
 

 
Referat fra 

Styremøte 
12.04.2005 

 

 

Møteleder: Jan Ove 

 
 

Deltakere: 
Anne, Asle, Aud-Karin, Einar, Daniel, Anne Grete 
 

 

 Saker på dagsordenen 
 Sak 11.05 Godkjenning av inkalling og saksliste Jan Ove 

• Godkjent. 
 

 Sak 12.05 Godkjenning av referat fra forrige møte Jan Ove 
 
• Godkjent. 
 

 Sak  13.05 Innkomme post Jan Ove 

 
• Brev fra 17. mai komiteen i Ytre Arna med forespørsel om deltagelse i aktiviteter på 17. mai. Jan-

Ove kontakter 17. mai komiteen og informerer denne om at det ikke stiller personell fra A&Å RK. 
 
• Brev fra HRK ve3drørende 7. mai på Torvalmenningen: Alfred ser på dette og kontakter 

hjelpekorpset dersom behov for personell utover RK Ungdom. 
 
 



 
 Sak 14.05 Rap fra ansv omr 

 

 Opplæring Anne 
 
• Asle og Tord har vært på ettersøkningsledelse vinter (vinter A) fra 26.2 – 6.3. Tord ble sendt fra 

Nutec som dekker kostnadene for han. 
• Det er avholdt 1,5 timer førstehjelpskurs for foreldre og personale i Ytre Arna Barnehage. 
• Norsk Grunnkurs førstehjelp avholdt for Garnes kvinne og familielag. 
• Norsk Grunnkurs førstehjelp avholdt for Abora prosjekt. 
• Norsk Grunnkurs førstehjelp avholdt for ”Åsane renegades”. 
• Tre timers føstehjelpskurs avholdt for elever ved Flaktveit skole. 
Planer framover: 

• Hjelpekorpsprøve for medlemmer av HJK den 13.4 
• Ullensvangkurs 
• Geir og Kurt skal på redning sjø/vann den 3-5.6. Kurt skal være med i staben og får dekket 

kurset gjennom HRK. 
 

 Øko/adm Asle 

 
• Asle underrettet styret om at vi hadde flyttet kontoene våre til Sparebanken Vest. 
• Økt gaveinngang 
• Odmund Mjelde overtar regnskapsføringen til A&Å RK. 

 

 Hjelpekorpset Anne Grete 
 
• Anne Grethe informerte styret om infoskrivene som heretter vil bli utsendt til medlemmene senest 

2 dager etter at det er avholdt styremøter. 
• Vakt i Vestlandshallen: Det undersøkes om Jeanette har inngått avtaler med Nordh. RK 

vedr.betaling av transport. Foreligger slik avtale utbetales det reisegodtgj. til Nordh. RK. 
• Onsdag 4. mai: Hjelpekorpset invitert til vinteravslutning på Kvamskogen hos Norheimsund RK. 

 



 Besøkstjenesten Einar 

 
• Hatt et arbeidsmøte mellom Anny, Einar og Aud Karin i forbindelse med at Einar har overtatt som 

ny leder. Her ble arbeidsrutiner, protokoller og utstyr gjennomgått. 
• Hatt et arbeidsmøte mellom Einar og Aud i forbindelse med forberedelse av vårmøte den 10.3 
• Gjennomført vårmøte den 10.3 med enkel servering, presentasjon av ny leder, utdeling av 

jubileumsnåler med mer 
• Gjennomført blomstersalg den 14 og 16.3, ca 12 deltakere 
• Møte i forbindelse med tilbud fra Bergen RK Seniorlag vedrørende felles opplegg for bussturer til 

Kvila. 
• Møte med Besøkstjenesten den 6.4 på Engen senteret etter at Bergen Røde Kors hadde avholdt 

kurs for besøksvenner. Fire nye besøksvenner fikk sine nåler. 
• Deltatt på årsmøte i HRK hvor Einar og Anne møtte. 

 
OBS! Hva med blomsteraksjonen neste år? 
Det er nå dårlig oppslutning om denne - kanskje en samkjøring mellom 
spesialavdelingene må til for å sikre sukse neste år. I tillegg må det vurderes om 
aksjonsformen bør endres. 

 

 Røde Kors Ungdom Daniel 
 
• Ny hjelpeleder - Kristoffer. Vært på kurs helgen 9-10. april. 
• Leir i sommer (august): Daniel kontakter Ranveig. 
• Liten medlemsnedgang etter nyttår. 

 
 Sak 15.05 Ullensvangkursene Jan Ove 
 
Ullensvangkursene 29.4 - 1.5: 
 
Alle lederne har fått innkalling til disse kursene. 2 fra Besøkstjenesten og 2 fra RKU skal reise. Anne får 
navn på deltakerne og melder på. 
 
Anne Grethe, Geir og Alfred reiser på "Loup". Alt foruten reise blir dekket av 
distriktet. 
 

 Sak 16.05 Kjøp av vaksemaskin Jan Ove 

 
Søknad om kjøp av vaskemaskin fra Eli.  
 
Her var det kommet tre alternativ hvor styret gikk inn for leie av vaskeritjenester da det ikke er budsjettert 
med vaskemaskin i årets budsjett.  
 
Eventuelt kjøp tas opp til ny vurdering til neste år. Asle informerer Eli. 
 

 Sak 17.05 Dugnad Jan Ove 
 
Alle lederne prøver å skaffe folk til nedvask av lokalene. Eli kommer med dato på vask. 

 
 



 
 Sak 18.05 Eventuelt  

 
• Besøkstjenesten finner personer til prosjektgruppen økonomi. Einar overleverer navn på disse til 

Asle. 
• Distiktsårsmøte: Jan-Ove informerte om årsmøtet. 
• Rekrutteringsgruppe: Skal lages en rekrutteringsgruppe for de som aldersmessig "befinner" seg 

mellom RKU og hjelpekorpset. (Anne orienterte) - 15 til 17 år. Daniel og Alfred tar seg av dette. 
Skal prøve å få dette til før sommerferien. 

• Salg av førstehj. produkter: (se vedlegg) Anne informerte. Dette vil bli utredet av Anne til neste 
styremøte. 

• Tilgang til data: Einar vil ha tilgang til data på kontoret. Asle snakker med Kurt om dette. 
• Klatregruppe: Daniel ytret ønske om klatregruppe. Han "lufter" interessen i hjelpekorpset. 

Undersøker priser på utstyr m.v. Samkjøring med Fana? Legger dette frem for styret på neste 
styremøte. 

 

 
 


