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Årsmelding Styret og Økonomi 2019 
 

 

Aktivitet styret 2019: 

Styret konstituerte seg raskt etter årsmøtet, og har avholdt 8 styremøter i løpet av året med 27 saker til 

behandling. Medlemmene i styret har jobbet godt og i henhold til handlingsplan vedtatt på forrige årsmøte. 

Styret har mottatt jevnlige rapporter fra de ulike aktivitetene.  

Saken om ny, felles Hordalandsbåt har vært oppe i en rekke styremøter. Vi i styret er veldig fornøyde med at 

Arna og Åsane nå, sammen med Nordhordland - og Laksevåg og Alvøen Røde Kors  er i prosessen med på å 

starte opp et aksjeselskap som danner grunnlag for innkjøp av en ny, felles båt.  

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 har vært delt  med lokalforeningene 

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

han har hjulpet styrets medlemmer og de frivillige i lokalforeningen med ulike ting som regnskap, budsjett, 

og andre administrative arbeidsoppgaver, og forberedelser til årsmøtet. Prosjektet var en prøveordning med 

støtte fra distriktskontoret, som minsket i 2019. 

I januar 2020 overtok Ove Rio stillingen etter David, og vi ønsker Ove velkommen til lokalforeningen! Ove 

er ansatt i en stilling på 10%, og ser frem til et nytt år med ny ansatt. David har nå en ny stilling som 

Sekjsjonsleder for Omsorg. Vi takker David så mye for tiden hos oss og ønsker lykke til med ny jobb!  

Som leder av lokalforeningen vil jeg gjerne takke alle dere som gjør en verdifull og høyt verdsatt innsats 

som frivillige, aktivitetsledere, styremedlemmer eller støttemedlemmer.  

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 2019, se vedlegg 1 

 

Aktivitet Økonomi 2019 

 

Arna og Åsane Røde Kors har hatt et år med god aktivitet. Både Besøkstjenesten og Flyktninge-aktiviteter 

har hatt en god økning i aktivitetsnivå og medlemsmasse, og ligger an til å fortsette å vokse i 2020. Men 

samtidig har vi beklageligvis ikke greid å starte opp igjen RØFF-aktiviteter slik det var planlagt. BARK- 

aktiviteter ble også redusert mot slutten av året, og det er usikkert hva som vil skje kommende år.   

Lokalforeningen vår har hatt et godt økonomisk år som endte med et positivt resultat på ca 230 000,-, mens 

det var budsjettert med et underskudd på 77 000,-. Intensjonen bak det budsjetterte underskuddet var å 

benytte overskuddet fra 2018 til investering samt støtte Kypros Røde Kors. En lokalforening har ikke som 

mål å gå med overskudd.   

De største avvikene i regnskapet sett i forhold til vedtatt budsjettet for 2019 er knyttet til følgende poster:  
 

Inntekter  Budsjett  Regnskap  Kommentar  

Medlemskontingent  275 000  332 563    

Panto  250 000  381 872    

        

Utgifter  Budsjett  Regnskap  Kommentar  

Henger til scooter  50 000  5000  

Ble vedtatt på Årsmøtet 2019, og kjøpt inn. Men 

regnskapsregler krever at denne må avskrives 

over flere år.  

Avskrivning båt  45 500  0  Båt er nå nedskrevet  

Aktiviteter RØFF  26 000  0  Ingen aktivitet under RØFF  

  

For neste år vil Styret budsjettere konservativt med hensyn til inntekter. Styret ønsker å ha et budsjett for 

2020 som er i balanse. Vi foreslår for Årsmøtet å tillate støtte til Kypros Røde Kors også i år. Dette blir en 

egen sak.  

  

Med hilsen  

Øyvind Torvanger  

Adm. leder  
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Årsmelding besøkstjenesten 2019  
  

Besøktjenesten fikk ny leder og nestleder i 2019.  

Leder: Eva Benedicte Danielsen Norman  

Nestleder: Sindre Hansen  

  

Gjennomførte aktiviteter:  

• Tralletjeneste på Arna Helseheim ukentlig  

• En-til-en besøk i private hjem og sykehjem  

• Turgruppe fra Flaktveit Idrettshall  

• Ettermiddagsmøter i Røde Kors´ lokaler i Litleåsvegen - totalt åtte møter.  Deltakerne har vært hentet 

med buss og der hatt følge av frivillige.   

• Seniortur til Hella skulestove på Manger. Der var det bevertning, omvisning i den restaurerte og 

ombygde skolen og mulighet for å handle i den tilhørende lille bruktbutikken.  Selve reisen foregikk med 

veteranbuss.  

• Tre medlemsmøter inkludert juleavslutning  

  

Det har vært stor pågang med ønske om en-til-en besøk hovedsakelig i private hjem, og det har vært en 

utfordring å få dekket behovet.  Dette behovet har vi ennå ikke klart å få dekket idet det er  for få frivillige 

“klare” for nye oppdrag.  Vi har fått noen nye frivillige i løpet av 2019, men kursing av disse har vært til 

dels vanskelig.  Vi har derfor sett oss nødt til å la nye frivillige å starte med oppdrag uten at alle de fire 

obligatoriske kursene er gjennomført.  Samarbeid med Bergen Røde Kors om kursing der ser nå ut til å “gå 

seg til” slik at kursing av nye frivillige etterhvert vil bli enklere.  

Etter henvendelse fra Bergen kommune har besøkstjenesten inngått samarbeid om en demenskafe - for 

demente og deres pårørende - på Midtbygda sykehjem.  Bidraget fra oss tar til i februar 2020.  

  

Tusen takk til alle for flott innsats!  
 

Vennlig hilsen Eva Benedicte Danielsen Norman, leder besøkstjenesten  

 

 
 
 

Årsmelding Migrasjon og flerkultur 2019 
 

I løpet av 2019 har migrasjons-arbeidet i Arna og Åsane blitt ordentlig etablert. Aktivitetene har i hovedsak 

vært rettet mot beboerne på asylmottaket. Det er blitt opprettet et godt samarbeid med Arna mottakssenter, 

både med de ansatte samt beboerrådet. Det er også blitt opprettet et samarbeid med de andre frivillige 

organisasjonene som er aktive på mottaket.  

 

Målet med aktivitetene har vært å skape et fristed for menneskene på mottaket, som ellers lever i en 

krevende hverdag. Med et meget begrenset aktivitetstilbud og transportmuligheter er dette tilbudet sterkt 

etterlengtet. Det er blitt holdt regelmessige aktiviteter hver tredje helg. Alle aktiviteter er blitt gjennomført i 

samsvar med beboerrådets ønsker. Bla har aktivitetene bestått av: fjelltur, kino, museum, trampolinepark og 

bowling, etterfulgt av mat. I tillegg til de regelmessige aktivitetene ble det holdt Julefest i samarbeid med 

KIA for bosatte flyktninger, samt beboere fra asylmottaket. Her kom det over 200 gjester.   

 



Årsmøte 2020 Arna og Åsane Røde Kors                                                               

 

 - 7 - 

Det å verve frivillige har vært en utfordring og blitt arbeidet mye med. Pr januar 2020 har aktiviteten i 

tillegg til aktivitetslederne 8 aktive frivillige.  

 

Vi har fått mye god respons fra deltakere på aktiviteten, samt fra de ansatte på mottaket.  Vi ser frem til å 

videreutvikle dette viktige arbeidet.  
 

 
Årsmelding Hjelpekorps 2019 
 

2019 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 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. Det har vert økende oppmøte på disse kveldene. Vi har i større grad 

fått fagledere og andre med god kunnskap om et tema til å holde onsdagskvelder.   

 

Aksjoner:  

Vi har blitt kalla ut på totalt 43 aksjoner. En liten nedgang fra i fjord. Det har vert stor variasjon i typen 

aksjoner. Oppmøtestatistikk er ok, men det kan alltid bli bedre. Vi har hatt en økning i oppmøteprosent 

gjennom året. Dette r noe vi har jobbet målrettet med og det har vist resultater.   

 

Sanitetsvakter:  

Antall: 25  

Timer: 500  

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

førstehjelp, samband, samarbeid og det er en sosial aktivitet.   

De største kundene våre er Åsane sykkel og Bergen – Voss. Utenom disse vaktene deltar vi på amerikansk 

fotball, turnstevner, festivaler, motbakkeløp og andre mindre arrangement.   

Det har vert en nedgang i antall vakter og timer som er brukt på vakt. Dette er i hovedsak grunnet Åsane 

fotball som rykket ned i 2018 og et avlyst russearrangement.  

   

Medlemmer:  

Medlemmer per 28.01.2020: 72 stk, 43 aktive/godkjente medlemmer.  

Nye i 2019: 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 20-25 

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 24 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  

• Dette er røde kors hjelpekorps  

Kurs på Distriktsnivå der vi har hatt medlemmer med i stab:   
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• Lagleder søk og redning barmark og vinter  

  

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.   

  

Båt:  

Arna og Åsane Røde Kors er med i en prosjektgruppe sammen med Laksevåg og Nordhordland Røde Kros 

som jobber mot å kjøpe ny redningsbåt i 2021. Dette er et stort prosjekt med en kostnadsramme på 11-13 

millioner.   

Vi har hatt et godt år i 2019 og ser frem til nye muligheter og utfordringer i 2020.  

Mvh  

Thomas Hopland  

Korpsleder   

Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps  

  

Årsberetning Snøscootergruppen  
 I løpet av 2019 hadde scootergruppen en del å gjøre, vi var på vakt på Kvammskogen hver helg I sesongen, 

og dekket behovet for varekjøring/beredskap, vi rykket ut på flere oppdrag for AMK.  

Vi hadde også mannskaper på Kvammskogen I 2 uker I forbindelse med Bergen Kommune sitt arrangement 

“Aktive Dager”.  

  

Under vintervaktene har vi startet/gjennomført opplæring/utsjekk av 4 nye scooterførere, dette arbeidet 

fortsetter I 2020.  

  

I løpet av sommeren og høsten har scootergruppen klargjort den nye scooterhengeren for bruk, med 

montering av kjelkeholdere og scooterbelter I planet. Det er også gjort forbedringer I scooterkontaineren 

som står på Kvammskogen.  

  

Service er gjort på begge maskinene, og nytt av 2019 er påmonterte “Goldfingere” og “Isrivere”.  

Dette gjør maskinene enklere å betjene og mere driftsikker på hardpakket snø.  

Opplæring I bruk av “Goldfinger” begynner I 2020.  

  

Alt I alt ett produktivt år.  

  

Hilsen Vegard Thunestvedt  

Fagleder Snøscooter.  

  

Årsberetning samband  
Eg tok over som sambandsleder før hausten. I det halvåret har eg kjøpt 4 nye batteri til nødnett terminalane 

våra da nokre av dei vi hadde var begynt å bli slitt. Nødnett terminalane vi har er totalt 11 fordelt på 8 

handterminalar, 1 i koffert, 1 i bilen og 1 på hytta på Kvamskogen.   

Det er satt i gang et prosjekt i Hordaland for å omfordele terminalene som er i Hordaland. Vi håper dette 

gjør at vi får ekstra terminaler ila 2020.   

Hilsen   

Thor Gunnar Hovlid  

Sambandsleder   
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Årsmelding Båt   
 

Sesongen 2019 startet seint i april. Og endte tidlig i november. Båten har vært operativ nesten hele 

perioden.  

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.   

Vi har reparert det som har vert av småskader og reparert det elektriske slik at båten alltid startar. Båten 

begynner å vli slikk og det begynner å vise at den har vert mye brukt.   

På tampen av sesongen ble deg gjennomført områdeøvelse på Os hvor vi stilte med båt og mannskap. Her 

ble det dessverre en skade på båt og motor som medfulgte at vi måte ta båten ut av drift. Den ligger no på 

verksted for reperasjon.  

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  

Thomas Hopland  

Korpsleder  

  

Årsberetning Fagleder depot  
 2019 har vært ett spennende år på hjelpekorpsdepot i Arna og Åsane. Mye har handlet om å bygge videre på 

de rutinene vi har utarbeidet tidligere år og legge til rette for at depot skal legge til rette for at hjelpekorpset 

skal løse sine oppdrag på en god måte. Med god hjelp har vi fått på plass ett bedre system for plassering og 

lagring av utstyr, og utstyret er også merket bedre enn tidligere. Det har vært lagt ned ganske mange timer 

for å få til dette, men resultatet har blitt bra. De aktive i hjelpekorpset har bidratt til at utstyrsberedskapen i 

hele 2019 har vært svært bra ved å komme med innspill, bidra på dugnader og å være trofast med de 

rutinene vi er blitt enige om.   

Vi har kjøpt inn noe nytt depotutstyr og vi har erstattet forbruksmateriell og skadet utstyr fortløpende. 

Årsmøtet i 2019 la til rette for innkjøp av nye førstehjelpssekker, og disse er kommet på plass og tatt i bruk. 

Det samme er også en vakummadrass for pasienttransport. Sammen med at det nå er kommet på plass midler 

fra NRK til innkjøp av terrengbåre har hjelpekorpset på kort tid økt kapasiteten for å håndtere pasienter i 

terrenget betraktelig.   

I 2019 holdt vi oss innenfor budsjettrammene satt av årsmøtet.  

Planen for 2020 er å fortsette utviklingen ved å gå til innkjøp av nettbrett til aksjonsstyring, noe som allerede 

er innført i område 2 i Hordaland. Videre er planen å supplere det vi trenger av utstyr i lys av at vi har en økt 

rekruttering og økende antall deltakere på våre kurs.   

  

Bjarte Erstad  

Fagleder depot  

  

Årsberetning transport 2019  
Det har ikke skjedd veldig mye innad transport i Arna og Åsane i 2019.   

Bilen  

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

Ellers har småting blitt fikset underveis.  

Kovogn  

Ko-vognen har også blitt flittig brukt til kurs, aksjoner og litt profilering. Vi har fått montert hyller og jobber 

med å få et bedre system for kabler og lignende.   

Beredsskapshenger  
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Denne er ikke veldig mye brukt dessverre. Teltet er i bruk innimellom og hele hengeren er på Finse en gang 

i året på finsekurset.   

  

Årsmelding Røde Kors Ambulansen Bergen   
 

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, 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 jobbes med å utarbeide en ny avtale mellom RKAB og 

Helse Bergen.  

  

Det har vert gjennomført en større reorganisering i styret i RKAB for å prøve å få styret til å jobbe bedre 

sammen. Dette ser ut som det har fungert og styret jobber bedre enn på lenge.   

   

Kurs:   

Det er ikke blir gjennomført kurs i 2019, men det er planlagt oppstart av kurs i februar/mars 2020. tidligere 

deltagere har dessverre ikke fått gjennomført utsjekk grunnet manglende avtale med helse Bergen. Dette er 

også årsaken for manglende kurs i 2019.  

   

Økonomi:   

Ikke fått noen konkrete tall fra RKAB per. 28.01.2020. Foreløpige tal viser en omsetning i overkant av 1 

million med et regnskap i balanse.      

  

Thomas Hopland   

Korpsleder, Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps   

 

 

 

Årsmelding hytte 2019 
 

I 2019 er det blitt utført vedlikehold og oppgraderinger på hytten. I høst ble det holdt en dugnadshelg, hvor 

det ble skiftet to vinduer og ytterdør, takrenne ble reparert, ventilator på kjøkkenet ble fikset, og vaktrommet 

fikk ny seng. På slutten av året fikk vi støtte til en hjertestarter som vil henge i eget skap på ytterveggen ved 

inngangsdøren i varmeskap.  

 

I 2020 ønsker vi å sette sterkere fokus på utleie av hytten i sommerhalvåret, noe vi håper flere medlemmer 

vil benytte seg av.  

 

Hedda Fjermestad Aase, Styreleder 

 

 

Årsmelding Røde Kors Ungdom (RKU) 2019 
 

Røde kors ungdom i Arna og Åsane har i 2019 vært en sosial møte plass med ulike aktiviteter både på huset 

men også utenfor huset.  

Vi har planlagt møter for hver mandag, noen ble avlyst pga lite oppmøte.  Vi har hatt dager der vi bare har 

laget mat og vært sosiale og vi har hatt dager der vi har hatt en veldig spesifikk plan. Vi har planlagt 

aktiviteter som ikke krever på melding, men at de kanskje må gi beskjed tidlig på dagen om de kommer eller 
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ikke. Dette har vi gjort fordi det da er lettere å komme på møtene i en hektisk hverdag, fordi du ikke trenger 

å planlegge så langt frem i tid.  

Vi har i år som i fjor hatt fokus på rekrutering. Vi har hatt stand på IKEA, vi var med på utdanningsmessen i 

Arna.   

Vi har også vært på ledersamling med ledere i ungdom fra resten av Hordaland og Sogn og Fjordane   
  

 

 

 

Årsmelding Barnas Røde Kors (BARK) 2019 
Våren 2019 holdt BARK aktiviteter sammen med Bry Deg Bli Med i Arna. Utover høsten ble aktiviteten i 

Arna lagt ned.  

 

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

Vi jobber med å rekruttere nok frivillige til å sikre et trygt og stabilt tilbud, og ser frem til å få støtte til dette 

arbeidet hos ansattressurs ved Distriktskontoret i 2020.  

 

 

 

Årsmelding opplæring 2019 
 

I 2019 har vi hatt fått nye instruktører gjennom opplæring og gamle har blitt kurset i nye ting. Vi har blant 

annet fått 3 nye DHLR instruktører i gruppen. Vi er per nå ca 10 medlemmer som holder på innenfor hver 

sine områder.   

   

Kursåret 2019:  

I løpet av 2019 har vi holdt både interne og eksterne kurs.   

Vi har en fast avtale med Bergen Turlag og i år igjen er det holdt to travle, intensive og kjekke kurshelger 

for dem. Dette er alltid utfordrende og spennende helger for både deltagere, markører og instruktører. Det er 

holdt kurs for både barnehage ansatte og lærere på blant annet på Tertnes barneskole. Vi har holdt kurs for 

ansatte i Stendi BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og prøvd oss på den spennende utfordringen å ha to 

førstehjelpskurs på engelsk for tunnelarbeidere i den nye togtunnelen mellom Bergen-Arna.  

I 2019 var det en ny runde med den populære 100kurs uken i mai, hvor det holdes gratis førstehjelpskurs til 

lokalbefolkningen og vi stilte med hele 5 kurs i Arna og Åsane.   

I tillegg til eksterne kurs ble det holdt flere interne undervisninger og kurs, blant annet Kvalifisert førstehjelp 

for nye medlemmer i hjelpekorpset.   

   

Med vennlig hilsen  

Leder opplæring Kristin Engevik Mikkelsen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingene for 2019 
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Sak 7: Godkjenning av regnskap for 2019 
 

 
 

 

Resultatregnskap pr. 31.12.19 

 Note 2019 2018 

Driftsinntekter    
Salgsinntekter  479 621 523 841 

Medlemskontingenter  332 563 327 100 

Inntekt fra Røde Kors 1 127 500 121 180 

Offentlige tilskudd 2 95 045 80 417 

Andre inntekter 3 587 561 544 124 

Sum driftsinntekter  1 622 290 1 596 662 

Varekjøp      

Varekjøp  71 902 80 775 

Sum varekjøp  71 902 80 775 

    

Driftskostnader    
Avskrivninger 5 127 600 151 066 

Annen driftskostnad 4 1 203 447 1 145 323 

Sum driftskostnader  1 331 047 1 296 389 

      

Driftsresultat  219 341 219 498 

Finansposter    

Finansinntekter 10 14 189 12 534 

Finanskostnader  1 474 2 550 

Netto finansposter  12 715 9 984 

    
Årsresultat  232 055 229 482 

    

Overføringer og disponeringer    

Overføring fra øremerket egenkapital 6 0 -49 600 

Overføring fra/til fri egenkapital 6 232 055 279 082 

Netto overføringer  232 055 229 482 
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Noter til regnskap pr. 31.12.2019 

    

Note 1 - Inntekt fra Røde Kors    
Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors 2019  2018 

Frifond RKU 22 500  20 000 

Besøkstjenesten 2 500  15 000 

Omsorg 2 500  0 

BARK 0  15 000 

Tilskudd migrasjon 100 000  42 709 

Juleaksjon 2018 0  11 401 

Flytende beredskap båt  0  17 070 

Sum tilskudd fra NRK  127 500  121 180 

    

    

Note 2 -Offentlige tilskudd    
Kommunale tilskudd 2019  2018 

Bergen komm tilskudd RKU 4 000  2 000 

Bergen komm tilskudd RK jr 0  2 000 

Bergen komm tilskudd BARK 2 000  2 000 

Sum kommunale tilskudd 6 000  6 000 

    

    
Statlige tilskudd    
Momskompensasjon 89 045  74 417 

Sum statlig tilskudd 89 045  74 417 

    

Sum offentlige tilskudd 95 045  80 417 

    

    
Note 3 - Andre inntekter  2019  2018 

Leieinntekter utleie lokaler 103 000  101 500 

Leieinntekter utleie transport midler 0  4 000 

Gevinst ved avgang transportmidler 0  41 999 

Bundne bidrag, gaver 0  0 

Ubundne bidrag, gaver 3 000  25 336 

Grasrotandelen 99 689  111 818 

Panto 381 872  259 471 

Sum andre inntekter 587 561  544 124 

    

    
Note 4 - Driftskostnader 2019  2018 

Leie lokaler 394 438  382 948 

Leie lokaler eksternt 0  2 000 

Leie Parkeringsplass 11 038  9 900 

Offentlige avgifter 3 905  230 

Vakthold 6 000  7 625 

Renovasjon, vann, avløp m.v. 8 885  8 698 

Lys, varme 90 960  21 440 
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Renhold 0  5 503 

Driftskostnader, lokaler 18 265  13 829 

Leie transportmidler 39 359  38 120 

Depotutstyr 33 056  64 668 

Depotutstyr vedr aksjoner 0  1 049 

Inventar og utstyr 499  1 478 

Diverse utgiftsførte anskaffelser 0  6 970 

Ytre vedlikehold lokaler 21 056  14 003 

Reprasjon/Vedlikehold, div utstyr 1 515  3 746 

Refundert lønn leiet arbeidskraft 65 000  60 000 

Andre innleide tjenester 2 700   
Kontorrekvisita u/ fradrag moms 4 208  2 127 

Kursmateriell 15 374  7 100 

Diverse utgifter 560  57 578 

Telefon kontor 459  3 457 

Telefon, datalinjer 18 022  19 405 

Telefon mobil 7 611  11 624 

Sambandsutstyr 13 135  7 811 

Porto 112  348 

Drivstoff bil 40 645  49 259 

Vedlikehold bil, inkl. servic 35 513  50 655 

Forsikring, biler 47 966  2 606 

Fast parkering/bom/piggdekkavg 3 575  8 395 

Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 1 505  6 373 

Km aksjoner 0  1 365 

Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 0  1 670 

Reisekostnader aksjoner 3 699  448 

Bevertning 82 429  92 187 

Annonsering 4 676  8 826 

Møteutgifter 235   
Kontingenter 3 850  1 150 

Deltageravgift, kurs / seminar 96 471  75 579 

Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 35 780  0 

Forsikring 17 615  16 738 

Deltageravgift 11 842  240 

Aktiviteter 73 801  64 871 

Øredifferanse 1  296 

Tap/inngått på fordringer -12 311  13 011 

Sum andre kostnader 1 203 447  1 145 323 
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Note 6 - Egenkapital    

Egenkapital pr 31.12 fremkommer som følger:    

 
Sum 

Egenkapital 
fri 

Egenkapital 
øremerket 

Egenkapital pr. 01.01 2 229 624 2 182 624 47 000 

Overført fra fri egenkapital i året    
Brukt av øremerket kapital i året    
Overført til øremerket egenkap i året    
Resultat lokalforening: 232 055 232 055  
Egenkapital pr. 31.12.: 2 461 679 2 414 679 47 000 

    

    

    

    
Note 7 - Fordringer    
Kundefordringer er oppført til pålydende verdi.    

    

    
Note 8 - Andeler 2019  2018 

Andeler i Røde Kors Ambulansen Bergen SA 60 000  60 000 

Furedalsskaret Vann og avløpslag SA  1 000  1 000 

Sum andeler 61 000  61 000 

    

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

    

    
Note 10 – Finan 2019  2018 

Omkostning bank 1 474  2 550 

Renteinntekter bank 6 343  4 783 

Gjensidige kundeutbytte 7 846  7 751 

Røde Kors Ambulansen Bergen 0  0 

Sum finansinntekter 12 715  9 984 

    

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

    
Mottatte faktura: 2019  2018 

Bergen Røde Kors 1 500  0 

Fana Røde Kors Hjelpekorps 1 400  3 400 

Hordaland Røde Kors 146 145  144 452 

Nordhordland Røde Kors 10 500  0 

Norges Røde Kors 15 731  5 790 

Røde Kors Førstehjelp 28 152  15 527 

Sum 203 428  169 168 

    
Sendte faktura: 2019  2018 

Bergen Røde Kors 7 500  15 906 
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Fana Røde Kors 1 600  500 

Fjell Røde Kors 800  0 

Fusa Røde Kors 800  0 

Hordaland Røde Kors   2 668  8 378 

Norheimsund Røde Kors 0  2 400 

Norhordland Røde Kors 2 500  0 

Osterøy Røde Kors Hjelpekorps 2 750  0 

Sotra Røde Kors 0  5 250 

Sum 18 618  32 434 

    
Fra Norges Røde Kors 2019  2018 

Tilskudd 127 500  121 180 

Medlemskontigent 332 563  327 100 

Videreformidlet mva kompensasjon  89 045  74 417 

Sum 549 108  522 697 

    
Fra Røde Kors Førstehjelp AS 2019  2018 

Provisjon 72 660  20 650 

Sum 72 660  20 650 
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Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet 

Sak 8: Orienteringssak 
 

Som en del av utformingen av en langtidssplan for lokalforeningen, ønsker styret å sette ned en 

arbeidsgruppe med formål å undersøke mulighetene for investering i egen eiendom.  

 

Å eie egen eiendom kan gi lokalforeningen økonomisk trygghet på lang sikt, det kan bidra med en sterkere 

forankring i lokalmiljøet, og det kan tilpasses enda bedre til alle i foreningen sine behov.  

 

Arbeidsgruppen svarer til styret og har ingen egen myndighet. Arbeidsgruppens konklusjon vil legges frem 

for et Årsmøte.  

 

Styret oppfordrer alle som ønsker å delta i arbeidsgruppen, og alle innspill mottas med takk.  

 

 

 

 

Sak 9: Valg av revisor 
 

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

Sak 10: Innkomne forslag 
 

Sak 10A: Støtte til Kypros Røde Kors 
Røde Kors på Kypros arbeider daglig med å ta vare på flyktninger som ankommer øya uten annet en det de 

står og går i. 

 

Kypros er nå ett av de land i Europa som mottar flest flyktninger i forhold til folketallet, og utfordringene 

lokalt er svært krevende. 

 

De siste årene har lokalforeningene i Hordaland hver jul samlet oss til en større gave/støtte til 

flyktningarbeidet i regi av Kypros Røde Kors. 

  

 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i Arna og Åsane Røde Kors gir 35 000 til Kypros Røde kors  

 

Sak 11: Godkjenning av handlingsplaner for 2019 
 

 

0 Administrasjon 
 

 

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

forskjellige spesialavdelingene. 
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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 

Fortsette arbeidet med å formulere en langtids-handlingsplan/strategi for lokalforeningen. Dette inkluderer å 

undersøke muligheter for, og fordeler/ulemper ved, å eie egne lokaler fremfor å leie. Foreta lokal kartlegging 

av vurdering av humanitære behov, minst en gang hvert år ifm utarbeidelse av forslag til lokal 

handlingsplan. 
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1 Handlingsplan Hjelpekorpset 2020 
 

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 motivere 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. 

  1.9.3 Gjennomføre minst en treningshelg på Kvamskogen med skred som tema.   

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 

1.12 Jobbe målrettet mot å kjøpe ny bil til transport av tilhenger og utstyr.    

 

 

 

 

 

2 Handlingsplan Besøkstjenesten 2019 
 
Formål: 

 

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

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

hjemmesykepleien, sykehjem eller andre instanser.   

   

Mål:   

   

• Fortsette våre kontaktskapende aktiviteter som besøk i private hjem og på institusjoner, arrangere 

turer, ettermiddagsmøter, gå med salgstraller på sykehjem samt å bidra i å arrangere demenskafe.   
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• Ta vare på eksisterende medlemmer på best mulig måte, bl.a. med medlemsmøter.  Her har vi som 

mål å øke antall medlemsmøter samt å ha litt mer faglig påfyll på disse møtene.  

• Samarbeide med de ulike spesialavdelingene i lokalforeningen der det er naturlig.   

• Øke antall medlemmer i besøkstjenesten.   

 

 

 

 

3 Handlingsplan Røde Kors Ungdom 2020 

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 x nye frivillige  
• Få x nye deltakere innom 
på møtekvelder ila året  

• 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  

  •  

 

 

 

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. 
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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.  

De skal, så langt det lar seg gjøre, stille med kurs i løpet av 100kurs uken, for å gi personer som bor i Arna og 

Åsane et godt gratis tilbud på livreddende kunnskap og ferdigheter.   
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6 Handlingsplan Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv 2020 
 

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.  

 

7 Handlingsplan flyktning aktiviteter 2020 
Vi skal fortsette vårt arbeid for å skape et fristed for menneskene på mottaket, som ellers lever i en krevende 

hverdag.   

  

Vi har flere planer for 2020. Vi ønsker å starte flere aktiviteter og gjøre oss mer synlige i nærheten av 

mottaket. Dette i tillegg til å fortsette med de faste aktivitetene hver tredje uke. Starte en samarbeidsgruppe 

med andre lokalforeninger, i første omgang Bergen rødekors. Vi vil fortsette å videreutvikle vårt samarbeid 

med beboerrådet, mottakets ansatte, samt de andre frivillige organisasjonene på mottaket.    

  

Mål:  

  

Fortsette arbeidet med å kartlegge målgruppens behov og tilpasse aktivitetstilbudet etter dette.   



Årsmøte 2020 Arna og Åsane Røde Kors                                                               

 

 - 25 - 

  

Fortsette med pågående aktivitet, samt utvide vårt aktivitetstilbud og gjøre oss mer synlige i nærheten av 

mottaket.   

  

Ta raskt imot nye frivillige som oppsøker aktiviteten, samt rekruttere nye frivillige.   

  

Øke kompetansen til nåværende og nye frivillige   

  

Oppnå en større stabil gruppe frivillige   

  

Starte samarbeidsgruppe med andre lokalforeninger.
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Sak 12: Godkjenning av budsjett for 2020 

 

 

Resultatrapport 201912 - Arna og Åsane RK 
          

    Resultat Budsjett Budsjett 

      hele året   

    2019 201912 2020 

3100 Varesalg, avgiftsfri -82 590 -100 000 -65 000 

3101 Loddsalg/Blomstersalg -9 384 -8 500 -10 000 

31 Salgsinntekt, avgiftsfri -91 973 -108 500 -75 000 

3210 Deltageravgift, inntekt -13 500 -14 500 -16 000 

3220 Refusjon, Kurs -2 547 0 0 

3240 Tjenester utført for andre -161 979 -275 000 -225 000 

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

3280 Refusjon Aksjoner -92 161 -65 000 -75 000 

3290 Diverse inntekter -117 460 -20 000 -30 000 

32 Salgsinntekt utenfor avgomr -387 647 -374 500 -346 000 

3320 Medlemskontigent -332 563 -275 000 -325 000 

3331 Akt Tilskudd fra NRKors -127 500 -157 500 -245 000 

33 Offentlig avg vedr omsetning -460 063 -432 500 -570 000 

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

3481 Momskompensasjon -89 045 -70 000 -85 000 

34 Offentlig tilskudd/refusjon -95 045 -76 000 -91 000 

3600 Leieinntekter utleie lokaler -103 000 -110 000 -110 000 

3620 Driftsinntekter utleie 0 0 0 

36 Leieinntekt -103 000 -110 000 -110 000 

3801 Gevinst ved avgang biler 0 0 0 

38 Gev. avgang anl.midlier 0 0 0 

3910 Ubundne bidrag, gaver -3 000 -10 000 -37 000 

3911 Grasrotandelen -99 689 -90 000 -90 000 

3912 Panto -381 872 -250 000 -350 000 

39 Andre driftsrelaterte inntekter -484 561 -350 000 -477 000 

3 Inntekter   -1 622 290 -1 451 500 -1 669 000 

4400 Innkjøp varer for salg 14 623 0 0 

4420 Varekjøp, Traller 56 195 93 000 60 000 

4452 Varekjøp Lodd/Blomster 1 084 1 500 1 500 

44 Forbruk av innkjøpte varer uten mva 71 902 94 500 61 500 

4 Varekjøp   71 902 94 500 61 500 

6010 Avskrivninger 127 600 175 500 140 000 

60 Av- og nedskrivning 127 600 175 500 140 000 

6300 Leie lokaler 394 438 383 000 405 500 

6301 Leie lokaler eksternt 0 0 33 000 

6302 Leie Parkeringsplass 11 038 8 100 8 500 

6310 Offentlige avgifter 3 905 1 230 3 700 

6311 Vakthold 6 000 6 625 6 000 

6320 Renovasjon, vann, avløp m.v. 8 885 9 000 9 000 

6340 Lys, varme 90 960 20 000 81 000 

6360 Renhold 0 2 500 0 

6370 Driftskostnader, lokaler 18 265 36 000 19 000 

63 Kostnader Lokaler 533 490 466 455 565 700 

6440 Leie transportmidler 39 359 60 000 60 000 

64 Leie maskiner inventar 39 359 60 000 60 000 
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6531 Depotutstyr 33 056 50 500 65 500 

6532 Depotutstyr vedr aksjoner 0 0 0 

6540 Inventar og utstyr 499 4 500 500 

6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 0 60 000 37 000 

65 Verktøy/Inventar 33 555 115 000 103 000 

6600 Ytre vedlikehold lokaler 21 056 30 000 20 000 

6620 Reprasjon/Vedlikehold, div utstyr 1 515 6 000 6 000 

66 Rep/Vedlikehold 22 571 36 000 26 000 

6732 Refundert lønn leiet arbeidskraft 65 000 100 000 100 000 

6790 Andre innleide tjenester 2 700 0 0 

67 Diverse innleide tjenester 67 700 100 000 100 000 

6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 4 208 4 000 6 000 

6830 Kursmateriell 15 374 26 000 16 000 

6890 Diverse utgifter 560 -8 000 0 

68 Kontorkostnader 20 142 22 000 22 000 

6900 Telefon kontor 459 1 400 500 

6901 Telefon, datalinjer 18 022 19 000 24 500 

6907 Telefon mobil 7 611 10 000 6 500 

6920 Sambandsutstyr 13 135 10 000 10 000 

6940 Porto 112 500 0 

69 Telefon, Porto 39 339 40 900 41 500 

6 Lokaler, kontor, tele mm 883 756 1 015 855 1 058 200 

7000 Drivstoff bil 40 645 52 000 34 000 

7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 35 513 58 000 41 000 

7040 Forsikring, biler 47 966 40 500 35 500 

7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 3 575 10 500 10 500 

70 Kostnad transportmidler 127 699 161 000 121 000 

7101 Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 1 505 4 000 4 000 

7102 Km aksjoner 0 3 000 3 000 

7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 0 1 000 1 000 

7142 Reisekostnader aksjoner 3 699 0 0 

7170 Bevertning 82 429 104 000 133 000 

71 Kostnad for reise, diett, bil o l 87 633 112 000 141 000 

7350 Annonsering 4 676 8 000 5 000 

7360 Møteutgifter 235 0 0 

73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad 4 911 8 000 5 000 

7400 Kontingenter 3 850 1 500 4 200 

7405 Deltageravgift, kurs / seminar 96 471 71 000 112 000 

7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 35 780 38 500 38 500 

74 Kontingenter og gaver 136 101 111 000 154 700 

7500 Forsikring 17 615 18 500 17 800 

75 Forsikringspremie, garanti og servicekostnad 17 615 18 500 17 800 

7720 Deltageravgift 11 842 5 000 15 000 

7721 Aktiviteter 73 801 32 000 98 000 

7770 Bankomkostninger 1 474 0 1 500 

7779 Øredifferanse 1 0 0 

77 Møte, kurs, arrangement 87 119 37 000 114 500 

7830 Tap på fordringer -12 311 0 0 

78 Tap  -12 311 0 0 

7 Møter, reiser mm 448 766 447 500 554 000 

8050 Renteinntekter bank -6 343 -4 000 -6 000 

8070 Avkastning Verdipapirer -7 846 -7 000 -7 000 

80 Finansinntekter -14 189 -11 000 -13 000 
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8130 Bankomkostninger 0 1 500 0 

81 Finanskostnader 0 1 500 0 

8720 Tilskudd distrikt 0 20 000 0 

87 Kontante bidrag 0 20 000 0 

8930 Overføring til/fra Bundne midler 0 -39 500 0 

89 Overføringer og disponeringer 0 -39 500 0 

8 Finansposter -14 189 -29 000 -13 000 

3-8 Driftsresultat -232 055 77 355 -8 300 

     

 10 Adm -631 193 -429 500 -554 200 

 11 Hytte 113 043 103 625 111 700 

 21 Instr 21 320 24 000 22 500 

 30 L00128 Besøk 62 278 50 000 94 000 

 30 L00179 BARK 46 688 38 500 39 000 

 30 L002893 Flyktning 8 709 0 43 500 

 40 RKU 50 946 40 000 46 700 

 41 RKJ 0 26 000 0 

 50 Hjelpekorpset -71 808 -43 000 -8 500 

 61 Snøscooter 34 668 67 000 79 500 

 63 Mannskapsbil 99 556 117 500 117 500 

 65 Båt 33 740 83 230 0 

 SUM -232 055 77 355 -8 300 

 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2020 

 

Sak 13: Valg av styre og valgkomite 
 

Medlemmer i valgkomiteen: Martin André Blomli Frøyseth, Vigdis Torvanger og Geir Langeland 

 

Verv til valg: 

 

Styreleder 2 år. 

Administrativ leder 2 år 

 

Valg på valgmøte for omsorg: 

Leder Besøkstjenesten 2 år 

Vara styremedlem/Nestleder Besøkstjenesten 2 år. 

 

Valg på valgmøte for hjelpekorpset: 

Leder Hjelpekorpset 2 år. 

Operativ leder Hjelpekorpset 2 år 

 

Valg på valgmøte for RKU: 

Leder Røde Kors Ungdom 2 år. 


