
Referat fra

Styremøte
15.06.2004

Røde Kors "huset" Åsane

Møteleder : Geir

Til stede : Jan Ove, Anne, Asle, Jarle, Anne Aud Karin og Iren

 

Sak 28.04 Godkjenning av innkalling og saksliste Geir

Diskusjon: Ingen merknader

Sak 29.04 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir

Diskusjon: Ingen merknader

Sak 30.04 Innkomme post Geir

1. Mail fra Stella hos Bergen Røde Kors Distrikt med ønske om økonomisk bistand til båttur.

2. Arna Frivillighetssentral, invitasjon til samordningsmøte

3. Brev fra Hordaland Røde Kors Distrikt med purring på årsberetning og revidert regnskap

4. Brev fra Norges Røde Kors med info om lojalitetsavtalene

1. Styret har enstemmig vedtatt at vi innvilger kr.4000,- til båtturen for asylmottaket i Ytre-Arna. 
Dette er samme beløp som er innvilget for tidligere år. Geir sender svar til Stella.

2. Vi mottok brevet samme dag som møtet, og ingen kunne stille. Geir tar kontakt med Geir Dale og 
får et referat fra møtet. Tilbakemelding blir gitt på et senere styremøte.

3. Vi har levert både årsberetning og regnskap innen fristen i februar.

4. Dette er samme brev som vi har fått tidligere. Vi avventer mer info fra NRK vedrørende bruken av 
overføringene fra Norsk tipping, men må belage oss på å sende flere søknader om støtte til 
aktivitet.



Sak 31.04 Rapport fra ansv.oms

Opplæring Anne

• To timers førstehjelpskurs for personalet på Garnes skule, 25 deltakere

• Avholdt kurs i sjø/vannredning, 6 deltakere

• Seks timers førstehjelpskurs for Flaktveit fotballklubb, 8 deltakere

• Avholdt kurs for ”deg som har omsorg for barn”, 7 deltakere

• Siri Jenssen Østrem flytter til Bøde og går ut av instruktørgruppen

• Planene fremover er Norsk grunnkurs førstehjelp den 26.08 for arna og åsane bydel

Øko/administrasjon Asle

• Vi har kjøp kamera og bærbar pc

• All post blir åpnet og ført. Dersom noe post er så privat at den ikke kan åpnes, må dette sendes 
hjem til den det gjelder. Sensitiv informasjon blir ikke ført i postsystemet.

• Asle hadde en kort gjennomgang av regnskapet.

• Aktive medlemmer blir purret op med tanke på kontingent.

• Det jobbes videre med medlemsdatabasen

• Kontor og instr.dep jobbes med for å gjøre ferdig. Depot for hjelpekorpset skal det legges 
gulvbelegg og regnes ferdig i løpet av august 04.

Prosjekt Jan Ove

• Purrer på Roll-up

• Det har vært møte med vedrørende sammenslåing av distriktsstyrene i Bergen og Hordaland. Det er 
varslet om et ekstraordinært årsmøte den 30.10 hvor vedtaket skal gjøres. Vi må innen den tid ha et 
ekstraordinært årsmøte hos oss for å behandle spørsmålet om sammenslåing på nytt.

Hjelpekorps Jarle

• Lite aktivitet siden forrige møte

• Kurs i sjø/strandredning er avholdt

• Katastrofeøvelse på Espeland, 5 førstehjelpere, 1 observatør og 4 markører

• Infoskrivene er godt mottatt, siste skriv sendte ut en brannfakkel med tanke på innsats og 
oppslutning.

• Båtprosjektet har full støtte i D-rådet og landsrådet. Neste steg er distriktsstyret og landsstyret.

• Utviklingskonsulent til HRK skal jobbe med organisasjon, lederutvikling spesielt rettet mot 
hjelpekorpset.

• Ambulanse, fremdeles problemer med vakter, Geir og Jan Ove tar dette opp med styret for den nye 
ambulansegruppen.

 



Besøkstjenesten Anny

• Post fra distriktsstyret kommer ikke ?

• I siste månedsposten var det info om en fagkonferanse for besøksvenner, barn og unge.

• Tilskudd fra Arna og Åsane Bydel på kr.8000,-

• Busstur til Øygarden, 39 påmeldte 8 møtte ikke.

• Tatt kontakt med Bygdanytt for å få inn info om besøkstjenesten, håper også at Åsane Tidende kan 
ha ett oppslag.

• Det skal avholdes medlemsmøte på hytten på Kvamskogen.

Røde Kors Ungdom Iren

• Hadde markører ved katastrofeøvelsen på Espeland

• Tur med den yngste gruppen til Solesjøen var meget vellykket.

• Det planlegges distriktsleir for RKU. Det blir laget et brev til distriktsstyret hvor vi søker aksept 
for vårt opplegg. Leiren er planlagt avholdt i høstferien og vi trenger hjelp for gjennomføringen av 
leiren.

• Det trengs flere leder for å kunne opprettholde aktiviteten, og det vil bli laget et opplegg for å 
kunne rekrutere flere ledere.

Sak 32.04 Bruk av safen Asle

Brev fra styreleder med info om bruk av safen til oppbevaring av dyrt utstyr som kamera, pc og prosjektor 
ble gjennomgått. Brevet vil bli sendt ut til styret og fagledere til orientering. 

Sak 33.04 Bruk av huset Geir

Brev fra styreleder vedrørende bruk av huset ble gjennomgått. Brevet som setter en del krav til personer 
som har nøkkel (tilgang til lokalene) blir sendt til styret, fagledere og andre som har fått nøkkel.

Sak 34.04 Eventuelt

• Vask :forslag om at det blir gjort en hovedvask en gang i måneden. Geir tar dette opp med 
Husleder for å finne en praktisk løsning.

• Vasking av mopper skjer i dag hos Rannveig. Det bør vurderes kjøp av en liten vaskemaskin til slik 
vask.



Sak 32.04

Til 
Medlemmer av styret
Fagledere

Åsane, 10.06.2004 

Oppbevaring av verdier i safen i garasjen.

Vi har den siste tiden investert i mye nytt og dyrt utstyr som vi ønsker å sikre på best mulig måte mot tyveri.

Vi har fått en safe som er plassert ute i garasjen, hvor det er bestemt at utstyr som
bærbar pc, prosjektor og digitalt kamera skal ligge når dette ikke er i bruk. Det vil også ligge lister som skal fylles ut av 
den som låner utstyret.

Så snart du er ferdig med å bruke utstyret, skal dette legges tilbake i safen.

Nøkkel og bruksanvisning for å åpne safen vil/skal ligge i husleder sin skuffe på kontoret. Det er viktig av nøkkel og 
bruksanvisning legges på plass når du har lukket safen.

Det er kun medlemmer av styret og fagledere som skal ha tilgang til safen. Hvis utstyret lånes ut til andre, er det den 
som låser det ut som er ansvarlig for at det kommer på plass igjen.

Med hilsen

Geir Langeland
styreleder

kfiv
Highlight



Sak 33.04

Til
Medlemmer av styret
Fagledere
Andre som har nøkkel til Røde Kors Huset

Åsane, 10.06.2004 

Krav til personer som har nøkkel til Røde Kors Huset.

Undertegnede og Asle har fått flere tilbakemeldinger fra Rolf Ericson som eier huset hvor vi leier lokaler om at dører 
ikke er låst, gitter ikke er låst, alarm ikke er slått på osv. Vi har derfor funnet det nødvendig å informere om hvilke krav 
vi stiller til dere som har nøkkel til huset.

1. Låsing av dører og gitter.  

Dersom du har låst opp, har du også ansvar for at dørene og gitteret er låst når du går. Dersom alarmen hos Norebo 
(2.etg) er slått av, må du forsikre deg om at det er folk i 2.etg eller på lageret før du forlater lokalet uten å låse 
ytterdøren og gitteret. Selv om du ikke låser ytterdøren, skal alarmen til våre lokaler være satt på.

Dersom du har låst opp, og det er andre igjen i lokalet når du går, må du være sikker på at noen av de som er igjen har 
nøkkel og kan overta ansvaret for å låse.

2. Alarm.  

Alarmen skal være slått på i våre lokaler når du forlater huset. Det er her viktig å vente til det i displayet viser at 
alarmen er tilkoblet Røde Kors.

3. Vindu og lys.  

Det har også forkommet at vindu har stått åpent når vi har forlatt lokalene. Spesielt gjelder dette vinduet nærmest 
skapet med cd- og videospilleren. Dette vinduet er litt tregt å få igjen, men dra godt i håndtaket så får du lukket dette.

Dersom du er den siste som går fra lokalene, vær sikker på at alle vindu er lukket (også på kontoret) samt at alle lys er 
slukket. Porten i garasjen skal være lukket.



4. Vask  

Som vi har tatt opp flere ganger har vi ingen vaskehjelp til å gjøre rent etter oss. Det er her viktig at alle som bruker 
lokalene gjør rent etter seg. Det skal også vaskes på toalettene, og søppel skal tømmes. Skulle det mangle vaskemidler 
eller lignende, ta kontakt med husleder som er Eli.

5. Brannslukkingsapparat og sprinkelanlegg.  

Vi har tre brannslukkingsapparat som er plassert i garasjen, oppe på depot og i gangen utenfor kontoret.

Det er montert sprinkelanlegg i hele huset. Hovedkranen for dette anlegget er opp på vårt depot i 2.etg helt inne i 
lokalet til venstre. Her er det et stort blått hjul som er montert på hovedrøret inn til Norebo og våre lokaler. Skulle vi 
utløse et sprinkelhode, og det ikke skulle være brann (eller brannen er slukket), er det viktig at vi umiddelbart går opp å 
stenger hovedkranen. Dette for å begrense vannmengdene som kommer inn i lokalene.

6. Bruk av Norebo sine lokaler (lageret)  

Undertegnede har fått tilbakemelding fra Norebo om at lageret brukes av ungdom til å leke gjemsel eller lignende på 
enkelte medlemskvelder. Det er her viktig å påpeke at dette ikke er lokaler vi disponerer, og plater kan ramle med og 
treffe de som står går under hyllene. Norebo kan ikke ta ansvaret for sikkerheten for våre medlemmer som måtte 
benytte seg av lageret på kveldstid, det er derfor viktig å påpeke at lageret bare kan benyttes til begrenset aktivitet som 
førstehjelpsøvelser, inn- og utkjøring av kjøretøy samt tilgang til og fra depot.

Dersom noen er usikker på noe i forbindelse med alarmen, stoppekran eller lignende, ta kontakt med meg for avklaring.

7. Tap av nøkkel  

Hvis noen mister / roter vekk en nøkkel må kostnaden med å lage ny dekkes av den som har mistet nøkkelen sin.

Jeg vil til slutt takke for innsatsen hittil i år, og ønske alle en riktig god sommer.

Med hilsen

Geir Langeland
styreleder


