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Referat styremøte 

Arna og Åsane Røde Kors 

26.02.2007 
Tid og sted 
Møtet ble avholdt på Røde Kors Huset, mandag 26. februar 2007, fra klokken 18.00 
Møteleder: Caroline 
Tilstede var:  Caroline, Roger, Sven Erik, Ellen, Eivind, Gerd, Silje, Martin Andrè og Anette 
Gjester:  Jan Ove, Geir og Siri 
 

 Faste poster  
Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling: Godkjent 
Referat: Ikke lagt frem 
 

Innkommet post 
• Informasjonsmøte angående Blodbussen – Eivind og Caroline drar. (Eivind kunne ikke stille p.g.a.jobb). 
 

Rapport fra ansvarsområdene 
Leder 

•  
 
Nestleder: 

• Møte i Stor Bergen gruppen 7. mars. Arna og Åsane sin tur til å stille lokaler. (Liamyrene 14 B) 
• Jan Ove overleverte permen, og ga informasjon til Roger som overtar som hovedrepresentant fra Arna og 

Åsane Røde Kors. 
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Adm.leder: 
• Nye medlemmer har blitt meldt inn. 
• Oppdaterting av opplysninger i Brønnøysundregisteret: Caroline skal se på det. 
• Søknader om økonomisk støtte: 

o Søknad er sendt til SPV og Kulturkontoret 
o Sven Erik og Geir ordner med søknad til Mærta Loises fond 
o Humanitært fond har et krav på 50% egenfinansiering av aktiviteter det søkes støtte til. 

• Telefon: 
o Leder/Nestleder/Besøk/BARK/RKU telefonene skal settes over til de respektives privattelefon. 

• Har fått forespørsel vedrørende gaver. Styret mener at gaver kan deles ut ved runde dager etter fylte 50 år. 
• Avtaler: Informasjon om hvilke leverandører vi har rabatt- og faktureringsavtaler med. 
• Bank og Esso kort: Informasjon 

 
Opplærings leder: 

• Sender to på NGF-instruktør kurs på Ulven i slutten av april. 
 
Hjelpekorpset: 

• Scooter: Har kjørt inn en hel del penger med varekjøring og hatt en pasient. 
• Scootergruppa er oppe og går. 

o Vintervaktene er besatt 
o Handicappkjøring OK => Prisøkning til neste år. 

• Sliter med skivakter. 
 
Røde Kors Ungdom: 

• Står litt fast: Trenger papirer med diverse som tidligere leder har fjernet fra kontoret. 
 
Barnas Røde Kors: 

• BARK barker i vei – Har full kontroll… Terminplanen blir fulgt. 
• Er ca. 40 barn nå. 

 
Besøkstjenesten: 

• Har fått en overlevering. 
• Skal ha et møte med Anny Fyllingnes. 
• Ønsker mer veiledning vedrørende søknader som skal ut. 
• Arbeidet føles veldig overveldende, men det er lys i tunellen. 
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Beslutnings saker 
Sak 01/07 – Årsrapport for 2006 

• Fristen for å levere er 28. februar. 
• Geir og Jan Ove hjelper med denne. 

 

Sak 02/07 – Påmelding til årsmøte i Hordaland Røde Kors 
• Årsmøtet skal være i Ullensvang 24.-25. mars. Påmeldingsfrist er 01.03.2007. 
• Vi bør sende så mange deltakere som mulig. 
• Vi sender Caroline, Silje, Roger, Sven Erik og Eivind. I tillegg skal man forsøke og finne en representant 

for Besøkstjenesten som skal reise. 
 

Sak 03/07 – Representant til 8. mai komiteen 
• Jan Ove informerte om hva komiteen gjorde. 
• Siri oppnevnes som representant for Arna og Åsane Røde Kors 

 

Sak 04/07 – Representant til Arna Eldresenter 
• Lagt vekk 

 

Sak 05/07 – Representant til ”Stor-Bergen” 
• Det har blitt sagt at leder eller nestleder skal representere Arna og Åsane Røde Kors i ”Stor-Bergen.” 
• Jan Ove overleverer papirer til Roger som overtar som hovedrepresentant for Arna og Åsane. 
 

Sak 06/07 – Leiekontrakt i Liamyrene 14B 
• Styreleder må undertegne og levere kontrakt til eier. 
 

Sak 07/07 – Endring av navn på telefoner (Sim-kort) 
• Anette har vært i kontakt med Netcom, og dette skal allerede være ordnet. 
 

Sak 08/07 – Ekstraordinært årsmøte / Styreplan 
• Det vil bli avholdt et ekstraordinært Årsmøte så snart kandidater til vervene Korpsleder, NK Korpsleder og 

Leder Besøkstjeneste er på plass. 
• Neste styremøte blir 27. mars kl. 20.00. Caroline vil sette opp en plan for resten av året. 
 



  Utført av / referent: Prosjekt dokument filnavn: Sidenr: 

   Anette K. Nilsen Styremøte26022007.dok 4 (4) 

 
Dokumentansvarlig / Godkjent: 

  27/03-2007 
Dato: 

26/02-2007 
Tilhørighet: 
Referat styremøte i Arna og Åsane Røde Kors 

 
 

4 

Sak 09/07 – Eventuelt 
• Kontoret trenger en opprydning. 

o Egne permer som kan fungere som veiledninger for vanlige rutiner skal lages. Det skal lages en 
perm for Årsmøter – hva må gjøres i forkant. Søknader skal samles i en perm. Med mer. 

o 12. – 13. mai settes til opprydningsdager. 
• Hytte: Et vindfang skal tettes, trenger 1.500,- til dette. 
• Ytre Arna Historielag ønsker å få donert gamle ting. 
• Vi skal prøve å få Bjørn Olsen til å komme på styremøtet i april. 
• RKU ønsker å kjøre førstehjelpskurs for sine medlemmer. 

o Videre avtaler skjer med Eivind. 
• Fagleder Transport legges under styret. => Her skal det lages en mappe innen april. (Sven Erik og Jan Ove 

ordner dette). 
• Hytte – Sven Erik har kontrollen her foreløpig. 
• Regninger skal merkes med navn, slik at administrativ leder kan ta kontakt med personen som har gjort 

innkjøp, for å avklare eventuelle spørsmål, og for å kunne ha en kostnadskontroll. 
• Sminke – RKU trenger en ”oppussing” av sminkekofferten sin. 
• EDB – Gamle brukere som ikke lenger er i styret og ikke sitter som tillitsvalgte skal ikke lenger ha tilgang 

på datamaskinene våre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet klokken 17.45 
Anette  
Ref 
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