
 

Styremøte 
 

23.04.2002 
Kulturhuset "Sentrum" 

Ytre Arna 
 

Møteinnkaller: Pål  

Møtetype: Styremøte  

Referent: Hanne  
 

Deltakere: Jan Ove, Geir, Vigdis, Rannveig, Dan Erik, Rita, 
Berit, Trygve, Aud Karin 

 

 

 Saker på dagsordenen 
 Sak:38.02 Godkjenning av innkalling Pål 

 Sak:39.02 Referat fra forrige møte Pål 

 Sak:40.02 Innkomme post Pål 

 Sak:41.02 Rapport fra ansvarsområdene  

 Økonomi Geir 

 Prosjekt Jan Ove 

 Opplæring Vigdis 

 Hjelpekorps Dan Erik 

 Besøkstjeneste Rita 

 URK Rannveig 

 Sak:42.02 Prosjekt flyttting/ oppussing nytt hus Pål 

 Sak:43.02 Eventuelt Pål 
 

 



 

 

Styremøte 
 

23.04.2002 
Kulturhuset "Sentrum" 

Ytre Arna 
 

Møteinnkaller: Pål  

Møtetype: Styremøte  

Referent: Vigdis  
 

Deltakere: Jan Ove, Geir, Vigdis, Rannveig, Dan Erik, Rita, Berit,   
 

 Saker på dagsordenen 
 Sak:38.02 Godkjenning av innkalling Pål 

Diskusjon: Ingen kommentar 

 

 

Konklusjon: Når vi kommer i nytt hus vil det komme hyller til alle slik at innkalling kan bli lagt ut tirsdag 
før møte. Innkalling godkjent. 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   

 Sak:39.02 Referat fra forrige møte Pål 

Diskusjon: Pål leser igjennom referat. 

 

 

Konklusjon: Referat godkjent 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   



 Sak:40.02 Innkomme post Pål 

Diskusjon: *Brev ang. Røde Kors dagen 8. mai. Ønsker 3 personer til markering av dagen på Bergen 
storsenter. Alle spesialavd. forespør en person hver, frist for innsending er 1. mai. 

• Kontaktsperson mellom oss og Arna mottakssenter og Bergen Røde Kors ? 
Tenker litt på om vi har noen som har anledning til dette ? 

• Båttur 25. mai sammen med Arna mottaksenter, Vi bevilger 4000.- kr til dette og gir 
tilbudet til de eldste URKene 

 

 

Konklusjon: 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   

 Sak:41.02 Rapport fra ansvarsområdene  

Diskusjon:  

 

 

Konklusjon:  

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   

 Økonomi Geir 

Diskusjon: Geir gikk gjennom regnskapet så langt i år. Hvis noen vet om noen store utgifter så gi en lyd 
til Geir sånn at det ikke blir hull i regnskapet til Asle.  

 

 

Konklusjon: De som låner kortet skal fylle ut fakturalogg når kortet leveres inn. NB! Husk kvitteringer 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   



 Prosjekt Jan Ove 

Diskusjon: 
Jan Ove la frem mandat og prospekt på 2 prosjekter. 

• Prosjekt Landsmøte okt. 2002.Tor Einar Kvandal leder prosjektgruppen som tar seg av dette 
prosjektet. Kontaktperson i Alvøen og Laksevåg er Hilde Weronika Stordal og vår kontaktperson 
er Jan Ove. 

 
• Prosjekt Quick screen / roll up. Økonomisk ramme på  35 000 . Personell fra besøkstjenesten, 

URKen og hjelpekorpset  stilles til disposisjon for å forfatte de ulike standsene. Forslag til tidsfrist 
er at de er klar til åpningen av det nye huset vårt i Åsane.  

 

 

Konklusjon: Søker om å få dekket dette av Hordaland Røde Kors 

 

Handlingselementer: De forskjellige avd. finner 2 personer 
som kan være med i prosjektgruppen. I løpet av neste uke. 

Ansvarlig person: Frist: 

 Jan Ove Medio 
august 

   

 Opplæring Vigdis 

Diskusjon: Vinter c kurs avsluttet med skredøvelse tirsdag etter påske, vellykket sådan. Heart start 
kurs,venter på tilbakemelding fra kursholder. Pinse kurs er avlyst, skal se på muligheter for å arrangere 
disse kursene selv. Tar kontakt med andre hjelpekorps, for å diskutere dette. Invitasjon til instruktør trinn 
3, søker om plass for Vigdis. Har vært i samtale med Åsane bydel om mulig samarbeid vedrørende 
førstehjelpsopplæring for kommunalt ansatte i Åsane bydel. 

 

 

Konklusjon: 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   



 Hjelpekorps Dan Erik 

Diskusjon: Påsken er vel overstått. Kvamskogen har 82 overnattinger og Hodnaberg har man ikke hørt 
noe fra. Dan Erik foreslår at vi kutter Hodnaberg til neste år .Lager ett forslag om dette til neste 
styremøte. Mandagsmøter er satt ned til annenhver mandag pga dårlig oppmøte. Har også tenkt å gå over 
til onsdager, men dette blir ikke før til høsten. Invitert til DM  31. mai pris ca. 2000 pr. lag. 

 

 

Konklusjon: 

 

Handlingselementer: Dan Erik melder på to lag til DM og 
skriver en sak om kutt av Hodnaberg. 

Ansvarlig person: 
Dan Erik 

Frist: 
10. mai 

   

   

 Besøkstjeneste Rita 

Diskusjon: 2 pers. har vært på seminar om vold i hjemmet.  arr. Norges RK.  

 

 

Konklusjon: 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   

 URK Rannveig 

Diskusjon: Vært på møte ang. landsleir på Røde Kors huset Det jobbes med felles transport for ungene. 
Spørsmål om vi sponser landsleiren for lederne, eller om de skal betale det selv. Forslag om at vi lager 
felles ordensregler for de som reiser, med retningslinjer for hva som skjer hvis disse brytes. 

 

 

Konklusjon: Vi dekker landsleiren for lederne. 

 

Handlingselementer: Det lages ordensregler før avreise Ansvarlig person: Frist: 

 Rannveig  

   



 Sak:42.02 Prosjekt flyttting/ oppussing nytt hus Pål 

Diskusjon: * Prosjektgruppe / økonomi er stort sett klar .Geir har invitert til møte på torsdag for å komme 
i gang. Brev til aktuelle næringsliv i Åsane med spørsmål om  de kan gi oss et tilbud på materiell og 
diverse. Brev til medlemmer om de kunne tenke seg å være med ?? 
* Prosjektgruppe dugnad : Jan Ove er prosjektleder, og foreslår at de jobber parallelt med begge 
gruppene.  
 

 

 

Konklusjon: Vedtatt 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   

 Sak:43.02 Eventuelt Pål 

Diskusjon: * Sanserom ; Berit la frem prospekt på sanserom. Midler som vil trenges er kr 100. 000, 
kommunen vil at vi garanterer for denne summen og at vi skal drifte rommet. Pluss at vi må ta høyde for å 
garantere for innrednings-summen på kr. 90 000. Vi har fått en svarfrist til 6. mai. Dette er mye penger og 
en årsmøtesak . Ser heller på mulighetene til å bygge et slikt rom i huset vårt i Åsane. Pål og Berit skriver 
et svarbrev til kommunen ved Arna bydel på at vi trekker oss ut av prosjektet.  
* Leie ut garasjeplass til 2 stk. campingbiler i det nye huset. Skal vi det ? Kommer an på om vi skal ha to 
etasjer eller ikke. Pris pr. bil pr. mnd 500.- . Pål tar kontakt med Trygve ang. sprinkling,  

 

 

Konklusjon: 

 

Handlingselementer: Pål og Berit skriver et brev til 
kommunen ved Arna bydel om at vi trekker oss ut av 
prosjektet p.g.a. at kostnadene blir for store. 

Ansvarlig person: 
Pål og Berit 

Frist: 

   

   
 

 



Vedlegg til sak:42.02 
 
Vi har nå undertegnet leiekontrakten på det som skal bli det nye Røde Kors huset til Arna og Åsane Røde Kors. Nå 
starter arbeidet med og gjøre lokalene innflyttningsklare. Vi overtar lokalene fra 1.mai, og for å unngå for mye 
dobbeltleie bør vi flytte ut fra Ytre Arna innen utgangen av juni. 
Til dette arbeidet trenger vi mange dugnadsvillige medlemmer ,men først trenger vi noen som kan lede dette prosjektet. 
Jeg ser for meg att det settes ned følgende arbeidsgrupper: 

• Prosjektering / økonomi 
Denne gruppen skal se på hvordan lokalene kan utnyttes best mulig og hva dette vil koste. Lage  
arbeidstegninger og lignende. 

• Dugnadsgruppe 
Organisere arbeidet og lede jobbingen. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

• Prosjektering / økonomi : Leder for gruppen blir Geir, han tar med seg en rep. Fra hver spesialavdeling. 
Gruppen skal innen 10.05.2002 legge frem et forlag til for oppussing av lokalene og et overslag på hva dette 
vil koste. 

 
• Dugnadsgruppe : Leder for gruppen blir Jan Ove, organiserer i samarbeid med leder i spesialavd, 

dugnadsjobbingen. Dugnad bør seinest starte innen 14.mai. 
 
 


