 2018.  

 

Bilen 

Lite nytt har skjedd med bilen. Den har blitt flittig brukt til sanitetsvakter, aksjoner, NM og diverse andre 

ting. Den gikk gjennom EU-godkjenningen på andre forsøk etter noe slitte deler måtte byttes ut. Ellers har 

småting blitt fikset underveis. 

Ko-vogn 

Ko-vognen har også blitt flittig brukt til kurs, aksjoner og NM. Lite nytt har skjedd utenom det som ser ut til 

ett innbruddsforsøk. Sidespeil, en kabeltrommel og en ladekabel forsvant. Ene døren til båsen fremme ble 

også ødelagt. Døren holder på å bli fikset per nå. 

Beredskapshenger 

Lite nytt! Småting har oppstått og småting har blitt fikset.  

 

Øyvind Modahl 

Fagleder Transport 

 

Årsmelding fagleder vaktfordeler 2018 
 

Se avsnitt om sanitetsvakter i første del av hjelpekorpsets årsmelding over.  

 

Årsmelding hytte 2018 

I 2018 har det vært utført generelt vedlikehold på hytten og området rundt. Det er blitt ryddet trær og fjernet 

kratt samt kløyvd ved.  

Hytten har endelig fått ny sofa i stuen og vaktrommet har gjennomgått en liten rydde- og reorganiserings-

jobb.  

Hedda Fjermestad Aase 

 

 

Årsmelding Røde Kors Ungdom (RKU) 2018 
 

I 2018 har Arna og Åsane Røde kors Ungdom hatt fokus på følgende: 

 

Vi har også i år hatt fokus på det å være en sosial møteplass, vi har vært en plass hvor ungdommer kan 

komme og bare være seg selv og ta del i de aktivitetene vi har planlagt. Vi har hatt filmkvelder, spillekveld, 

vært og bowlet, vært på trampolinepark og hatt en del kvelder hvor vil har laget mat. Vi har hatt et mål om å 

ha mat hver gang sånn at det skal bli litt mindre stress for både frivillige og deltakerne.  
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Vi har hatt som mål i høst å rekruttere flere deltagere til vår aktivitet, dette har vi blant annet gjort med å stå 

stand på HordaLan, hvor vi delte ut vann og flyers om hva røde kors ungdom sine aktiviteter er.  

Vi samarbeidet med Bergen Røde Kors ungdom og Askøy Røde Kors ungdom på festplassen  

 

Årsmelding Barnas Røde Kors (BARK) 2018 
Første halvår 2018 hadde BARK fast aktivitet hver mandag i Ådnahall. 

 

Vi gikk mye turer, var på holmen og grillet, hadde en tur med Røde Kors båten og vi fokuserte mye på 

førstehjelp, noe alle ble kjempeflinke i. 

 

Etter sommeren mistet vi noen av de faste frivillige vi hadde med oss i arna, og det faste tilbudet i arna ble 

lagt ned mens vi jobbet med å starte opp i Åsane. 

 

Åsane har i lengre tid ønsket seg et BARK tilbud og vi får mange henvendelser fra lokalmiljøet der.  

Dessverre har vi ikke klart å rekrutere nok frivillige til å sikre et trygt og stabilt tilbud der enda, og det er en 

av tingene vi kommer til å fortsette med på handlingsplanen for 2019. 

 

Aktiviteten i Arna ble imidlertid savnet og høsten 2018 startet vi et samarbeid med Bry Deg Bli Med som 

holder til i de samme lokalene som oss. 

 

Vi har holdt BARK aktiviteter der sammen med dem hver måned og hadde julefeiring i felleskap. 

Dette er noe vi ser har fungert og som vi vil fortsette med. 

 

Årsmelding opplæring 2018 
 

I 2018 har vi hatt mange nye instruktører på kurs i løpet av våren. Vi har dessverre ikke fått beholde alle 

instruktørene da skole og reisevei har ført til noe frafall. Vi er nå ca. 10 stk i instruktørgruppen. Vi vil i få til 

et instruktørmøte i løpet av starten på 2019. 

  

Kursåret 2018: 

I løpet av 2018 har vi hatt diverse eksterne kurs. Vigdis har holdt opptil flere kurs for ansatte i barnehager i 

Arna og Åsane (Indre Arna, Rolland og Flaktveit). Hun har også tatt ansvar for kursene for Bergen turlag og 

har egenhendig holdt mesteparten av dem i 2018.  

Vi har også hatt kurs for Human Care (Mailen og Kristin), en forening for fosterforeldre i Åsane området. 

Flere av våre instruktører har også vært aktivt med under 100kurs kampanjen som ble holdt i mai, hvor det 

både ble arrangert flere kurs og HLR stafett.  

Vi håper på å opprettholde den gode kontakten med Bergen Turlag videre, da de nærmest er blitt en fast 

kunde hos oss.  

 
Vi har også hatt en del interne kurs. Det var forsøkt gjennomført et Kvalifisert førstehjelpskurs for nye 

deltagere i hjelpekorpset, men grunnet lavt deltager antall ble dette utsatt til 2019. Vi har også utdannet flere 

instruktører innenfor ungdom, hjelpekorps og omsorg som tar seg av interne kurs som kreves for å delta på 

enkelt aktiviteter der.  

 
I tillegg har medlemmer av vår instruktørgruppe avholdt kurs for Bergen Røde Kors i forbindelse med avtale 

om felles kurs. Dette vil vi også fortsette med i 2019. 

  

Med vennlig hilsen 

Leder opplæring Kristin Engevik Mikkelsen. 
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Årsmelding Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) 2018 

 

Frem til sommeren var Røff en aktiv gjeng bestående av ca 10 medlemmer, hovedsakelig jenter. De hadde 

aktivitet hver uke der de drev med blant anna førstehjelp, tur, spill-kvelder, klatring, turer, snøscooter tur, 

markørtjeneste, ski og skøyter.  
 

Etter sommeren flyttet dessverre vår RØFF leder til Os og begynte på skole der. Det lyktes oss dessverre 

ikke å finne en ny som ønsket å overta som leder. Aktiviteten har derfor ikke vert aktiv siden sommeren. 

Dette vill vi selvfølgelig gjøre noe med å jobber mot å ha en ny aktiv gjeng fra sommeren.  

 

Hilsen  

Thomas Hopland 

Korpsleder 

Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps 

 

Årsmelding Røde Kors-ambulansen Bergen (RKAB) 2018 
 

Det har vert et hektisk år for RKAB med masse vakter som skal bemannes med relativt liten medlemsmasse. 

Dette har gjort at de aktive medlemmene har fått veldig mye å gjøre.  De faste vaktene har vert på 

travparken på Haukås, fotball vakt på Brann stadion, Myrdal gress , ambulansekjøring for helse Bergen og 

vintervakt på Kvamskogen.  I tillegg har det vert andre vakter og arrangement RKAB har vert tilstede på. 

Det er god dialog med Helse Bergen og det er et godt samarbeid med disse. Det er kommet en ny leder for 

akuttmedisin og det h  

  

Kurs:  

Det er blitt arrangert ambulansekurs der det var 14 stk påmeldt. Alle disse gjennomførte kurset og holder på 

med intern utsjekk og utskjekk med helse Bergen. 

  

Økonomi:  

Ikke fått noen konkrete tall fra RKAB per. 12.02.18. Foreløpige tal viser en omsetning i overkant av 1 

million med et overskudd på ca 130.000,-    
 

Thomas Hopland  

Korpsleder, Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps  

 

Til orientering under er siste årsberetning fra RKAB. 
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Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingene for 2018 

Sak 7: Godkjenning av regnskap for 2018 
 

Resultatregnskap pr. 31.12.2018 

 Note 2018 2017 

Driftsinntekter    
Salgsinntekter  523 841 511 295 

Medlemskontingenter  327 100 310 672 

Inntekt fra Røde Kors 1 121 180 20 000 

Offentlige tilskudd 2 80 417 102 231 

Andre inntekter 3 544 124 441 105 

Sum driftsinntekter  1 596 662 1 385 303 

Varekjøp      

Varekjøp  80 775 72 567 

Sum varekjøp  80 775 72 567 

    

Driftskostnader    
Avskrivninger 5 151 066 164 532 

Annen driftskostnad 4 1 145 323 1 208 695 

Sum driftskostnader  1 296 389 1 373 227 

Driftsresultat  219 498 -60 491 

Finansposter    

Finansinntekter 10 12 534 36 915 

Finanskostnader  2 550 1 621 

Netto finansposter  9 984 35 294 

    
Årsresultat  229 482 -25 197 

    

Overføringer og disponeringer    

Overføring fra øremerket egenkapital 6 -49 600 -39 600 

Overføring til øremerket egenkapital 6 0 10 000 

Overføring fra egenkapital  0 -30 825 

Overføring fra/til fri egenkapital 6 279 082 35 228 

Netto overføringer  229 482 -25 197 
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ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

Balanse pr. 31.12.2018 

 Note 2018 2017 

Eiendeler    

Anleggsmidler    

Varige driftsmidler    

Hytte 5 460 000 460 000 

Transportmidler 5 322 760 343 827 

Inventar og løsøre 5 4 4 

Sum varige driftsmidler  782 764 803 831 

Finansielle anleggsmidler    

Verdipapirer 8 61 000 61 000 

Sum finansielle anleggsmidler  61 000 61 000 

Sum anleggsmidler  843 764 864 831 

Varer    

Varebeholdning  9 004 8 651 

Sum varer  9 004 8 651 

Omløpsmidler    

Fordringer    
Kundefordringer 7 33 700 140 512 

Andre fordringer  2 924 1 000 

Forskuddsbetalte kostnader  59 510 57 889 

Sum fordringer  96 134 199 401 

Kontanter, bankinnskudd og lignende    
Kontanter, bankinnskudd og lignende  1 295 649 949 063 

Sum kontanter, bankinnskudd og lignende  1 295 649 949 063 

Sum omløpsmidler  1 400 787 1 157 115 

Sum eiendeler  2 244 551 2 021 946 

Egenkapital og gjeld    

Egenkapital      
Fri egenkapital 1.1 6 1 903 542 1 868 314 

Årets overføring 6 279 082 35 228 

Sum fri egenkapital  2 182 624 1 903 542 
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Bundne midler    
Øremerket egen kapital 6 47 000 96 600 

Sum bundet egenkapital  47 000 96 600 

    
Sum egen kapital  2 229 624 2 000 142 

    

Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld 9 -2 363 21 804 

Annen kortsiktig gjeld  17 291  
Sum kortsiktig gjeld  14 927 21 804 

Sum egenkapital og gjeld  2 244 551 2 021 945 

    
Bergen, 31.12.18     
         xx.xx.19     

     
Dokumentet foreligger i signert versjon på årsmøtet.     

     
                                              HeddaFjermestad Aase   

                                                                                                
Lokalforeningsleder     

     

     

     

     

     
Anne Margrete Heggstad                                      Øyvind Torvanger                                    Kristin Mikkelsen 

Styremedlem                                                         Styremedlem                                         Styremedlem 

     

     

     

     

     
Hanne Margrete Nelson                                        Thomas Hopland                                   Ruben Andre Salhus                                                                  

Styremedlem                                                           Styremedlem                                         Styremedlem 

 

 

Note 1 - Inntekt fra Røde Kors  
Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors 2018 

Frifond RKU 20 000 

Besøkstjenesten 15 000 

BARK 15 000 

Tilskudd migrasjon 42 709 

Juleaksjon 2018 11 401 

Flytende beredskap båt  17 070 

NRK Friluft høst 2017 0 

Sum tilskudd fra NRK  121 180 

  

  

Note 2 -Offentlige tilskudd  
Kommunale tilskudd 2018 
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Bergen komm tilskudd RKU 2 000 

Bergen komm tilskudd RK jr 2 000 

Bergen komm tilskudd RØFF 0 

Bergen komm tilskudd BARK 2 000 

Sum kommunale tilskudd 6 000 

  
Fylkeskomuale tilskudd  
Hordaland fylke leksehjelp 0 

Sum kommunale tilskudd 0 

  
Statlige tilskudd  
Momskompensasjon 74 417 

Sum statlig tilskudd 74 417 

  

Sum offentlige tilskudd            80 417  

  

  
Note 3 - Andre inntekter  2018 

Leieinntekter utleie lokaler 101 500 

Leieinntekter utleie transport midler 4 000 

Gevinst ved avgang transportmidler 41 999 

Bundne bidrag, gaver 0 

Ubundne bidrag, gaver 25 336 

Grasrotandelen 111 818 

Panto 259 471 

Sum andre inntekter 544 124 

  

  
Note 4 - Driftskostnader 2018 

Leie lokaler 382 948 

Leie lokaler eksternt 2 000 

Leie Parkeringsplass 9 900 

Offentlige avgifter 230 

Vakthold 7 625 

Renovasjon, vann, avløp m.v. 8 698 

Lys, varme 21 440 

Renhold 5 503 

Driftskostnader, lokaler 13 829 

Leie transportmidler 38 120 

Depotutstyr 64 668 

Depotutstyr vedr aksjoner 1 049 

Inventar og utstyr 1 478 

Diverse utgiftsførte anskaffelser 6 970 

Ytre vedlikehold lokaler 14 003 

Reprasjon/Vedlikehold, div utstyr 3 746 

Refundert lønn leiet arbeidskraft 60 000 

Kontorrekvisita u/ fradrag moms 2 127 

Kursmateriell 7 100 

Diverse utgifter 57 578 

Telefon kontor 3 457 

Telefon, datalinjer 19 405 

Telefon mobil 11 624 

Sambandsutstyr 7 811 
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Porto 348 

Drivstoff bil 49 259 

Vedlikehold bil, inkl. servic 50 655 

Forsikring, biler 2 606 

Fast parkering/bom/piggdekkavg 8 395 

Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 6 373 

Km aksjoner 1 365 

Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 1 670 

Reisekostnader aksjoner 448 

Bevertning 92 187 

Annonsering 8 826 

Kontingenter 1 150 

Deltageravgift, kurs / seminar 75 579 

Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 0 

Forsikring 16 738 

Deltageravgift 240 

Aktiviteter 44 431 

Øredifferanse 296 

Tap på fordringer 13 011 

Tilskudd distrikt 20 440 

Sum andre kostnader 1 145 323 

  
 
Note 5- Varige driftsmidler

Bygninger Innventar Biler, tilheng  Snescooter Båter  Sum 

Anskaffelseskost pr. 01.01. 460 000          103 258       361 901           245 900       229 000         1 400 059 

Tilgang i året -                 -              -                  130 000       -                130 000    

Avgang i året -                 -                  108 400       108 400    

Anskaffelseskost pr. 31.12. 460 000          103 258       361 901           267 500       229 000         1 421 659 

Akumulert avskrivning 01.01 103 254       173 875           135 899       183 200         596 228    

Akumulert avskrivning 01.01 solgte driftsmidler 108 399 108 399    

Ordinær avskrivning 31.12 -              69 100             36 167         45 799          151 066    

Akumulert avskrivning 31.12 -                 103 254       242 975           63 667         228 999         638 895    

Bokført verdi pr. 31.12. 460 000          4                 118 926           203 833       1                  782 764    

 
 
Note 6 - Egenkapital    
Egenkapital pr 31.12 fremkommer som følger:    

 

Sum 
Egenkapital 

fri 
Egenkapital 
øremerket 

Egenkapital pr. 01.01 2 000 142 1 903 542 96 600 

Overført fra fri egenkapital i året 0 0  
Brukt av øremerket kapital i året -49 600  -49 600 

Overført til øremerket egenkap i året 0  0 

Resultat lokalforening: 279 082 279 082  
Egenkapital pr. 31.12.: 2 229 624 2 182 624 47 000 

    
Tilskudd Frifond RKU  Mottatt des 2017, gjelder 2018 overført 2018 kr 10.000   
 
Note 7 - Fordringer  
Kundefordringer er oppført til pålydende verdi.  

  

  
Note 8 - Andeler 2018 

Andeler i Røde Kors Ambulansen Bergen SA 60 000 

Furedalsskaret Vann og avløpslag SA  1 000 



Årsmøte 2019 Arna og Åsane Røde Kors                                                               

 

 - 21 - 

Sum andeler 61 000 

  

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

  

  
Note 10 – Finansinntekter 2018 

Renteinntekter bank 4 783 

Gjensidige kundeutbytte 7 751 

Røde Kors Ambulansen Bergen 0 

Sum finansinntekter 12 534 

  

  
Note 11 – Nærstående parter  
Etter regnskapsloven skal det opplyses om nærstående parter.  
Nedenfor er en oversikt over vesentlige transaksjoner med disse:  

  
Mottatte faktura: 2018 

Bergen Røde Kors  
Fana Røde Kors Hjelpekorps 3 400 

Hordaland Røde Kors 144 452 

Norges Røde Kors 5 790 

Røde Kors Førstehjelp 15 527 

Sum 169 168 

  
Sendte faktura: 2018 

Bergen Røde Kors 15 906 

Fana Røde Kors 500 

Hordaland Røde Kors   8 378 

Norheimsund Røde Kors 2 400 

Norhordland Røde Kors 0 

Osterøy Røde Kors Hjelpekorps 0 

Røde Kors Ambulansen Bergen 0 

Sotra Røde Kors 5 250 

Sum 32 434 

  
Fra Norges Røde Kors 2018 

Tilskudd 121 180 

Medlemskontigent 327 100 

Videreformidlet mva kompensasjon for 2014 74 417 

Sum 522 697 

  
Fra Røde Kors Førstehjelp 2018 

Provisjon 20 650 

Sum 20 650 
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Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet 

 

Sak 8: Valg av revisor 
 

Styrets forlag til vedtak: Hordaland Røde Kors velges som revisor.  

Sak 9: Innkomne forslag 
 

Sak 9A: Støtte til Kypros Røde Kors 
 

Behovet er økende for samarbeidet mellom Kypros og Hordaland Røde 
Kors. Følgende er all informasjon lokalforeningene behøver for bidra på 
sin måte. 
 
Røde Kors Hordaland forsetter fjorårets internasjonale samarbeid med 

Kypros Røde Kors, og ba 

lokalforeningene direkte om 

hjelp også mot slutten av 

2018. Fortvilte voksne og 
barn ankommer vassende i 
land langs Kypros strender, 

på flukt fra ett av verdens mest urolige og farlige områder. 
Våte og kalde blir de tatt imot, ofte uten andre eiendeler 
enn det de har på seg.  
 
I respons av dette utformet de frivillige nødhjelpspakker 
som flyktningene mottar når de ankommer Kypros. 
Behovet er enda større i år enn det var i fjor. Donasjoner til 
dette nødhjelpsprosjektet kommer i tillegg til midlene som 
går til utviklingssamarbeidet med Kypros Røde Kors og det 
er ikke forventet at lokalforeningene skal gi. En del 
lokalforeninger velger å årlig sette av penger til 
internasjonale humanitære formål. I den sammenheng er 
dette et alternativ hvor mange av oss har nær kjennskap til 
både behovet, løsningene og de involverte menneskene.  
 
Nødhjelpspakkene som båtflyktningene mottar består av essensielle artikler, som toalettsaker, tørre klær, 

undertøy og annet som er nødvendig for at de skal klare seg de første to til fire døgn etter de kommer i land. 

Innholdslistene for pakkene er laget av Kypros Røde Kors og blant annet kvalitetssikret av vår kollega 
Abdullah Khalifa, en syrisk Røde Kors-frivillig som selv ble flyktning, ble bosatt i Sund og har hatt praksis på 
distriktskontoret. De ferdigpakkede eskene er skreddersydd for båtflyktninger i ulike aldre fra nyfødte 

babyer til voksne damer og menn (se eksempel over).  
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Lokale ledd er invitert til å bevilge et beløp til finansieringen av et antall 
nødhjelpspakker til båtflyktninger som blir tatt imot av Kypros Røde Kors. Dette 
gjøres enkelt ved å gjøre vedtak om beløpet man ønsker å bidra med. Hver pakke vil i 
snitt koste omtrent 35 euro (innkjøpene gjøres selvsagt på Kypros, med Kypros Røde 
Kors sine rabatter). Kr 3500,- er det nok til 10 nødhjelpspakker, kr 17500,- er det nok til 
50 pakker, osv.  
 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i Arna og Åsane Røde Kors gir 25 000 til Kypros Røde kors  

 

Sak 10: Godkjenning av handlingsplaner for 2019 
 

0 Administrasjon 2019 
 

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 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. 

0.6 

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

0.7 

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

0.8 

Starte arbeidet med å lage en langtids-handlingsplan/strategi for lokalforeningen. 
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1 Handlingsplan Hjelpekorpset 2019 
 

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.  

 1.7.1 Jobbe for å få en stabil og dyktig båt/vann gruppe som behersker alt fra båt til strandredning. 

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. 

1.9 Jobbe aktivt for å utvikle og gjennomføre drift, beredskap og aktiviteter knyttet vintertjeneste.  

 1.9.1 Jobbe for å få en stabil og dyktig scooter gruppe.  

 1.9.2 Jobbe for å få opp deltakelsen på vakt på Kvamskogen.   

1.10 Jobbe for å få flere medlemmer med kompetanse på ledelsesnivå. 

1.11 Jobbe med å utvikle beredskapsøvelser som konsept i forbindelse med innsalg til næringsliv 

 

 

2 Handlingsplan Besøkstjenesten 2019 
 
Formål: 

 

Besøkstjenestens formål er å avhjelpe ensomhet. Vi skal hjelpe og støtte ensomme og syke, i alle 

aldersgrupper. Vi driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det i samarbeid med 

pårørende, hjemmesykepleien, sykehjem eller andre instanser. 
 

Mål: 

 

Vi skal etterleve Besøkstjenestens formål om å avhjelpe ensomhet. Ved henvendelser fra brukere, pårørende eller 

ulike helseinstanser, skal vi så langt som mulig yte den hjelp vi kan på det sosiale plan.  

 

Nye frivillige som tar kontakt skal så raskt og effektivt som mulig gjennomgå de kurs som kreves og begynne i 

aktivitet. 

 

De frivillige skal tas vare på gjennom informasjon, sosiale aktiviteter og ved mulighet til faglig påfyll.  
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3 Handlingsplan Røde Kors Ungdom 2019 

Røde Kors Ungdom i Arna og Åsane skal være en viktig bidragsyter i et felles arbeid for å bedre 

oppvekstsvilkår for barn og ungdom i lokalmiljøet. Vi skal tilby ungdommer aktiviteter med trygge rammer 

og inkluderende miljø. Vi skal bruke dette aktivitetene våre til å jobbe aktivt mot vold, rasisme, intoleranse 

og rus i ungdomsmiljøet, og samtidig være en forsterket stemme for ungdommer i lokalsamfunnet.  

MÅL  DELMÅL TILTAK 

Legge til rette for at 

Ungdom skal få 

kunnskap om Røde 

Kors og Røde Kors 

Ungdom 

- Rekruttere flere 

frivillige og deltakere 

- Gi informasjon om 

kurs 

- Ha stands  

- Aktivt rekruttere på aktuelle 

lokasjoner 

- Samarbeide med andre 

ungdomsgrupper 

Økt kompetanse - Kurs og opplæring til 

frivillige 

- Tilby kurs eller gi informasjon 

til frivillige over hvor de kan 

gå på kurs 

- Delta på kurssamlinger 

arrangert av distriktet og andre 

Fokus på rekruttering  

av medlemmer og 

tillitsvalgte 

 

- Få 2 nye 

frivillige/deltakere 

- Arrangere møtekvelder 

- Rekrutteringsaktiviteter 

(stands, infomøter, besøk) 

Styrke lokal kapasitet 

og ungdomsdemokrati 

 

En tillitsvalgt representant fra 

Røde Kors Ungdom i 

lokalforeningsstyret 

 

- Rekruttere flere tillitsvalgte 

- Gi opplæring og innføring i 

Røde Kors Ungdom til 

eksisterende unge tillitsvalgte 

Styrke og pleie frivillige 

og tillitsvalgte 

Gjøre det lettere å få tid til 

røde kors aktivitet i en travel 

hverdag. 

- Tilby mat på alle møter 

Legge til rette for gode 

og varierte aktiviteter 

Ha møtekveld 1 gang i uka - Lage en aktivitetsplan for 

hvert halvår 

- Søke midler fra frifond og 

sende inn rapport 
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4 Handlingsplan Barnas Røde Kors 2019 
 

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: 

Vi skal fortsette arbeidet med å starte opp BARK i Åsane og for å få til det må vi øke fokuset på å rekrutere 

flere frivillige. 

Vi vil og fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet med Bry Deg Bli Med med hensikten å få en fast 

og aktiv BARK avdeling i Arna igjen og kunne sikre en godt tilbud til de barna som faller utenfor. 

 

5 Handlingsplan Opplæring 2019 
 

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

organisasjonen og eksternt i våre bydeler. 

  

Mål: 

5.1 

Vi vil utdanne flere instruktører/kursholdere ved å sende folk som er interessert i kursvirksomhet på kurs 

arrangert av distriktet/evt. avholde instruktør/kursholder kurs på egen hånd. 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 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. 

Avdeling opplæring skal også sørge for at nye og eksisterende medlemmer i andre aktiviteter enn 

hjelpekorpset har den nødvendige kompetansen for å fylle sine oppgaver. Avdeling opplæring skal bistå alle 

aktiviteter i Arna og Åsane Røde Kors med instruktører/kursholdere når dette er ønsket, så langt det lar seg 

gjøre. 

  

5.3 

Avdeling opplæring vil søke å øke kompetansen i førstehjelp blant befolkningen i Arna og Åsane ved å tilby 

førstehjelpskurs av høy kvalitet til publikum, bedrifter, lag og organisasjoner. 
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6 Handlingsplan Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv 2019 
 

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 

Rekruttere ledere som kan skape en bærekraftig aktivitet  

 

6.2 

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

 

6.3 

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

 

6.4 

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

 

6.5 

Øke kompetansen hos ledere og ressurspersoner gjennom kursing og opplæring. 

 

6.6 

Rekruttere flere medlemmer. 

 

6.7 

Øke samarbeidet med de andre RØFF gruppene i Hordaland.  

 

6.8 

Lage et styre som vil planlegge og gjennomføre medlemskveldene, og andre sammenkomster gjennom året. 

  

6.9 

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

 

6.10 

Jobbe mot å få en stabil gruppe, med aktive ungdommer.  
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Sak 10: Godkjenning av budsjett for 2019 
 

Totalt    Resultat Budsjett Budsjett 

    hiå   Årsbudsjett 

    201813 2018 2019 

3100 Varesalg, avgiftsfri -115 349 -80 000 -100 000 

3101 Loddsalg/Blomstersalg -9 045 -8 500 -8 500 

31 Salgsinntekter, avg.fri -124 394 -88 500 -108 500 

3210 Deltageravgift, inntekt -16 900 -9 000 -14 500 

3240 Tjenester utført for andre -261 107 -330 000 -275 000 

3250 Tilskudd RK-ledd/Distr.samarb -500 0 0 

3280 Refusjon Aksjoner -90 865 -67 000 -65 000 

3290 Diverse inntekter -30 075 -50 000 -20 000 

32 Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet -399 447 -456 000 -374 500 

3320 Medlemskontigent -327 100 -275 000 -275 000 

3331 Akt Tilskudd fra NRKors -131 180 -30 000 -157 500 

33 Inntekter fra NRKors Sentralt -458 280 -305 000 -432 500 

3450 Kommunale tilskudd -6 000 -14 000 -6 000 

3481 Momskompensasjon -74 417 -65 000 -70 000 

34 Offentlige inntekter -80 417 -79 000 -76 000 

3600 Leieinntekter utleie lokaler -101 500 -110 000 -110 000 

3620 Driftsinntekter utleie -4 000 0 0 

36 Leieinntekter -105 500 -110 000 -110 000 

3801 Gevinst ved avgang biler -41 999 0 0 

38 Gev. avgang anl.midlier -41 999 0 0 

3910 Ubundne bidrag, gaver -25 336 -25 000 -10 000 

3911 Grasrotandelen -111 818 -65 000 -90 000 

3912 Panto -259 471 -200 000 -250 000 

39 Andre driftsrelaterte inntekter -396 625 -290 000 -350 000 

100 SUM INNTEKTER -1 606 662 -1 328 500 -1 451 500 

10 TOTALE INNTEKTER -1 606 662 -1 328 500 -1 451 500 

4420 Varekjøp, Traller 79 433 73 000 93 000 

4452 Varekjøp Lodd/Blomster 1 342 0 1 500 

44 Varekjøp u/mva 80 775 73 000 94 500 

200 SUM VAREKOSTNADER 80 775 73 000 94 500 

6010 Avskrivninger 172 565 159 500 175 500 

60 Avskr./nedskrivninger 172 565 159 500 175 500 

6300 Leie lokaler 382 948 372 000 383 000 

6301 Leie lokaler eksternt 2 000 0 0 

6302 Leie Parkeringsplass 9 900 1 500 8 100 

6310 Offentlige avgifter 230 1 000 1 230 

6311 Vakthold 7 625 3 600 6 625 

6320 Renovasjon, vann, avløp m.v. 8 698 3 000 9 000 

6340 Lys, varme 21 440 30 000 20 000 

6360 Renhold 5 503 2 500 2 500 

6370 Driftskostnader, lokaler 13 829 16 000 36 000 

63 Kostnader lokaler 452 172 429 600 466 455 

6440 Leie transportmidler 38 120 37 000 60 000 

64 Leie maskiner, inventar mv 38 120 37 000 60 000 

6531 Depotutstyr 64 668 36 500 50 500 

6532 Depotutstyr vedr aksjoner 1 049 0 0 

6540 Inventar og utstyr 1 478 2 000 4 500 

6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 6 970 2 000 60 000 
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65 Verktøy/inventar 74 165 40 500 115 000 

6600 Ytre vedlikehold lokaler 14 003 12 000 30 000 

6620 Reprasjon/Vedlikehold, div utstyr 3 746 6 000 6 000 

66 Rep. vedlikehold 17 749 18 000 36 000 

6732 Refundert lønn leiet arbeidskraft 60 000 60 000 100 000 

67 Div. innleide tjenester 60 000 60 000 100 000 

6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 2 127 5 500 4 000 

6830 Kursmateriell 7 100 26 000 26 000 

6890 Diverse utgifter 57 578 83 500 -8 000 

68 Kontorkostnader 66 804 115 000 22 000 

6900 Telefon kontor 3 457 1 400 1 400 

6901 Telefon, datalinjer 19 405 18 000 19 000 

6907 Telefon mobil 11 624 8 000 10 000 

6920 Sambandsutstyr 7 811 8 000 10 000 

6940 Porto 348 3 000 500 

69 Telefon og porto mv 42 645 38 400 40 900 

7000 Drivstoff bil 49 259 50 000 52 000 

7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 50 655 53 500 58 000 

7040 Forsikring, biler 2 606 40 500 40 500 

7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 8 395 21 700 10 500 

70 Kostnader transportmidler 110 915 165 700 161 000 

7830 Tap på fordringer 13 011 0 0 

78 Tap mv 13 011 0 0 

240 SUM KONTORKOSTNADER 1 048 145 1 063 700 1 176 855 

7101 Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 6 373 4 000 4 000 

7102 Km aksjoner 1 365 3 000 3 000 

7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 1 670 1 000 1 000 

7142 Reisekostnader aksjoner 448 0 0 

7170 Bevertning 92 187 85 000 104 000 

71 Kostnader og godtgj. for reiser 102 042 93 000 112 000 

7350 Annonsering 8 826 5 000 8 000 

73 Markedsføring 8 826 5 000 8 000 

7500 Forsikring 16 738 18 500 18 500 

75 Forsikringspremier, garanti mv 16 738 18 500 18 500 

241 SUM REISER, TRYKKING, KOPIERING, FORS. 127 606 116 500 138 500 

7400 Kontingenter 1 150 1 500 1 500 

7405 Deltageravgift, kurs / seminar 75 579 69 000 71 000 

7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 0 3 500 28 500 

74 Kontingenter og gaver 76 729 74 000 101 000 

7720 Deltageravgift 240 5 000 5 000 

7721 Aktiviteter 44 431 30 000 32 000 

7770 Bankomkostninger 2 498 0 0 

7779 Øredifferanse 296 0 0 

77 Møter, kurs og arrangementer 47 466 35 000 37 000 

242 SUM MØTER, KURS OG ANDRE ARR. 124 195 109 000 138 000 

20 TOTALE DRIFTSKOSTNADER 1 380 721 1 362 200 1 547 855 

8050 Renteinntekter bank -4 783 -4 000 -4 000 

8070 Avkastning Verdipapirer -7 751 -7 000 -7 000 

80 Finansinntekter -12 534 -11 000 -11 000 

8130 Bankomkostninger 0 1 500 1 500 

8150 Rentekostnader 52 0 0 

81 Finanskostnader 52 1 500 1 500 

280 SUM NETTO FINANSPOSTER -12 482 -9 500 -9 500 

8720 Tilskudd distrikt 20 440 20 000 20 000 
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87 Kontante bidrag 20 440 20 000 20 000 

285 SUM TILSKUDD 20 440 20 000 20 000 

28 TOTAL FINANS OG EKSTRAORD.POSTER 7 958 10 500 10 500 

8930 Overføring til/fra Bundne midler -39 600 -39 500 -39 500 

89 Overføringer og disponeringer -39 600 -39 500 -39 500 

290 SUM OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE MIDLER -39 600 -39 500 -39 500 

29 TOTAL OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE MIDLER -39 600 -39 500 -39 500 

1 DRIFTSRESULTAT -257 583 4 700 67 355 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2019 

Sak 11: Valg av styre og valgkomite 
 

Medlemmer i valgkomiteen: Martin André Blomli Frøyseth, Britt Elin Christensen 

 

Verv til valg: 

Styremedlem BARK/Aktivitet 2 år. 

Nestleder styret 2 år. 

Varamedlem valgkomité (innstilles av styret) 2 år. 

 

Valg på valgmøte for omsorg: 

Styremedlem/Leder Besøkstjenesten 1 år. 

Vara styremedlem/Nestleder Besøkstjenesten 2 år. 

 

Valg på valgmøte for hjelpekorpset: 

Vara styremedlem/Nestleder Hjelpekorpset 2 år. 

 

Valg på valgmøte for RKU: 

Vara styremedlem/Nestleder Røde Kors Ungdom 2 år. 
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