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Referat styremøte 

Arna og Åsane Røde Kors 

20.08.2007 
Tid og sted 
Møtet ble avholdt på Røde Kors Huset, mandag 20. august 2007, fra klokken 18.20 
Møteleder: Caroline 
Tilstede var:  Caroline, Roger, Geir, Sven Erik, Ellen, Gerd, Liv, Martin Andrè og Anette 
Gjester:   
 

 Faste poster  
Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling: Godkjent 
Referat: Godkjent 
 

Innkommet post 
• Det skal være infomøter for nye medlemmer på Røde Kors Huset i sentrum den 27. august, 24. september 

og 29. oktober. Det er ønskelig at det stiller noen fra lokalforeningene. 
• LOUP oppstart til høsten. Hvem skal vi melde på? 

o Valgkomiteen får informasjon, og kan foreslå hvem som skal få delta. 
 

Rapport fra ansvarsområdene 
Leder 

• Leksehjelpen skal ha kurs 20. oktober kl. 10-16. 
• Leksehjelpen trenger å få brukt opp budsjettet. 

o Kurs skal faktureres som eksterne kurs. 
o Dersom det er noe vi trenger, og som de også kan bruke og benytte seg av, kan deres 

budsjettpenger brukes. (Vi trenger sårt en ny kopimaskin – Gerd undersøker hva det vil koste å 
leie en brukt maskin, og det er ytret ønske om en til bærbar PC. 

• Leksehjelpen ønsker å bli mer aktiv i lokalforeningsstyret, ønsker integrering. Dersom dette skal være 
aktuelt, er det en årsmøtesak. 
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Nestleder: 
• Ingen aktivitet å melde om. 
• Neste møte i Stor Bergen skal være 4. september. Samarbeidet står på stedet hvil, blant annet p.g.a. at det 

er uenighet mellom lokalforeningene i de fleste saker. I tillegg er dårlig oppmøte må møtene et problem. 
• Vi må få i gang prosjektene vi har planlagt. Første pri er: 

o Hus 
o Humanitært fond 
o Hytte 

 
Adm.leder: 

• Regnskapsføringen har blitt satt ut, og regnskapsbilag er avlevert. 
• Peter hos Hordaland skal føre regnskapet vårt, tar seg av fakturering og følger opp. 
• Vi må få en rapport innen neste styremøte 17. september. 

 
Opplærings leder: 

• Felles Grunnkurs i september for alle bykorpsene. 
o Oppslag på fire skoler. (Videregående og Gymnas) Pluss Åsane Tidene siden på internett). 
o Bergen har annsvaret 

• Det er veldig mange eksterne kurs, og det sliter på de instruktørene vi har. 
o Trenger flere instruktører, spesielt til NGF. 

 
Hjelpekorpset: 

• Vi har stor etterspørsel etter sanitetsvakter. 
o Trenger flere frivillige som er villig til å ta vakter. 

• Har hatt seks leiteaksjoner siden forrige styremøte. 
• Terminlisten er sendt ut. 
• Det har blitt jobbet med NM-lag som skal stille i Fredrikstad 24.-26. august. Geir skal være dommer og 

Anne Grete er deltaker fra oss. 
• På Momarked skal hovedtema være: ”Hjelpekorps” i anledning 75 års jubileet. 

 
Røde Kors Ungdom: 

• Det er fortsatt ikke lagt noen planer for oppstart av høstsesongen. 
 
Barnas Røde Kors: 

• Starter opp 4. september. 
• Har kjøp gamme m/ovn som kan stå ute om vinteren. Pris: 11.472,50 

o Ellen har vært veldig flink til å søke om støtte, så Arna og Åsane går ikke med underskudd p.g.a. 
dette. 

• Det ønskes at lederene i BARK skal få førstehjelpsopplæring. 
• 8. klassingene skal over i RKU. Det må legges en plan for gjennomføring av det. 
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Besøkstjenesten: 
• Har fått positiv tilbakemelding fra ei som nå engasjeres som besøksvenn. 
• Det er fortsatt en del i Åsane som venter på besøksvenner. 
• Halvårsplan er satt opp, og sendes ut i disse dager. Vil også bli lagt ut på internettsidene våre. 
• Besøkstjenesten trenger en turkomité. 

o Dette velges innad i besøkstjenesten. 
 
Målstyring – oppfølging av tidligere saker: 

• Målstyringsskjema er laget og vil følges opp på hvert styremøte. 
• Nye abonnementer er organisert for alle våre mobiltelefonnummer. SIM-kortene deles ut når vi også har 

fått nye telefoner. 
 
 
 
Beslutnings saker 

Sak 29/07 – Eventuelt 
• I forbindelse med ny hjemmeside til Arna og Åsane Røde Kors bør vi kalle inn Kurt til styremøtet neste 

gang. 
• Vi må finne ny transport- og hytteleder, Vi bør også finne en ny husleder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet klokken 20.00 
Anette  
Ref 
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