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Referat styremøte 

Arna og Åsane Røde Kors 

Tid og sted 
Møtet ble avholdt på Røde Kors Huset, Mandag 9. Mars 2009 

Møteleder: Sven Erik 
Tilstede var:  Geir, Eivind, Ellen, Vera, Rannveig V L, Rannveig B, Eirik og Ørjan 
Invitert:  Kurt 

 

• Innkalling godkjent 

• Innkommet post 
o Vervekampanje februar 
o EU kontroll på sprinteren 
o Nytt løyve på Kvamskogen for 2009-2011 
o Handikap kjøring kr.40.000,- fra Bergen kommune 
o 8. Mai kampanje, Eirik bestiller utstyr fra Norges Røde Kors 
o Strategi NRK Ungdom 
o Strategi NRK Besøkstjenesten 
o Fra ord til handling – hovedprogrammer (står i hyllen på kontoret) 
o Veiviser til Hovedprogrammet (står i hyllen på kontoret) 
o Invitasjon til korpsledersamling 8. – 10. Mai 
o Gjensidige – oppdaterte forsikringspapirer 

� Geir, Sven og Vera tar en gjennomgang av forsikringene 
o Nytt hovedprogram, kan også bestilles på www.rodebutikken.no 

 



  Utført av / referent: 

Rannveig og Geir 
Prosjekt dokument filnavn: 

Referat styremøte  

Sidenr: 

2 (5) 

 
Dokumentansvarlig / Godkjent: 

 
Dato: 

09.03.2009 
Tilhørighet: 
Referat styremøte i Arna og Åsane Røde Kors 

 

 

2 

• Rapport fra ansvarsområdene  
o Leder 

� Ledere av spesialavdelingene må sende inn info fra avdelingene før 
styremøte (sendes til hytte@arna-rk.no). Må inneholde hva vi har gjort og 
skal gjøre samt prosjekter/aktiviteter som er på gang. 

o Nestleder / prosjekt 
� Skriver referat fra styremøtene. Referatet sendes på mail. styretalle@arna-

rk.no for godkjenning før det legges på hjemmesiden. 
� Innkalling med saker skal legges på hjemmesiden min en uke før styremøte 

skal avholdes. 
o Administrativ leder 

� Fana stemte ned forslaget for sammenslåing av lokalforeningene. 
� Grasrotmidler. Vi vil sende ut info om dette til medlemmene samt 

organisasjons nr. vårt. 
� Konto, fullmakter, nøkler og koder. 
� Økonomi. 
� Fått kontingent kr. 181.500,- etter første utbetaling 

o Opplæringsleder 
� 3 personer har tatt førstehjelp prøve. 
� Eksterne kurs jobbes med; -politiet 10-12 stk 

                                           -barnehager      
o Hjelpekorpset 

� Handikap kjøring i 14 dager. 
� Vi har fått ny snø scooter. 107.500,- ble prisen pga. tillegg av boks pluss 

ekstra drivreim. 
� 2 aksjoner. Begge ble avsluttet før de kom i gang. 
� Skogbrann kurs 11. og 18. Mars, teori og praksis. 
�  Fått 3-4 sanitets vakter i vår. 
� DM på Voss. Vi vil prøve å sende 3 lag. Vi må se på budsjettet. 

o Røde Kors Ungdom 
� Planlegger i samarbeid med Bark. 
� Rock 12-24, 4-5.april ved Åsatun. 29-30 band som skal spille. Tenkte å lage 

en stand med roll up ene våre. Kan hjelpekorpset stille på vakt? 
� Vervekampanjer ved skoler og lignende. 
� Vil søke om midler. 
� Torsdag er RKU-dag, men også tirsdager i samarbeid med Bark, samt ca en 

fredag i mnd. 
o Barnas Røde Kors 

� Aktivitetsplanen går sin gang. 
� Ake tur til Kvamskogen 10 og 17. Mars. 
� Verving av nye medlemmer. 
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o Besøkstjenesten 
� Besøksvenn kurs 28. - 29. mars og 1.april. Fire nye ☺ 
� Nytt kurs til høsten. 
� Nye medlemmer får info mappe, som besøkstjenesten har laget. 
� Mangler besøksvenner. 
� Fana har sendt mail, i forbindelse med samme problemet, til div interesse 

organisasjoner, og fått positive tilbakemeldinger. Dette vil vi også gjøre. 
� Besøkstjenesten vil gjerne ha ny tlf og adresse liste av alle i det nye styret. 
� Praktiske oppgaver er fordelt. Har sendt ut skjema angående hvilke 

oppgaver medlemmene vil ha. Har fått 30 av 80 utsendte, 10 av dem er fra 
støttemedlemmer. 
 
 

 
 

Beslutnings saker 

Sak 02/09 Styret, Brønnøysund og fordeling av oppgaver 
 

� Konstituert, mangler leder av Besøkstjenesten. Styreleder maner til Team arbeid og mener alle gjør en god 
jobb. Hjemmesidene må oppdateres med informasjon om det nye styret. 

� Geir oppdaterer styret i Brønnøysund 
� Kontakt mot Stor-Bergen samarbeidet: Sven Erik og Rannveig. Geir Sender mail til Jørn og orienterer om 

dette 

Sak 03/09 Hjemmesiden (gjennomgang og krav fra Kurt) 
 

� Nettverks info. 

� Det ligger liste på nettet ang. styremøter, datoer, saker og referat. Kurt legger ut referat etter at det er 
godkjent. 

� Format. Oppbygning av styret, med fagledere. Bilder og tlf. kontakt nr. En oversiktelig liste. 
� Lokalforeningen, generelle ting kan en lage linker til. 
� Når vi legger ut noe så tenk; hva, hvem, hvor og hvordan. 

� Aktivitetsplan, kontaktpersoner og nyheter. 
� For eksempel Hjelpekorpset; div som skjer + nyhetsklipp fra NRK. 

� Hvordan lese posten? Geir sender en bruker veiledning. 
� Hvis noen bytter mail adresse så gi beskjed  til Kurt! 
� Hvis en vil ha mail adresse liste, så send adresse til Kurt, og han lager en liste. Da blir det enklere å sende 

felles mail. ☺ 
� Mail adressene våre må leses minst en gang i uken 

� Geir Sender ut bruksanvisning på hvordan vi kommer inn på mail kontoene 
� Vi jobber videre med å lagre dokumenter elektronisk 
� Vi har dobbel harddisk på kontoret slik at vi kan lagre dobbelt for å sikre oss mot tap av data selv om en 

”tar kvelden” 
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� Hjemmesiden på oppdateres på alle sidene 

� Vi kan oppdatere deler av hjemmesiden selv. Kurt viste oss 
� Nye passord må lages på mail adressene våre (eks styreleder) 

� Eivind sørger for at nye brukere /brukergrupper legges inn på kontor PC en 

Sak 04/09 Utnevne fagledere 
 

� Transport Frank 
� Webside Kurt 
� Hytte Rannveig 

� Hus Eli 
� Depot/samband Svein 

� IT Eivind 

Sak 05/09 Distriktsårsmøte i Ullensvang 
 

� Sven Erik, Geir, Vera, Eivind, Ellen og Eirik representerer oss på årsmøte. 
� Av sakspapirene ser vi at Lars Alte har fått skikk på distriktet 

Sak 06/09 Økonomi og søknader 
 

� Ellen, Rannveig B og Geir sørger for at søknader til Bergen kommune Åsane Bydel blir sendt inn innen 
fristen 20. Mars 

� Geir sender søknad til Sparebanken Vest (visjon) innen fristen 1. April 
� Geir sjekker opp mulighetene i Gjensidige fondet 

� Geir sjekker opp mulighetene i BKK 
� Geir tar en runde med Hum fond og ser om det er noe vi skal søke om der 

Sak 07/09 Sponsor 
 

� Tas opp på et senere styremøte 
� Geir sjekker opp eventuelle muligheter og regler med blant annet Lars Atle 

� Geir legger frem et forslag til hva vi eventuelt kan tilby i en slik avtale som f.eks : 
o Info på hjemmesiden vår 

o Info på biler, henger og snøscooter 
o Info til våre medlemmer 

o Gode tilbud på førstehjelpskurs 
o Rabatt på kjøp av førstehjelpsprodukter 
o osv 
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Sak 08/09 Fil / profilering av AÅ RK 
 

� Et prosjekt for RKU med tanke på å profilere hele AÅ RK i en film, bilder osv 
� Søke prosjektstøtte fra bl.a. Åsane Bydel 

� Eirik, Ellen og Geir jobber videre med saken 
o Hva vil vi ha 

o Hva har vi lov til 
o Kostnader 
o Investeringer 

o Hvem skal bidra 
o Osv  

Sak 09/09 Vervekampanje, bedrifter, medlemmer, grasrotandelen 
 

� Følge opp tråden fra 2008 for verving av medlemmer og bedrifter 

� Samarbeid mellom alle avdelingene og lokalforeningen 
� Kjøre/dele ut informasjon med påfølgende sosial samling med pizza, brus og kaffe 
� Alle må medvirke i det videre arbeidet 

Sak 10/09 Deltids ansatt? 
 

� Saken utsettes til vi har kommet lenger i de øvrige sakene 

 
 

 


