
 

 
Referat fra 

Styremøte 
24.05.2005 

 

 

Møteleder: Geir 
 
 

Deltakere: 
Jan Ove, Anne Grete, Aud Karin, Rannveig, Alfred, Daniel, Anne, Asle 
 

 

 Saker på dagsordenen 
 Sak 19.05 Godkjenning av inkalling og saksliste Geir 

• Godkjent. 
 

 Sak 20.05 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir 
 

• Godkjent. 
 

 Sak  21.05 Innkomme post Geir 

 
• Brev fra NRK vedrørende landsmøte, se behandling under sak 22.05 (leder) 
• Brev fra HRK vedrørende ekstraordinært årsmøte, se behandling under sak 24.05 
• Brev fra HRK vedrørende sonemøte, se behandling under sak 22.05 (leder) 
 

 

 Sak 22.05 Rap fra ansv områdene 
 

 Leder Geir 
 

• Landsmøte i Tromsø 2005: Forslag fra styreleder at vi ikke sender noen delegat til landsmøtet da 
dette vil koste mellom kr.7.000,- og 10.000,-. Styret er enige om at vi ikke sender delegat til 
årsmøtet og heller bruker pengene på aktivitet. 

• E-post: Innkalling og referat fra styremøtene vil fra dette møtet bli sendt på e-post. 
• Sonemøte: Hordaland Røde Kors inviterte til sonemøte for lokalforeningene i Bergen som er 

forelått organisert i sone Stor-Bergen. Geir, Jan Ove og Anne Grete møtte på møtet, og en 
kortfattet notat er delt ut til styret. 

Distriktskontoret ønsket innspill på hva de kunne gjøre bedre for å serve oss, og vi vil sende dette på 
mail til distriktskontoret for å kontrollere om våre ønsker følges opp.  
 

 



 

 Opplæring Anne 
 

• Til kurs i Ullensvang sendte vi tre fra Røde Kors Ungdom, to fra Besøkstjenesten og tre fra 
Hjelpekorpset. Kurset for hjelpekorpset blir betalt av NRK. 

• Hjelpekorpsprøven ble avholdt den 13.april og ni stykker gjennomførte og besto prøven. 
• Planer fremover: 
- regodkjenning + nytt kurs på hjertestarter 
- Norsk Grunnkurs i Førstehjelp for Natteravnene i Åsane 
- Geir og Kurt skal på vannredning B 

 
- Anne skal sammen med Aud Karin se på mulighetene for å kunne arrangere egne kurs for 

besøksvenner. 
 

 Øko/adm Asle 

 
• Regnskapet vil bli sendt ut til alle lederne før neste styremøte, og dette vil bli gjennomgått på møte 

den 13.06. 
 

 Hjelpekorpset Anne Grete 

 
• Vi har deltatt på tre aksjoner siden forrige styremøte, og oppmøte har vært bra fra vårt korps. 
• Det er kommet få tilbakemeldinger på medlemsundersøkelsen som er sendt ut til alle aktive 

medlammer av HJK. Purring vil bli sendt. 
• V sliter litt med å få personer til å ta sanitetsvaktene. Vi vil vurdere nye løsninger på hvordan vi 

organiserer opplegg og varsling til sanitetsvakter. 
• Planene fremover innholder Sjø og vannredningsøvelse, DM i Nordhordaland, ekstraordinært 

årsmøte for HJK samt sommeravslutning og kampanje ”klar for sjøen”. 
• Geir, Alfred og Anne Grete har vært på første av tre samling fr ledelsesprogrammet LOUP. Dette 

er et kurs som arrangeres og betales av NRK. 
 

 Besøkstjenesten Aud Karin 

 
•  Vært på tur til Kvila med Bergen Røde Kors 
• Aud Karin overtar som midlertidig leder i Einar sitt sykefravær 
• Anny vil bli forespurt om å gå inn i ledergruppen for Besøkstjenesten da det blir for mye for Aud 

Karin å ta seg av alt alene. Einar, Aud Karin og Anny vil bli likestilte med tanke på myndighet for 
planlegging og gjennomføring av aktivitetene 

• Sommermøte vil bli holdt på hytten på Kvamskogen 
• Det vil bli tur for besøksvenner og besøkende til Hordamuseet 
• Rannveig Botnen og Silje har sagt seg villig til å være med i prosjektgruppen til Jeanette som skal 

seg på alternative inntektsmuligheter 
 



 

 Røde Kors Ungdom Rannveig 
 
• Det er planlagt en distriktssamling for RKU i august 
• Sommeravslutning vil bli holdt Holmen 
• Det vil bli tur til Solesjøen for de to yngste partiene 
• Kursene i Ullensvang var meget vellykket for RKU sine deltakere 
• Det er planlegges ny aktivitesplan for høsten 

 
 Sak 23.05 Gave til Midtbygda sykehjem  Geir 

 
Aud Karin sjekker opp hva pengene skalbrukes til, Geir får fullmakt til å innvilge inn til kr.3000,- dersom 
prosjektet høres fornuftig ut. 
 

 Sak 24.05 Ekstraordinært årsmøte i HRK Geir 

 
- Geir sender inn påmelding til møte. Tre fra styret møter samt tre fullmakter gis til styreleder 
- Styreleder foreslår at AÅRK skal foreslå følgende kandidater til Distriktsstyret : 
Distriktsleder: Audun Ingvartsen fra Samnanger (6 stemte for, tre stemte mot) 
Styremedlem : Jan Ove Halsøy fra AÅRK (enstemmig) 
- Styreleder foreslår at AÅRK skal foreslå følgende kandidater til D-rådet for HJK: 
Leder av D-rådet: Jarle Ro fra AÅRK (enstemmig) 
1.nestleder: Rune Trædal fra LRKHJK (enstemmig) 
Adm leder: Geir Langeland (enstemmig) 
 

 Sak 25.05 Eventuelt  
 

- Anne Grete mente vi burde være strengere med hva som skal ligge på medlemssiden og hva som 
skal ligge tilgjengelig for alle på hjemmesidene til AÅRK. Styret er enige i at det er opp til hver 
enkelt leder hva de ønsker å legge på medlemssidene og hva som skal ligge tilgjengelig for alle. 

Geir sender mail til Kurt og varsler om dette. 
 
- Vi vil prøve å lage en liten brosjyre med enkelte førstehjelpsprodukter som vi kan selge på f.eks  

kurs som vi holder. Anne administrerer dette, og vi vil evaluere ordningen om etter et halvt år for 
å se om dette er noe vi skal satse videre på. 
 

 


