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Referat styremøte 

Arna og Åsane Røde Kors 

18.06.2007 
Tid og sted 
Møtet ble avholdt på Røde Kors Huset, mandag 18.juni, fra klokken 18.00 
Møteleder: Caroline 
Tilstede var:  Caroline, Roger, Gerd, Martin Andre, Anette, Geir, Liv og Ellen 
Ikke tilstede:  Silje, Siri, Eivind og Sven Erik. 

 Faste poster  
Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling: Godkjent 
Referat: godkjent med en merknad. Der er en å skrive feil. 
 

Innkommet post 
• Oversikt over viktige datoer  
• Informasjon om fond for lokale aktiviteter 
• Kultur kalender for Åsane og Arna 
• Loop kurs for neste år/ påmelding 
• Tertnesdagene 
• Aktiviteter i sommer 
• Informasjon om alternativ inntektskilde – salg av nøkkelringer 

Rapport fra ansvarsområdene 
Leder 
 
Nestleder: 

• Informerer om Stor Bergen samarbeidet. 
• Fana og Arna og Åsane har gitt tilbakemelding ang økonomisk rot. Bergen og Laksevåg skal rydde opp. 
• Der er bedt om redegjørelse for hvordan midler skal fordeles ved felles søknad på midler. 
• Der foregår en diskusjon om vedtektene i Stor-Bergen, ingen avklaring. 
• Neste møte vil være på høsten 
 

Adm.leder: 
• Ting fungerer bra i forhold til overføring av penger til spesialavdelingene. 
• Bark har fått egen konto. 
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Opplærings leder: 
• Førstehjelpsprøven 6 stk startet - 4 er igjen 

 
Hjelpekorpset: 

• 1 aksjon 
• Underveis til en møte ang sjøberedskap kom en opp i en redningsaksjon hvor en båt ble slept til land. 
• Det er et ønske fra Hordaland røde kors at vi er med på en vaktordning på sjøen i helgene. Dette vil 

primært være i samarbeid med Laksevåg 
• Felles lag til NM fra Hordaland og ett lag fra Arna og Åsane. Supportere kan bli med, der er laget egen 

supporter pakke. 
• Terminliste under arbeid. Vil prøve ut felles terminliste med Laksevåg for på grunn av lite oppmøte. 
• Stand 26.05 ble avlyst. Ny stand under utarbeidelse på Åsane Senter.  
• Satsnings område blir vann. 
• Vil prøve å få med gamle rødekors medlemmer i en veteran gruppe 

 
Røde Kors Ungdom: 

• 13-16 år fra Bark ønsker vi å lage et eget opplegg for. 
• De over 18 år vil bli tilbudt kurset ”På Flukt” 
• Der vil bli forsøkt å lage rekrutt gruppe som skal ligge mellom RKU og hjelpekorpset. Nestleder i RKU og 

nestleder i hjelpekorpset vil diskutere mulighetene. 
 
Barnas Røde Kors: 

• Lavvo håper vi vil være på plass til oppstart 4.  
• Tidlig på høsten skal vi ha møte om hvordan høsten skal legges opp 
 

Besøkstjenesten: 
• Der har vært samarbeidsmøte med de andre besøkstjenestene i Stor-Bergen ang overgang til omsorgslag. 
• Vervekampanje 
• Fellesmøte med Stor-Bergen 7-8 november 
• På turen til Lysøen var der 31 deltagere. 
• På avslutningsturen til Kvamskogen var der 16 stk.  
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Beslutnings saker 
Sak 25/07 – Ferieavvikling 

• Ferieliste lages. 

Sak 26/07 – Ekstern regnskapsfører 
• Hordaland Røde Kors overtar føringen av regnskapet.  
• Der vil bli ført avdelingsvise regnskap i tillegg til et hovedregnskap for Arna og Åsane 

 

Sak 27/07 – Stand 
• Caroline overtar for Sven Erik ang stand på høsten. 
 

 

Sak 28/07 Eventuelt 
• Det arbeides med telefoner. Caroline ordner dette til august. 
• Det er viktig at alle vasker huset etter bruk 
• Arbeidshelg søndag 12. august kl 13.00 
• Bt nettside om Åsane er potensiell side for reklame for Arna og Åsane Røde Kors 
• Lage et målstyrings skjema. Geir utformer et til den 12. august. 

 
Møtet ble avsluttet klokken 20.00  
Ellen 
Ref 
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