
  Utført av / referent: Prosjekt dokument filnavn: Sidenr: 

Caroline Steen-
Hansen 

Referat styremøte 03.03.08 1 (4) 

 
Dokumentansvarlig / Godkjent: 

 
Dato: 

03.03.08 
Tilhørighet: 
Referat styremøte i Arna og Åsane Røde Kors 

 
 

1 

Referat styremøte 

Arna og Åsane Røde Kors 

03.03.2008 
Tid og sted 
Møtet ble avholdt på Røde Kors Huset, mandag 03. mars kl. 18.00 
Møteleder: Caroline 
Tilstede var:  Caroline, Roger, Geir, Ellen, Anette, Gerd, Rannveig 
Ikke møtt: Sven Erik, Eivind, Martin Andre 
 

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

Innkommet post 
- Informasjon om sonesamlinger i Hordaland. 
- Informasjon og påmeldingsskjema til Røde Kors konferansen. 
 

Rapport fra ansvarsområdene 
Nestleder: 

- Har vært på møte med 8. mai komiteen. 
- Førstkommende torsdag, 06.03.08 skal det være et ”krisemøte” i Stor Bergen. 

 
Opplærings leder: 

- Vi planlegger å sende 3 stk. på vinter C som Nordhordaland RKH arr. De som blir sendt på kurset er; 
Caroline, Anette og Morten. 

- Vi planlegger et nytt grunnkurs sammen med laksevåg, dato for kurset er ikke satt. 
- Vi trenger også flere instruktører. Heidi går ut i permisjon. 
- Vi må prøve å finne måter å rekruttere flere instruktører på. Er det noen fra de andre spes avdelinger som 

har lyst til å undervise??? 
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Hjelpekorpset: 
- Hjelpekorpset har hatt to leiteaksjoner siden forrige styremøte 
-  Det har vært god oppslutning på medlemskveldene som kjøres sammen med Laksevåg RKH 
-  Det er sendt ut to forespørsler om vakt på Kvamskogen i påsken. Responsen er lik null, og det åpnes for å 

ta med familie for mannskaper som har meldt sin tilstedeværelse. 
-  Vi vil sende tre personer på vinter C hos Nordhordland RKH. 
-  Vi vil sende ut info fra hjelpekorpset fire ganger i året som skal erstatte tidligere månedsinfo. 
-  Oppdateringer på hjemmesiden er godt i gang sammen med Kurt. 
-  Det er inngått nye avtale mellom Bergen RKH, Norheimsund RKH og AÅ RKH om fordelingen av 

områder for varekjøring på Kvamskogen. Nåværende skille som har vært Furudalstrekket flyttes til elven 
ved siden av trekket på vår side, da det er naturlig at disse hyttene nås best ved tilkomst via trekket. Møte 
fant sted hos Nordheimsund RKH og vi var representert med Geir og Eivind. 

 
 
Røde Kors Ungdom: 

- Har nettopp kommet inn som fungerende leder, en del å sette seg inn i. 
- Holder på å sette opp ny aktivitetsplan. Det har kommet inn mange gode forslag, slik at det ser ut til å bli 

en spennende vår, med masse aktivitet. 
- Holder på å rekruttere medlemmer. 
- Vil ha folk på kurs. 
- Har lyst å reise på landsleir i 2008. 

 
Barnas Røde Kors: 

- Vi har jobbet mye med skader og hjerte – lungeredning siden nyttår og avsluttet dette arbeidet med en 
øvelse tirsdag 26. februar. 
 

 Vi hadde fått med oss markører utenfor gruppen, det var positivt for ungene. Det var lettere å gjøre det de 
 skulle når det ikke var noen som de kjente godt som var markør. En meget vellykket øvelse. 

  
Vi hadde også invitert Åsane Tidende på besøk denne dagen, så nå håper vi på en god reportasje fra 
øvelsen vår.  

- Ellers er vi i gang med å planlegge resten av våren. Vi vil fokusere en del på sjøvett. Vi har fått to dager i 
basseng. 

 
Besøkstjenesten: 

- Har fått ansvar for å bemanne kaketeltet på 8. mai arrangementet. 
- Det skal være fellesmøte for medlemmer i Stor Bergen samarbeidet torsdag 04.03.08. 
- Skal søke kommunen om økonomisk støtte. 
- Savner tilbakemelding fra de vi søkte støtte fra i fjor. 
- Har problemer med å få tak i medlemslister spesielt for besøkstjenesten, skal gjøre et nytt forsøk. 
- Har hatt godt oppmøte på medlemsmøtene. 
- Trenger ny representant for eldresenteret kyrkjelydshuset, Liv har forsøkt å få tak i en. 
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Beslutnings saker 

Sak 01/08 opprette egne e-post adresser for de enkelte spesialavdelingene. 
 
Det ble enstemmig vedtatt å opprette egne mailadresser for de enkelte spesialavdelingene. I dag eksisterer 
post@arna-rk.no, styreleder@arna-rk.no og hjelpekorps@arna-rk.no. I tillegg til de allerede eksisterende adressene 
ønsker vi å opprette hytte@arna-rk.no, rku@arna-rk.no, bark@arna-rk.no, adm@arna-rk.no og besok@arna-rk.no.  
 
Bakgrunnen for vedtaket var blant annet å forsøke å samle inngående og utgående post for den enkelte 
spesialavdeling på egne adresser, fremfor å bruke private adresser slik det i stor utstrekning blir gjort i dag. Det vil 
da bli lettere både for leder og nestleder i den enkelte spesialavdeling å kunne følge med på hva som kommer inn 
av post. Samtidig vil det være hensiktsmessig med tanke på at utenforstående ikke får en ny adresse å forholde seg 
til ved skifte av leder/nestleder. 
 

Sak 02/08 Støtte til besøkstjenesten sin tur til Gran Canaria 
Slik vi ser det finnes det i dag mange like, eller tilsvarende tilbud. Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å sjekke om 
det er muligheter for å være med på en tilsvarende tur, eller eventuelt om en av arrangørene for en slik tur kan 
anbefale et tilsvarende område. Rannveig sjekker med Hordaland om et er noen muligheter for å være med på en 
tur i regi av dem. 
Vi kommer tilbake til denne saken ved et senere styremøte. 
 

Sak 03/08 Disposisjon over kontoer i Sparebanken Vest 
Styret gir herved Caroline Steen-Hansen og Geir Langeland fullmakt til å disponere de kontoene Arna og Åsane 
Røde Kors har i Sparebanken Vest.  
Disposisjonsretten skal også omhandle bruk av nettbanken, slik at de kan utføre nødvendige transaksjoner og 
betale regninger. 
 

Sak 04/08 Eventuelt 
1)  
Vervekampanje for å få bedrifter i Arna og Åsane til å tegne bedriftsmedlemskap. Medlemskapet koster kr.3.600,- 
pr år og vi kan eventuelt tilby følgende: 

• 10% rabatt på førstehjelpskurs for bedriften ? 
• Info om at bedriften støtter oss på hjemmesiden (en rullegardin dersom det blir flere bedrifter) ? 
• Ved stands vil vi ha enn diskret plakat med bedrifter som støtter oss ? 
• Osv 
 

Geir lager et lite brev med informasjon om de ulike spesialavdelingene. Geir og Rannveig følger opp saken. 
 
2)  
Vi må sette med en konkret prosjektgruppe som aktivt jobber for å se etter nytt hus. Denne gruppen må kunne 
frigjøre seg fra styret, og jobber i samsvar med de retningslinjer som er gitt av styret. Til neste styremøte må vi 
finne noen som kan egne seg til å jobbe med et slikt prosjekt – en prosjektleder. Prosjektlederen får videre et 
mandat av styret, slik at styret i utgangspunktet setter rammene for det videre arbeidet. Prosjektlederen får videre 
frie tøyler til å jobbe med prosjektet. Prosjektlederen kommuniserer med nestleder/styret. 

mailto:post@arna-rk.no
mailto:styreleder@arna-rk.no
mailto:hjelpekorps@arna-rk.no
mailto:hytte@arna-rk.no
mailto:rku@arna-rk.no
mailto:bark@arna-rk.no
mailto:adm@arna-rk.no
mailto:besok@arna-rk.no
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3)  
Vi må sette opp en konkret arbeidsfordeling av oppgavene som naturlig skulle tilhøre adm leder slik at nødvendige 
oppgaver blir ivaretatt. 
Geir tar postføring om onsdag 
Caroline snakker med Anette, for å høre om hun fortsatt har mulighet til å ta kontering av bilag mm. 
Caroline sender en mail til valgkomiteen for å høre hvordan arbeidet går med å finne en ny administrativ leder. 
 
4)  
Utnevnelse av fagledere : 

 
Depot/samband :   Svein Morvik 
Snøscooter / transport : Frank Christensen 
Hytteleder :   Rannveig Vik Langeland 

 
5)  
Hum fond søknad til dekning av leie for aktivitetene, Geir lager utkast som sendes for gjennomlesing av lederne 
for spesialavdelingene 

 
Søknad om transportstøtte fra Norges Røde Kors. Geir lager klar søknad som sendes via Distriktsrådet og til 
Norges Røde Kors når søknadsskjema sendes ut fra Oslo. 

 
6)  
Vi vil ta bilder av de som sitter i styret og legge disse ut på nettet ved siden av navn, tlf, e-post. Da det blir lettere 
for medlemmene å vite hvem som sitter i styret og hvilken ansvarsområder vi har. 
 
 
 
Caroline 
Ref 
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