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Røde Kors "huset" Åsane

Møteleder : Geir

Til stede :

Jan Ove, Asle, Anne, Jarle, Anny, Iren

Jeanette, Aud-Karin

Saker på dagsordenen

Sak: 10.04 Godkjenning av innkalling og saksliste Geir

Diskusjon:

Godkjent

Sak: 11.04 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir

Diskusjon:

Prosjektplanen som ble vedtatt på forrige møte inneholdt feil i forhold til prosjekt nummer 1. Ny revidert 
prosjektplan legges frem på dagens møte.

Sak: 12.04 Innkomme Post Geir

1. Brev fra HRK med invitasjon til møte med distriktsstyret i Bergen.

2. Brev fra kommunalt dagsenter med ønske om økonomisk støtte for tur til Hallingdal.

Konklusjon:

1. Geir, Jan Ove og Iren presenterer Arna og Åsane Røde Kors på møte med distriktsstyret.

2. Søknaden fra dagsenteret inneholder ikke nok informasjon til at vi kan vurdere tilskudd. Geir 
sender brev med forespørsel om mer informasjon for ny behandling på et senere styremøte.



Sak: 13.04 Rapport fra ansvarsområdene

Økonomi / Administrasjon Asle

Diskusjon:

Skjema vedrørende bruk av bankkort lages til neste styremøte.

Opplæring Anne

Diskusjon:

- Anne har gjennomført (Vinter B) på Finse den 3-8.3

- Det er gjennomført (Vinter C) øvelse på Kvamskogen den 12-14.3. To fra AÅRK 
gjennomførte kurset.

- Det er avholdt førstehjelpskurs for besøkstjenesten 22.3

- Instruktørgruppen består i år av totalt 12 personer, 2 har trukket seg fra i fjor og to nye har 
kommet til.

- Planer for instruktørgruppen: Førstehjelpsprøven den 24.3, Instruktørmøte like over påske 
og kartlegging av behov for førstehjelpskurs blant bedrifter, og da særlig blant kjøreskoler.

- Det er laget en liste over hvem som har sminke og markørkurs.

Prosjekt Jan Ove

Diskusjon:

- Vi har takket nei på forespørsel fra 17-mai komiteen i Ytre-Arna om å stille med stand.

- Roll-upene er satt i produksjon og blir ferdig i løpet av uken.

- Sjekket priser på visittkort.

- Brev fra Pål vedrørende hjelp til innsamling av informasjon til beredskapshåndboken. Styret 
og hver spesialavdeling bes om å gå nøye gjennom innholdet i brevet, og sørge for at 
nødvendig informasjon blir laget og sendt til Pål.

- Brev fra Pål med en oversikt over aktivitetene i prosjektet med beredskapshåndbok, hvem 
som er ansvarlig for gjennomføring og ferdigtidspunkt.



Hjelpekorpset Jarle

Diskusjon:

- Det har ikke kommet årsmøtepapirer til årsmøte for hjelpekorpset som skal være i helgen.

- Påsken nærmer seg, vi har fått mat fra TORO og har planer om å gjennomføre en del 
aktiviteter i nærområdet rundt hytten og NAF-en.

- Det har vært vanskelig å få folk til ambulansevaktene på Kvamskogen. 

- Nytt varslingssystem er under utprøving (voice broadcast).

- Det skal være fagledermøte på torsdag hos Anne-Grethe.

- Vi ble varslet om leiteaksjon den 14.3 klokken 0400. Det var gjort funn da vi var klar for 
avreise fra Kvamskogen.

- Det ble avholdt områdemøte den 17.3 hvor Konrad Grindeland fra Politiet var til stede. 
Han er beredskapsansvarlig i Hordaland politidistrikt og ønsker et tettere samarbeid med 
Røde Kors.

Konklusjon:

- Styret ber våre representanter i prosjektgruppen for felles ambulansegruppe om å presse på 
for å få fortgang på prosjektet, slik at gruppen kan ta seg av henvendelsene vi får om 
ambulanseoppdrag.

Besøkstjenesten Anny

Diskusjon:

- Det er startet kjøreturer for eldre i Arna, første tur var meget vellykket.

- Det ønskes lettere tilgang til huset for rullestol.

- Det er satt i gang arbeid med å opprette salgsstasjon på Arna Helseheim.

- Det er snart blomstersalg, problemer med å få nok folk.

- Sommermøte i juni, Røde Kors spanderer bevertning på møte som takk for den gode 
innsatsen som gjøres av besøksvennene.

- Laget nye medlemslister, oppdatering vil bli sendt til NRK.

Ansvarlig person:

Geir tar kontakt med huseier for å sjekke muligheten for letter tilgang til huset for rullestol.

Røde Kors Ungdom Iren

Diskusjon:

- Det er planlagt tur til Kvamsøy for de to eldste gruppene den 21-23.mai, antatt kostnad for 
turen er kr.14.000,-. Kommer tilbake med detaljer på et senere møte.

- Ny terminliste for høsten vil snart være klar.

- Styringsgruppen har vært på tur til Jondal, opplegget fra HRK kunne vært bedre.



Sak: 14.04 Prosjekter 2004/2005 Geir

Diskusjon:

Ny prosjektoversikt for 2004/2005 er laget. Prosjekt nummer 1 er korrigert til beredskapsprosjekt og nytt 
prosjekt for utarbeidelse av behovsanalyse er kommet i tillegg.

Sak: 15.04 Eventuelt

Diskusjon:

- Refusjon etter aksjonen med ”Rocknes” er begynt å komme. Hvilken satser vi skal ha på 
refusjon ved bruk av egen båt på aksjoner må lages, og legges frem til behandling på neste 
styremøte. 

- Nedvasking av huset skal skje i helgen fra den 16.4.

- Forslag fra Anne om å endre prisene på førstehjelpskurs tilsvarende satser som brukes av 
NRK. Enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 

Medlemmer av NRK skal ikke betale for kursavgift så lenge de er påmeldt som enkeltperson. 
Det skal etter 6 mnd lages en evaluering av effekten ved endring av prisene.

- Brev fra transportleder med forslag til kjøp av ny motor til Minibussen. Alternativ 2 i 
forslaget ble vedtatt med en kostnadsramme på kr. 30.000,- + transport.

Ansvarlig person:

- Geir og Jarle lager forslag til satser for refusjon ved bruk av egen båt på aksjoner.

- Jan Ove tar kontakt med Pål for å sette i gang bestilling og montering av ny motor i minibussen.


