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Møteleder: Geir

Deltakere:

Asle, Anne, Anny, Jeanette, Aud-Karin, Rannveig

Saker på dagsordenen

Sak 60.04 Godkjenning av inkalling og saksliste Geir

Ingen merknader

Sak 61.04 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir

• Minnebrikke er ikke kjøpt
• Økning av beløpet til kr.55.000,- til 50-års jubileet for HJK ble diskutert og vurdert av Geir, Asle 

og Jan Ove sammen med prosjektleder. Beløpet har ikke vært opp på et ordinært styremøte.
• Egenandel for skaden på bilen til Asle kom på kr.4.500,-.
• Opplæring: 9 av 11 møtte, alle som møtte besto prøven.

Sak 62.04 Innkomme post Geir

• NRK : Info om at de fremdeles jobber med automatsaken
• HRK : Svar på vår purring om svar på saker som er behandlet i distriktsstyret

Sak 63.04 Rap fra ansv omr

Opplæring Anne

• Ettersøkning / redning barmark gjennomført, fem deltakere gjennomførte kurset både teoretisk og 
praktisk del.

• D-HLR kurs avholdt. Sju nye deltakere gjennomførte, mens fire medlemmer ble regodkjent.
• Undervisningsopplegget på Eikås 1.-18.11. De tre første ukene i nov gjennomførte vi 

førstehjelpsundervisning for elever, lærere og foreldre. Første uken gjennomførte vi ”Norsk 
grunnkurs i førstehjelp” for c 60 foreldre og lærere fordelt på fire grupper. 
Vi hadde med 16 instruktører og la ned ca 170 instruktørtimer hvor det ble gitt undervisning til 14 
klasser.
Det er etter kurset foretatt evaluering med instruktører, rektor og FAU med positiv tilbakemelding. 
Prosjektet har også fått god omtale i media.

• Holdt førstehjelpskurs for Flaktveit Idrettsklubb. 
• Anne har gått på kurs i videregående førstehjelp.

• Eivind, Anette og Vigdis har gjennomført instruktørkurs i D-HLR.



Øko/adm Asle

• Hjertestarter er kommet, batteri er et engangsbatteri og må nytt ved bruk. Vi bestiller et som vi har 
i reserve.

• Vi vil finne en som har ansvar for hjertestarteren (liste med de som har delegering er limt på 
starteren).

• Nye kr.8.000,- er kommet fra Arna Bydel.
• Oppdatert liste på medlemmer er sendt til NRK.

• Vi vil sende brev til styret i ambulansegruppen og be om en status for driften av 
ambulansegruppen.

Prosjekt Geir

• Jobben med 50 års jubileet til HJK er i full gang, og styringsgruppen har blitt oppdatert fortløpende 
om fremdriften.

• Roll-upene er NÅ endelig på plass.

Hjelpekorpset Jeanette

• Vi har hatt 2 leteaksjoner siste mnd: En på Askøy etter 2 savnede som ikke er kommet til rette og 
en på nøstet som ble funnet omkommet.

• Jeanette har vært på samling i Stavern hvor tema var førstehjelp.
• Det har vært flere fra hjelpekorpset som har bistått instruktørgruppen med blant annet opplæringen 

på Haukås Skole.

• Juleavslutning planlagt både på kurskveld og i løen til Sven.

Besøkstjenesten Anny

• Sydenturen ble gjennomført med 16 deltakere og 4 hjelpere, greit vertskap og vellykket tur. 
• Julemøte 29 stykker og musikk.

• Besøkstjenesten trenger flere besøksvenner og ledere.

Røde Kors Ungdom Geir / Rannveig

• Fått nye hjelpeledere
• Fått en fra det leste partiet med som hjelpeleder for det yngste partiet

• Det er sendt brev til yrkesskolene vedrørende ønske om ledere

Sak 64.04 Evaluering av priser på førstehjelpskurs Anne

Anne sitt forslag ble enstemmig vedtatt med tillegg for D-HLR.

Sak 65.04 Ny leder i RKU Geir

Rannveig enstemmig valgt.

Geir sender orientering til valgkomiteen om at både leder og nestleder står på valg



Sak 66.04 Budsjett for 2005/2006 Geir / Asle

• Notat fra Asle ble gjennomgått og kommentert.
• På grunn av manglende detaljer og info fra NRK utsettes gjennomgangen av budsjettet.
• Asle koordinerer en gruppe som skal jobbe med å se på mulige inntektskilder. 
• Nytt budsjettmøte er satt til 11.1.05

Sak 67.04 Eventuelt

• Fana har ønske om å få en gjennomgang av vår styringsform og vurdering om de skal endre 
tilsvarende.

• Gjennomgang og godkjenning av ny scooterinstruks. Instruksen ble godkjent med enkelte 
tilføyinger.


