
Referat fra

Styremøte
03.11.2004

Røde Kors Huset

Møteleder: Geir

Deltakere: Jan Ove, Asle, Rannveig, Anny, Aud Karin

Saker på dagsordenen

Sak 52.04 Godkjenning av innkalling og saksliste Geir

Ingen merknader

Sak 53.04 Godkjenning av referate fra forrige møte Geir

Ingen merknader 

Oppfølging:

Tilbakemelding fra Iren vedrørende infomøte Kulturkontoret i Arna og Åsane Bydel hadde i Ljoshallen :

• Det blir vektlagt arbeid med barn og unge

• Det vil bli gitt mye hjelp til frivillige organisasjoner som jobber med ungdom

• Lage et nettverk og koble sammen forskjellige lag og organisasjoner i bydelene

• Kulturhusdrift med utleie

• Flerkulturelle miljøer

• Hjelp til kulturfestival i Åsane 

• Støtteordninger:  

• Allmenne kulturmidler

• Samarbeidsmidler

• Aktivitetsmidler

Sak 54.04 Innkomme post Geir

1. Referat fra Ambulansegruppen til Hjelpekorpsene i Bergen

2. Brev fra NRK vedrørende vedleggsbrev til kontingenten

3. Brev fra NRK vedrørende valg av medlemmer til Landsstyret, Kontrollutvalg og Valgkomiteen

Geir lager brev som skal ligge ved kontingenten for 2005, frist for innsending er 14.nov 2004. 



Sak 55.04 Rap fra ansv omr

Opplæring

• Grunnopplæring for nye medlemmer avsluttet med førstehjelpsprøven den 12.10. Det var 9 av 11 
som besto prøven.

Syv av deltakerne her gjennomført resten av grunnopplæringen og blitt medlemmer av hjelpekorpset.

• To hjelpekorpsmedlemmer tok prøven den 12.10 og besto denne. Det er ni medlemmer som enda 
ikke har tatt prøven, ei heller bedt om utsettelse. Disse vil bli strøket som aktive medlemmer.

• Eksterne kurs:  

• 3 timers førstehjelpskurs for Våtun Barnehage

• 3 timers førstehjelpskurs for Besøkstjenesten

• 3 timers førstehjelpskurs for Morvikbotn barnehage

• Førstehjelpskurs for ”Deg som har omsorg for barn” for Heimly barnehage

• 5 timers førstehjelpskurs for Norsk Livredningsselskap

• Kurs for egne medlemmer:  

• Asle, Eivind og Kåre vært på instruktørkurs for ”Deg som har omsorg for barn”

• Jo har vært på ettersøkningsledelse barmark (sommer B)

• Instruktørmøte avholdt den 19.10 hvor hovedsaken var vårt store prosjekt på Haukås skole

• Planer fremover:  

• Ettersøkning redning barmark med 7 deltakere, teori på korpshuset øvelse på Kvamskogen

• Undervisningsopplegg på Haukås skole over tre uker 

• Asle påmeldt til Operativ ledelse vinter (vinter A)

Øko/adm

• Budsjett for 2005/2006 – alle ledere må se på sine avdelinger og komme med innspill til budsjettet 
vi skal legge frem på årsmøte. Frist for å komme med innspill er 01.12.2004.

Styremøte den 30.11.2004 utgår. Nytt møte blir den 08.12.2004 klokken 18.00 

Det blir ordinært møte den 14.12.2004 klokken 19.30

• Bilder som taes med vårt felles kamera må kopieres inn på PC en så snart som mulig. Eller kan det 
være fare for at bildene vil bli slettet kameraet skal brukes igjen. Har du problemer med å kopiere 
til PC, ta kontakt med Geir eller Asle.

• Det blir vurdert å kjøpe en minnebrikke til hver spesialavdeling.



Prosjekt

• Roll-uppene er nå kommet, Jan Ove skal få byttet ut de som det var feil, og spørre om vi kan få 
disse for ”litt røffere bruk”.

• Pål jobber med å gjøre ferdig beredskapsprosjektet.

• Planleggingen av 50-års jubileet til HJK er i full gang. Dato for festen blir den 05.februar 2005 
innbydelser vil bli sendt. Tilskudd til festen er justert opp til kr.55.000,- som er endelig limit. Den 
01.12.2004 vil styringsgruppen få en status fra prosjektleder på prosjektet.

• Båtprosjektet til HRK er nå inne i en sluttfase lokalt. Distriktsleder vil nå sende prosjektet videre til 
Landsstyret for endelig vedtak.

Hjelpekorpset

• Leder og nestleder for HJK møtte ikke, oppsummering ble gitt av Asle og Geir.

• Vi har vært med på leteaksjoner på Askøy og Fløyen

• Det er sendt ut spørreskjema til de aktive medlemmene

• Det er sendt ut forespørsel om interesse for vintervaktene på Kvamskogen

Besøkstjenesten

• Flere av medlemmene har vært på førstehjelpskurs, meget fornøyd.

• Medlemsmøte avholdt den 18.10

• Møte den 17.11 (her kan medlemmene ta med personene som de besøker)

• Avreise til sydenturene nærmer seg

• Den 10.12 skal det være julemøte for Besøkstjenesten

RKU

• Medlemmene på det mellomste partiet har gjennomført førstehjelpsprøven

• Asylmottaket vil komme på besøk på en av medlemskveldene

• Det er innledet et samarbeid med RKU på Laksevåg

• Distriktssamlingen i Myrkdalen gikk veldig bra. Det er laget en rapport om er sendt til 
Distriktskontoret, presidenten og generalsekretæren. Grunnen til at rapporten ble sendt til Oslo, var 
at disse to ble invitert til samlingen.

Sak 56.04 Dekning av skade på biler ved øvelse Geir

Det ble store skader på bilene til Asle og Svein ved en førstehjelpsøvelse på Røde Kors Huset. Asle har 
sagt seg villig å bruke sin forsikring for å rette opp skadene, noe som vil spare AÅRK for betydelige 
beløp.

Styret gir Geir og Asle fullmakt til å inngå en avtale som dekker egenandel og tap av bonus for Asle, slik 
at han ikke lider noen økonomisk tap ved å ta skadene på sin forsikring. 



Sak 57.04 Medlemsverving Geir

Vi setter i gang et prosjekt for medlemsverving i november 2004. Prosjektet vil bli avsluttet den 

1.mai 2005, og ikke til årsmøte som det står i saken.

Styret innvilger kr.1.500,- i premier til vervingsprosjektet.

Sak 58.04 Gjennomgang av prosjektplan 
2004/2005

Geir

Ved gjennomgang av prosjektplanen for 2004/2005 ser vi at alle prosjektene enten er ferdig eller under 
arbeid. 

Prosjekt 5 Økonomiplan 2005 vil være et prosjekt styret vil jobbe med under budsjettarbeidet for 
2005/2006. Det er også satt i gang et vervingsprosjekt som faller litt inn under dette prosjektet.

Prosjekt 4 Eksterne kurs.  Her vil det bli laget en rapport basert på erfaringer fra 2003 og 2004. Vi har i 
2004 hatt en formidabel økning i aktiviteten på instruksjon og dette vil også ha ringvirkninger inn i 
prosjekt 5.

Prosjekt 8 vil bli gjennomført som det står med en rapport fra styreleder til NRK. Vi vil derimot sende et 
brev til HRK/NRK hvor vi ber om at behovsanalysen blir utsatt til 2005. Dette på bakgrunn av at en slik 
analyse tar tid å lage skikkelig, og at vi ikke har kapasitet til dette innen utgangen av 2004.

Sak 59.04 Eventuelt

• Vi må snarest sende et brev til valgkomiteen med info om hvilke styreverv som står på valg til 
årsmøte i februar. Geir sender brev.

• Alle i styret bør vurdere stillingsinstruksen sin i forhold til mulighetene for å følge opp denne. Det 
kan til tider bli vel mye Røde Kors, og det kan muligens være på tide med en evaluering av 
oppgaver og resurser vi bruker på å gjennomføre disse.

• Er det mulig å få en ansatt/sivilarbeider til å gjøre noen av oppgavene styret gjør i dag på dagtid ?? 
Geir følger opp dette spørsmålet.



Sak nummer 57.04

De siste årene har vi hatt en nedgang i medlemstallet i Arna og Åsane Røde Kors. Dette må vi prøve å rette opp med å 
sette i gang en medlemsverving av både aktive og passive medlemmer. 

For å gjøre vervingen mer spendende og lage litt konkurranse av det, ønsker jeg at vi legger opp vervingen som en 
konkurranse med premier til de 3 personene som klarer å verve flest medlemmer. 

Første premie  kr.800,- i materiell fra NRK
Annen premie kr.500,- i materiell fra NRK
Tredje premie kr.200,- i materiell fra NRK

Det lages et verveskjema som sendes ut til alle aktive medlemmer i AÅRK (her også medlemmene i RKU). Det er også 
ønskelig at vi tar med verveskjemaet som en del av vedlegget til kontingenten som sendes ut fra NRK. Frist for å få 
dette med i vedlegget til kontingenten er 14.november.

Kampanjen vil pågå frem til Årsmøte den 21.02.2005. Skulle det være flere som har vervet flest medlemmer, trekkes 
det lodd om rekkefølgen på premiene etter at årsmøte er ferdig.

Forslag til vedtak:

Jeg foreslår at vi setter av kr.1.500,- til premier i konkurransen om å verve flest nye medlemmer til AÅRK. 

Med hilsen
Geir Langeland
styreleder


