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Møteleder: Geir 
 
 

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

 

 Saker på dagsordenen 
 Sak 32.05 Godkjenning av inkalling og saksliste Geir 

• Godkjent. 
 

 Sak 33.05 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir 
 

• Godkjent. 
 

 Sak  34.05 Innkomme post Geir 
 

• Mail fra RKU vedrørende tilskudd fra frifond, innvilget kr.4470,- 
• Brev fra HRK vedrørende innsending av faktura som nå skal sendes Trondheim 
• Brev fra Bergen kommune hvor besøkstjensten er innvilget kr.10.000,-. 
• Brev fra NRK vedrørende oppdatering/utmelding av medlemmer som ikke har betalt 

kontingenten. 
• Brev fra D-rådet i HRK vedrørende ny organisering av områdene. 
• Brev fra HRK vedrørende forsikring av mannskaper under øvelse og aksjon. 
• Mail fra HRK vedrørende høstens rekruteringskampanje. 
• Brev fra NRK vedrørende sparebankstiftelsen sitt fond til aktivitetsutstyr. 
 

 Sak 35.05 Rap fra ansv områdene 
 

 Leder Geir 
 

• Depot og arkiv i 2.etg må inn på prioriteringslisten for ferdigstilling slik at vi kan lage plass til 
Besøktj, RKU og administrativt arkiv. Vi må også rydde ut det vi hadde med oss fra Ytre-Arna 
samt få en bedre oversikt over depotet for HJK. 

• Før vinteren må vi ta en befaring på taket på hytten for vurdering av tiltak/repprasjon. De siste 
vintrene har taket fått skader som kan utvikle seg til lekkasje. Befaring må skje i god tid innen 
vinteren tar til slik at rep kan gjøres før snøen kommer. 

• Vi har fått tilbud om dugnad hos IF. Eli følger opp denne dugnaden sammen med Geir og 
Asle. 

Bedre løsning på trappen og dimming av lys i undervisningsrommet vil bli diskutert med noen som har 
greie på dette. En vurdering av hva disse tilpasningene vil måtte koste kommer vi tilbake til. 



 Opplæring Anne 
 

• Vi skal starte opp med grunnopplæring for nye hjelpekorpsmedlemmer i denne uken. Vi har 
annonse i BT sammen de andre korpsene i Bergen, hengt opp plakater og langt info på 
hjemmesiden om tilbudet på kurs. 

• Tirsdag 23.08 skal vil ha felles infomøte med de andre korpsene i Bergen.  
• Oppstart av førstehjelpskurs blir torsdag 25.08. De to første kurskveldene blir i våre lokaler, de 

neste vil bli på Kyrkjekrinsen skole. Flere i instruktørgruppen, samt noen fra Hjelpekorpset bli 
involvert i opplæringen. Det blir 10 deltakere på kurset. 

• Av eksterne kurs fremover har vi : 
1. Norsk Grunnkurs i førstehjelp for Institutt for komplementær medisin 18. og 19.okt 
2. Norsk Grunnkurs i førstehjelp for besøkstjenesten 28.nov og 5.des 
3. Forespørsel fra Unneland barnehage 

 
NB: Det er viktig at utstyr som skal brukes til sanitetsvakter ikke taes fra instruktørdepot da mye av dette 
er gått ut på dato og bare skal brukes til opplæring/øvelse. 
 

 Øko/adm Asle 

 
• Lister med medlemmer som vil bli tatt ut til spesialavdelingene for oppfølging med tanke på 

sletting for de som ikke har betalt kontingent. 
• Vi bytter leverandør for hjemmesidene våre i september. Noen sider og linker kan en tid være ute 

av drift ved omleggingen. 
• Vervekampanjen ble ingen suksess, de som vervet flest vil få info om muligheten til å bestille 

utstyr fra Røde Kors butikken. Vinner får kr.800,- de øvrige tre får kr.200,- hver. 
• Vi vil sjekke om det er mulig å ”fryse” mobilnummeret vi hadde i ambulansen til vi vet hva vi 

skal bruke dette til. 
• Geir sjekker opp med Roald vedrørende utstyr/oppgjør for ambulansen som gikk inn i felles 

ambulansegruppe. 
• Vi vil følge opp saken vedrørende æresbevisninger til Fritzi og Solveig overfør NRK. 
• Vi sier opp bankboksen i Nordea. Safen i garasjen er fullt brukbar til å oppbevare de dokumenter 

som vi har i bankboksen. 
• Det er viktig at vi alle er obs på søknad om tilskudd til aktiviteter for å demme opp under 

driftsunderskuddet i år. 
 



 Prosjekt Jan Ove 

 
• Vi er godt i gang med en prosjektgruppe som skal se på driftsalternativer, økonomi til drift og 

mulige økonomisk støtte til minibussprosjektet. Status for prosjektgruppen vil bli lagt frem på 
styremøte i slutten av september. 

 

 Hjelpekorpset Alfred/Geir(Anne Grete) 

 
• Vi har deltatt på flere leiteaksjon siden forrige styremøte, og oppmøte fra vårt korps har vært bra. 

1. Fløyen 26.juli 6 av 19 fra AÅRK 
2. Fløyen 28.juli 9 av 24 fra AÅRK 
3. Åsane 16 aug halvparten fra AÅRK 

• Alfred vil sette opp sanitetsvaktrupper med det første, få har kommet med ønsker i denne 
sammenheng. 

• Vi har fått menge gode tilbakemeldinger på høstens terminliste, håper mange møter på 
medlemskveldene. 

• Kort oppsummering av områdemøte den 18.august: 
1. Gjennomgang av aksjoner 
2. Krav om deltakelse på aksjon 
3. Varsling og respons med UMS 
4. I budsjettet til D-rådet for Hordaland er det satt av kr.100.000,- til fordeling på 

områdene/korpsnene til aktivitet. Kr.1000,- er øremerket hvert korps, mens resten kan søkes 
om til gode aktiviteter. Søkn frist er 1.10 og 1.2. 

5. Kort presentasjon av nyansatt på HRK kontoret som primært skal jobbe med hjelpekorpsene. 
Mariann G Hansen kan nås på tlf 55382212 og ingen oppgave er for liten eller for stor. 

6. Kort info om Båtprosjektet MARG og MRU. 
7. Område 2 er tildelt en gave på kr.6.000,- som vil bli benyttet til felles beste. 

• Det er bestilt 200 stk frivillighetsmapper fra NRK hvor vi kan putte inn informasjon om hva vi 
driver med og levere disse ut til nye potensielle medlemmer. 

• Vi vil ha en info stand i Åsane Kirke søndag 28.august 
• Info nytt for september vil komme ut etter NM, dvs ca. 7 sept. 
• Det vil bli en opprydding på alarmplanen på medlemmer som ikke har betalt kontingent. Dette er 

viktig bl.a med tanke på forsikring under aksjon/øvelse. 
• Det er to store san vakter i vente. Den 15-16 og 22-23 vil det alle dagene være behov for 

sanitetspersonell i ni timer. Alfred  håper medlemmene stille velvillig opp slik at vi får 
gjennomført vaktene. 



 Besøkstjenesten Aud Karin 

 
• Vi har fått tilbakemelding fra enken til Einar at han hadde satt stor pris på å få være med i 

Besøkstjenesten hos Røde Kors, og dette var noe som holdt oppe motet den siste tiden før han falt 
fra. 

• Det er planlagt turer til Kvila, påmeldingen er stor. 
• Det vil bli avholdt besøksvennkurs 13-15 og 20-22, vi har flere som skal være med. 
• Det vil bli vurdert om ledelsen av besøksforeningen skal fortsette slik den er i dag med Aud Karin 

som fungerende leder, eller om vi skal velg ny midlertidig leder. Aud Karin kommer tilbake til 
dette på neste møte. 

• Det er laget detaljerte planer for aktiviteter i Besøkstjenesten til høsten. Her er det både turer og 
medlemskvelder på agendaen. 

 
 

 Røde Kors Ungdom Rannveig 
 
• Høstens aktiviteter starter opp den 1.9 og 6.9, det jobbes med å gjøre ferdig aktivitetsplanen for 

høsten. 
• Det er investert i klatreutstyr som kan benyttes av både RKU og HJK. 
• Det er ytret et ønske om klatrevegg i garasjen. Det vil blant annet søkes om støtte til denne fra 

sparebankfondet. 
• Vi er blitt forespurt om å være med i prosjektet ”Barn i nød” fra NRK. Her bidrar vi med midler 

som kan samles inn ved å holde basar eller lignende. 
• Vi ønsker Vera velkommen tilbake som klubbleder i RKU. 
• Det blir et info møte om rekruttgruppen den 1.9. 

 

 Sak 36.05 Landsmøtet i NRK Geir 

 
• Styret i AÅRK har på et tidligere styremøte bestemt at vi av ulike årsaker ikke skulle sende en 

delegat til Landsmøtet i Tromsø. 
Etter dette har vi fått en anmodning fra Distriktslederen i HRK om å vurdere saken på nytt da 
Presidenten i NRK ønsker at flest mulige lokalforninger benytter seg av denne muligheten til å 
påvirke hvordan NRK skal styres de neste tre år. 
 
Etter drøftinger i styret om vi skulle imøtegå ønske fra President og Distriktsleder, ble 
avstemningen tre for, to mot og to blank. 
 
Dette betyr at AÅRK vil sende en delegat til årsmøtet i Tromsø. 
 



 Sak 37.05 Eventuellt  

 
• Det har lenge vært et ønske om å kjøpe et skap til hytten på Kvamskogen for plassering av 

kjørler med mer. Styret gir Sven Erik fullmakt til å bruke inn til kr.5.000,- for å anskaffe et 
slikt skap. 

• Daniel har fått en forespørsel fra HRK om å bli leder for region vest sin aktivitet ”Treningsleir 
mot vold og rasisme”. 

• Det er kommet en forespørsel fra HRK om lån av utstyr i forbindelse med førstehjelpskurs 
som skal holdes på Osterøy. Vi er litt betenkt over at HRK skal holde kurs da vi enda ikke har 
fått tilbakemelding på hva som skal skje med ”Rogalandsprojektet”. Geir Følger opp i D-rådet.

 
 


