
 

 
Referat fra 

Styremøte 
28.09.2005 

 

 

Møteleder: Geir 
 
 

Deltakere: 
Jan Ove, Anny, Alfred, Anne, Asle 
 

 

 Saker på dagsordenen 
 Sak 38.05 Godkjenning av inkalling og saksliste Geir 

• Godkjent. 
 

 Sak 39.05 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir 
 

• Godkjent. 
 

 Sak  40.05 Innkomme post Geir 
 

• Mail  fra Tertnes Idrettslag vedrørende hjelp ved åpning av nye kunstgressbaner. 
• Mail fra Norebo vedrørende brannvernkurs på fredag 14.10 kl.10.00 
• Brev fra HRK vedrørende innlevering av regnskap samt ønske fra daglig leder om å komme på 

besøk til lokalforeningene. 
• Brev fra NRK, tildeling av transportmidler med kr.35.850,-. 
• Notat fra HRK vedrørende kommersiell kursvirksomhet 
• Brev fra HRK med takk for innsatsen under NM for HJK 
• Brev fra Arna Kulturkontor vedrørende allmøte den 29.09.2005 (tema: Kulturdagene) 
• Brev fra NRK vedrørende Juleopphold på Lazarote 
• Brev fra HRK med invitasjon til ledersamling i Ulvik 
 

 Sak 41.05 Rap fra ansv områdene 
 

 Leder Geir 
 

• Båtprosjektet til HRK er innvilget midler til kjøp av båt samt midler til drift over tre år. 
• Det skal ansettes fire nye medarbeidere ved distriktskontoret. 
• Vil minne om ledersamlingen den 11.11.05. Mange spennende tema på samlingen for HJK. 
• Det er kommet tilbud om kurs fra D-rådet. Fristen for påmelding er utsatt. 



 

 Opplæring Anne 
 

• Grunnkurs for nye medlemmer nærmer seg slutten. Det er 9 deltakere som skal ha endelig 
eksamen den 29.september. 

• Alfred er påmeldt operativ leder barmark fra 23-25.10 
• Det er mulig at kurset for Haukås skole blir utsatt til Våren. 
• Resten av grunnopplæringen for hjelpekorpsmedlemmer skal avholden i perioden 11-23.okt. 
• Ettersøkning redning barmark avholdes i perioden 25.10 – 6.11. 
• Sminke- og markørkurs for RKU den 13., 20. og 27.okt. 
• NGF for besøkstjenesten 28.nov og 5.des. 
• Førstehjelpskurs for Flaktveit Idrettsklubb 12.okt. 
• Førstehjelpskurs for deg som har omsorg for barn, unneland barnehage 17. og 31.okt. 
• NGF for instututt for komplementær medisin 18. og 19.okt. 
• Førstehjelpskurs for deg som har omsorg for barn, Nyborg barnehage 24. og 25.okt. 
• Førstehjelpskurs for Den fantastiske Trengereidklubben 26.okt. 
• Førstehjelpskurs for sjåfører i Tine Meierier 1. og 8.okt. 

 

 Øko/adm Asle 

 
• Vi må være forsiktige med bordene. Noen har blitt ødelagt da de sittes på og har måtte erstattes 

med nye. 
• Tidsuret på kaffetrakteren skal brukes, dørene må låses og alarmen settes på når vi går fra huset. 
• Asle gikk gjennom enkelte poster i regnskapet. Som vi allerede er klar over vil vi i år gå med et 

underskudd (budsjettert) men dette ser ut til å bli mindre en fryktet. Vi må bli flinkere å søke på de 
tilskudd som kan være aktuelle for vår aktivitet. 

 

 Prosjekt Jan Ove 

 
• Kommer tilbake i egen sak senere. 
 

 Hjelpekorpset Alfred/Geir (Anne Grete) 
 
• Aksjoner siden sist: 

Løvstakken 7-9.nov: Mann savnet. 
Elendig oppmøte- sak for Faglederne 

• Alfred og sanvaktgruppene- status? 
• Utnevnelse av ny fagleder: Forslag til vedtak: Asle Bjørndal innsettes som Fagleder Vinter 

allerede nå, for å ha en mulighet til å ta tak i vintersesongen i tide.  
• Så langt er oppmøtet ikke spesielt bra på onsdagskveldene.  Mulig strategi blir drøftet på 

fagledermøtet 5.okt. 
• Fagledermøte 5.okt: Dan Erik, Kurt, Svein, Marianne, Frank, Alfred, og ag er innkalt. Asle møter 

hvis valgt.:) 
• Fjellturen sist helg en suksess, og Ragnhild er bedt om å skrive en epistel til neste infoskriv. 
• Det gode omdømmet til Arna og Åsane har ført til en fire-fem spesifikke henvendelser den siste 

måneden. Dette er gull verdt, og det jobbes spesielt inn mot mottak av de nye. 
• Asle har påtatt seg jobben som fagleder vinter. 



 Besøkstjenesten Anny 

 
• Skal ha førstehjelpskurs 
• Det er avlyst en tur 
• Hatt 2 av 3 medlemsmøter 
• Ikke satt opp blomstersalg på planen for 2006, da det var diskutert at dette eventuelt skulle 

arrangeres sammen med resten av AÅRK 
• Det er kommet konkurranse fra frivillighetssentralen med tanke på truer for eldre. 
 

 

 Røde Kors Ungdom  
 

• Daniel skal jobbe med treningsleir for vold og rasisme på distriktsnivå 
• Rekruttgruppen har vært på klatretur 
 

 Sak 42.05 Prosjektet ny minibuss Geir 

 
• Gunstein Pytte (prosjektleder for minibussprosjektet) redegjorde for prosjektarbeidet så langt. La 

frem forslag om organisering av A/S hvor minibussene og snøscootere skulle inngå. Styret er 
enige i at det på nåværende tidspunkt er for tidlig å ta stilling til driftsmodellen A/S blant annet 
pågrunn av tiden det tar å drifte dette. Saken utredes videre. 

• Styret bestemte at dato for ekstraordinært årsmøte hvor investering i ny minibuss skulle avholdes 
den 11.oktober 2005.  

• Styret går enstemmig inn for å anbefale overfor årsmøte å bruke inntil kr.154.150,- av 
egenkapitalen til investering i ny minibuss. (resten av midlene er allerede innvilget fra NRK og 
HRK med til sammen kr.135.000,-). 

  

 Sak 43.05 Eventuellt  

 
• Styret er enige i at vi skal sende en reaksjon på AU i HRK sin avgjørelse om å sette i gang et 

prøveprosjekt vedrørende kommersiell kursvirksomhet uten at dette har vært på høring slik 
årsmøte i HRK og HRKH hadde vedtatt. 

• Saken vil bli fremmet av Jan Ove på neste distriktsstyremøte. 
 

 
 


