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Referat styremøte 

Arna og Åsane Røde Kors 

17.12.2007 

Tid og sted 
Møtet ble avholdt på Røde Kors Huset, mandag 17. desember 2007, fra klokken 18.15 

Møteleder: Caroline 

Tilstede var:  Caroline, Geir, Eivind, Sven-Erik, Silje, Roger, Liv og Anette 

Gjester:  Kurt 

 

 Faste poster  

Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling: Godkjent 

Referat: Godkjent med endringer. 

 

Innkommet post 
• Det er nye takster på medlemskontingenten fra 2008. 

• Det er nye satser fra Nexgentel. 

• Sticos avslutter sitt arbeid med regnskapsprogram – Vi sier opp avtale. 

 

Rapport fra ansvarsområdene 
Leder 

• Var gjest på møte med Bergen Røde. 

• Vi må få en markedsansvarlig. 

 
Nestleder: 

• Markedsføring i regi av Hordaland og Norges Røde: 

o Vi føler oss undertrykt siden vi ikke får info om ting som skjer i vårt område i deres regi. 

• Instruktørgruppen: 

o Hordaland har pålagt oss å kjøre kurs på bestemte datoer uten å forhøre seg med instruktører først. 
Vi trenger et møte for å få en avtale på når det passer for alle parter. Møte etterlyses. 
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Adm.leder: 

• Telefonrefusjon for lederne i Leksehjelpen: 

o Det skal være en ordning hvor de får dette refundert som konsulentbistand. Kontakter hordaland 
for mer informasjon. 

• Har fått faktura på friluftsuniformer til hjelpekorpsmedlemmer. 

o Løser dette ved å betale faktura fra Norges Røde og deretter viderefakturere hver enkelt. 

• Regnskapet vil være klart for revisor i slutten av januar. 

 
Opplærings leder: 

• Har allerede mange som etterspør kurs til neste år. 

 

Hjelpekorpset: 

• Har blitt kalt ut på to aksjoner siden sist. Vi stilte på den ene og den andre ble avlyst. 

• Vi er fornøyd med felles julebord med Laksevåg. Det kommer til å bli en del felles med Laksevåg utover, 
både kurs og annen aktivitet. 

 

Røde Kors Ungdom: 

• Har fått informasjon om at der er to stykker som har lyst til å begynne med aktiviteter på asylmottaket i 
Arna. Vi kan ikke stille med resurspersoner som kan stille, men vi støtter selvfølgelig tiltaket og håper de 
vil gjøre jobben i regi av Røde Kors. Vi tar kontakt med Hordaland for å se om vi kan få 
kontaktopplysninger. 

• Ønsker å starte opp med en form for ungdomskafe. 

 
Barnas Røde Kors: 

• Har hatt tre helgeturer, alle vellykket. 

• Vil få 8. klassingene over til RK. 

o En fra RKU må stille på møte 8. januar hvor det er lagt opp til at 8. klassingene skal få 
informasjon om RKU. 

• Har søkt om fattigdomsmidler for både RKU og BARK. 

• Hvordan er regelverket for barn opp mot medlemskap når det gjelder deltakelse på aktiviteter. Da spesielt 
med tanke på forsikring. Anette skal undersøke. 

 

Besøkstjenesten: 

• Det har blitt laget lister over når det skal være ettermiddagsmøter m/buss. 

o Viktig hat det er ferdig ryddet her til halv seks. 

• Det er også laget plan over når det skal være møter for de som blir besøkt. Disse møtene avholdes i våre 
lokaler hvor det blant annet er loddsalg. 

• Datoer for møte for besøksvenner er satt for første halvår. 

• Kyrkjelydshuset: 

o Vi har folk i styret der, har vært med siden starten. Besøkstjenesten ordner der med ny kandidat på 
eget initiativ. 
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Beslutnings saker 

Sak 36/07 – 8. mai arrangement med Stor-Bergen 
• Vi får kanskje ikke være på Torgallmellingen. Dette gir oss muligheten til å ta arrangementet ut i bydelene 

slik som vi ønsker. 

Storbygruppen synes vi er vinglete når det gjelder 8. mai, men vi kan ikke huske å ha sagt ”ja” til å delta 
på arrangementet. Vi vil ha et endelig svar på hvor arrangementet skal avikles. 

 

Sak 39/07 – Opprettelse av AU-BARK i Stor-Bergen 
• Det er ønskelig at lederne i BARK i de forskjellige lokalforeningene i Stor-Bergen skal samles innimellom 

og snakke sammen om felles aktivitet. (Utveksle erfaringer og ideer). 

o Vi er positivt innstilt så lenge det blir som en ”ledersamling BARK.” 

 

Sak 40/07 – Eventuelt 
• Ny datamaskin til kontoret: Eivind kjøper ny maskin. Vi bevilger inntil 5000,- kr. 

• Tilbud Scooter: Vi lager egen sak til Årsmøtet. 

 

 
Informasjon  
Ny hjemmeside: 

• Det har i lengre tid vært snakk om å få en ny og oppdatert hjemmeside for Arna og Åsane Røde Kors. Nå 
er endelig planene begynt å bli realisert. 

o Kurt informerte og demonstrerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet ble avsluttet klokken 20.35 

Anette  

Ref 


