
 

 
Referat fra 

Styremøte 
13.06.2005 

 

 

Møteleder: Geir 
 
 

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

 

 Saker på dagsordenen 
 Sak 26.05 Godkjenning av inkalling og saksliste Geir 

• Godkjent. 
 

 Sak 27.05 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir 
 
• Godkjent, med endring i sak 24.05 (ekstraordinært årsmøte I HRK). Ved avstemming 

på forlag til ny distriktsleder stemte 6 for mens 3 stemte blank). 
 

 Sak  28.05 Innkomme post Geir 
 

• Brev fra HRK saksdokumenter tilekstraordinært årsmøte 
• Brev fra Åsane kulturkontor, innvilget kr.8.000,- etter søknad om midler fra RKU. 

 Sak 22.05 Rap fra ansv områdene 
 

 Leder Geir 
 

• Det har vært mye detaljer som styreleder er blitt involvert i de siste månedene. Det er ikke 
nødvendig at styreleder blir orientert om alt som skjer i AÅRK, har kan avgjørelser taes av 
ledere for spesialavdelingene eller faglederne. 

 
• Det vil bli invitert til et arbeidsmøte for styret og fagledere slutten av august 05. Her vil 

arbeidet for styremedlemmene, stillingsinstrukser og samhandlingen med fagledere bli noen av 
temaene som vil bli gjennomgått og diskutert. 

 
 



 

 Opplæring Anne 
 

• Regodkjenning og nytt kurs på hjertestarteren ble avholdt den 25.mai. Det er nå 16 stykker som 
har godkjenning på hjertestarteren I AÅRK. Navnene er limt på hjertestarteren. Delegeringsbevis 
blir bestilt fra NRK. 

 
• Geir gjennomførte Vannredning B på Radøy den 3.-5.juni. 

 
• Norsk Grunnkurs i førstehjelp ble avholdt for Natteravnene I Åsane den 6. og 7.juni. Det var 10 

deltakere på kurset som ble holdt av Anne og Nina. 
 

• Tre nye har tatt besøksvennkurs i løpet av våren. En person begynte på kurset, men vil fullføre 
dette til høsten. 

 

 Øko/adm Asle 

 
• Har purret medlemmer av hjelpekorpset på kontingenten. 
• Vi har ny begynt å overføre fra fondet for bruk til drift.  
Regnskap: 
• Vi har gått på en smell på budsjettposten for minibussen. 
• Vi har i år fått mer i gaver fra medlemmene enn det som har vært vanlig. 
• Det er til nå i år kommet mer i inntekt på sanitetsvakter enn budsjettert. 
• Geir vil ta seg av postføring og betaling av regninger når Asle er på ferie. 

 

 Hjelpekorpset Alfred 

 
• Vi har deltatt på en leiteaksjon siden forrige styremøte, og oppmøte er bra fra vårt korps. 
• Vi har mange sanitetsvakter fremover. Håper på velvilje fra medlemmene slik at vi kan få 

gjennomført disse. 
• Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps vant DM for hjelpekorps og skal representere Hordaland i 

NM på Ulven fra 2-4.september. 
 

 Besøkstjenesten Aud Karin 

 
• Anny har sagt seg villig til å hjelpe Aud Karin I tiden fremover med drift av besøkstjenesten. Hva 

vi gjør permanent videre kommer vi tilbake til. 
• Turen til Aboretet er gjennomført md 20 påmeldte. 
• Det blir tur til hytten på Kvamskogen til helgen. 
• Medlemslisten er gjennomgått og kontingenten er purret på for de som ikke har betalt. 
• Vi vil bestille nye jubilantnåler . 
 



 

 Røde Kors Ungdom Daniel 
 
• Distriktssamlingen for RKU I august er avlyst pga liten påmelding. Det vil bli vurdert egen 

samling til Høsten. 
• Yngste gruppen har vært på tur til Solesjøen. 
• Planen for rekrutteringsgruppen er klare, første samling blir i helgen. 
• Det skal være sentral ungdomskonferanse til høsten på Hamar, Daniel vil delta. 

 

 Sak 30.05 Ekstraordinære årsmøter i AÅRK og HRK Geir 

 
Årsmøte I AÅRK.

• Det er sendt søknader om tilskudd til minibussprosjektet til NRK og HRK. Disse søknadene 
har vi enda ikke fått svar på, og vi har purret på svar før vårt ekstraordinært årsmøte i AÅRK. 

• Styret fremmer nytt forslag til vedtak i saken til ekstraordinært årsmøte. Utkast laget, og Geir, 
Asle og Jan Ove utformer endelig forslag til vedtak som fremmes for medlemmene I tillegg til 
opprinnelig forslag fra Sven Erik, Pål og Sigmund på årsmøtet i februar. 

 

 
     Årsmøte I HRK HJK. 

• På årsmøtet til HRK HJK vil vi stemme på Gro Ulvund som styremedlem. 
• Vi vil følge opp saken vedrørende salg av førstehjelpskurs. 
 

 


