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Årsmelding 2004 – Styret 
 
Styret har siden forrige årsmøte avholdt 10 styremøter og behandlet 75 saker. I henhold til de siste 
medlemslister fra Norges Røde Kors har vi 1.449 medlemmer hvorav 1.314 betalende. Noe som har fått 
mye fokus i året som har gått er prosessen vedrørende sammenslåing av distriktene Bergen og 
Hordaland. Som kjent ble det ikke noe av denne sammenslåingen, og vi fikk samtidig avslag på våre 
søknader om overgang fra Hordaland til Bergen Røde Kors distrikt. 
I 2004 ble det opprettet en ny felles ambulansegruppe for Hjelpekorpsene i Bergen, hvor vi er medeier 
med 25%. Vi har også aktive medlemmer i ambulansegruppen, samt nye som skal på ambulansekurskurs 
i regi av Helse Bergen. 
Vi har satt i gang en vervingskampanje for nye medlemmer, med premier til de som verver flest. Her 
håper vi på mange nye medlemmer, og kampanjen avsluttes i mai 2005 
Den 31.12.2004 opphørte lojalitetsavtalen med Norges Røde Kors. Dette betyr en mindreinntekt for oss 
på flere hundre tusen kroner, og har vært tema de siste styremøtene i forbindelse med budsjettet for 
2005. Detaljer om dette vil komme underbehandlingen av budsjettet for 2005.  
Til slutt vil jeg takke alle frivillige for innsatsen i 2004 og ønsker dere lykke til i 2005.  
 
Geir Langeland 
styreleder 
 
Årsmelding 2004 – Hytten 
 
Det har i 2004 blitt utført mindre dugnad enn ved tidligere år, og det er heller ikke gjort investeringer av 
større betydning. Utleie av hytten har derimot vært bedre enn på flere år.  
 
Med hilsen 
Sven Erik Mjelde  
hytteleder 

 
Årsmelding 2004 – transport 
  
I begynnelsen av året var vi uhelding og fikk ett motorhavari på minibussen, og vi måtte skifte motor. 
Takket være en formidabel dugnadsinnsats ble en brukt motor skiftet på en helg, jeg vil rette en stor takk 
til de som deltok her. Det har også vært kjøpt inn nye vinterdekk til minibussen i 2004. Minibussen har 
vært flittig brukt av alle spesialavdelingene i 2004, både av besøkstjenesten til turer, hjelpekorpset på 
aksjoner, instruksjon i forbindelse med kurs og Røde Kors ungdom til leirer og turer. 
Det er også kjøpt inn nye vinterdekk til tilhengeren. 
  
Pål Vegard Hjertås 
Transportleder 
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ÅRSMELDING OPPLÆRING 2004 

 
2004 har vært et godt år på opplæringssiden i Arna og Åsane Røde Kors. Aktivitetsnivået har vært høyt, 
og vi har særlig merket stor pågang på eksterne førstehjelpskurs. Instruktørgruppen i Arna og Åsane 
Røde Kors har i 2004 talt 12 medlemmer. Disse har gjort en svært god innsats. I tillegg har andre 
medlemmer i hjelpekorpset hjulpet til med instruksjon innenfor sine spesialområder ved behov. Totalt er 
det i 2004 lagt ned 460 instruktørtimer (timer x instruktører). Det har vært avholdt to instruktørmøter.  
 
Interne kurs: 
Arna og Åsane Røde Kors har arrangert følgende kurs for egne medlemmer i 2004: 
 
Måned Kurs Ant. delt. 
Feb Grunnopplæring samband (nye medlemmer i hjelpekorpset) 3 
Mars Ettersøkning / redning vinter (hjelpekorpset. Her deltok også andre korps) 6 
Mars Førstehjelpskurs (besøkstjenesten) 7 
Mai Redning sjø / vann (hjelpekorpset) 7 
Høst Grunnopplæring førstehjelp (nye medlemmer i hjelpekorpset) 9 
Okt. Dette er Røde Kors (nye medlemmer i hjelpekorpset) 8 
Okt. Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps (nye medlemmer i hjelpekorpset) 8 
Okt. Grunnopplæring samband (nye medlemmer i hjelpekorpset) 8 
Okt. Norsk grunnkurs i førstehjelp (Røde Kors Ungdom) 8 
Nov. Ettersøkning / redning barmark (hjelpekorpset) 5 
Nov. D-HLR-kurs (hjelpekorpset) 7 
Nov. Førstehjelpskurs (besøkstjenesten) 5 
  
Eksterne kurs: 
Norsk grunnkurs i førstehjelp (5-6 timer): 
feb. Arenagruppen 
mars Avgangselever v/ Fana gymnas 
aug. Klubbledere v/ Arna og Åsane kulturkontor 
sept. Studentsamskipnaden i Bergen 
 Clas Ohlsson 
nov. Foreldre, lærere og elever v/ Haukås skole (8 kurs) 
 
Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (5-6 timer): 
mars Ytre Arna barnehage 
juni Publikumskurs 
aug. Bogane barnehage 
okt. Heimly barnehage 
 
Andre førstehjelpskurs: 
mai Personale v/ Garnes skule (3 t) 
juni Flaktveit Idrettsklubb (6 t) 
aug. Familiedag, Norsk Hydro (4 t) 
sept. Våtun barnehage (3 t) 
okt. Norges livredningsforbund (5 t) 
 Morvikbotn barnehage (3 t) 
nov. Flaktveit Idrettsklubb (6 t) 
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Undervisningsopplegg på Haukås skole 
Dette var det ”store” opplegget for instruktørgruppen i 2004. De tre første ukene av november hadde vi 
førstehjelpsundervisning for elever, lærere og foreldre ved Haukås skole. Første uken holdt vi ”Norsk 
grunnkurs i førstehjelp” for ca. 60 foreldre og lærere, fordelt på 4 grupper. De to neste ukene underviste 
vi elevene, til sammen 14 klasser fordelt på mindre grupper. Vi hadde 15 instruktører involvert i dette 
opplegget, og til sammen ble det lagt ned 170 instruktørtimer disse ukene. I etterkant ble det avholdt 
evalueringsmøte med instruktørene, samt rektor og FAU ved Haukås skole 30. november. 
Tilbakemeldingene var svært positive. Planen er at dette skal være et årvisst prosjekt framover. Vi fikk 
god mediedekning i både Åsane Tidende, BA og en liten notis i BT.  
 
Opplæring av egne medlemmer 
I tillegg til de interne kursene vi har arrangert selv, har Arna og Åsane Røde Kors hatt deltakere på en 
rekke eksterne kurs i regi av Hordaland Røde Kors / Norges Røde Kors.  
 
Ettersøkingsledelse vinter    1 deltaker fra hjelpekorpset 
Ettersøkingsledelse barmark    1 deltaker fra hjelpekorpset 
Videregående førstehjelp    1 deltaker fra hjelpekorpset 
 
Instruktør trinn I     1 deltaker fra hjelpekorpset / RKU 
Instruktørkurs i Norsk grunnkurs i førstehjelp 5 deltakere fra hjelpekorpset 
Instruktørkurs i D-HLR    4 deltakere fra hjelpekorpset 
Instruktørkurs i Førstehjelp for deg som har  
 omsorg for barn    3 deltakere fra hjelpekorpset 
Instruktørkurs ”Treningsleir mot rasisme”  3 deltakere fra RKU 
 
Ullensvangkurs     2 deltakere fra ledelsen 
       3 deltakere fra RKU 
       3 deltakere fra besøkstjenesten 
 
Besøksvennkurs     21 deltakere fra besøkstjenesten  
 
Instruktørsamlinger 
Anne Dall-Larsen og Nina Nesbø har deltatt på instruktørsamling i regi av Hordaland Røde Kors i 
Ullensvang. I tillegg har Jeanette Pedersen deltatt på samling for førstehjelpsinstruktører i regi av Norsk 
Førstehjelpsråd i Stavern.  
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Årsmelding 2004 – Administrasjon / økonomi 
 
 
 
Aktiviteten på Røde Kors huset vårt har vært svært stor også i 2004, og alle spesialavdelingene er flittige 
brukere av huset. Det er i 2004 innredet ett nytt kontor og ett instruktørdepot i garasjen, i tillegg er det 
jobbet videre med depotet på loftet. Takk til de som har stått for det praktiske arbeidet her. Det var ikke 
budsjettert noe særlig til dette, slik at regnskapet er overskredet på denne posten. 
 
Som erstatning for den bærbare PC som ble stjålet i 2003, er det kjøpt inn en ny til kr 17.000,- Det er 
også kjøpt inn en videokanon og digitalt kamera. 
 
Driften på datasiden gikk svært bra i 2004, og hjemmesiden vår har Kurt F. Iversen stor ære for. I 
desember fikk leverandøren som vi leier plass hos serverkrasj, og Kurt har hatt mye arbeid med å rette 
opp hjemmesiden og mail-systemet. 
 
Eli Kløvtveit har vært husleder i 2004, og har prøvd å stramme oss opp på vaskingen av lokalene. Vi er 
svært mange brukere av huset, og hver enkelt bruker må ta vaskingen på alvor.  
 
Noe av det som var vedtatt på investeringsbudsjettet er i stedet kostnadsført direkte, da det 
resultatmessig har vært dekning for dette. Men dette medfører at enkelte regnskapsposter er over vedtatt 
budsjett. Årsresultatet viser et overskudd på kr 72.496,-, mot budsjettert overskudd på kr 210,-. Dette 
skyldes i stor grad større refusjoner på leiteaksjoner en budsjettert, men nesten alle inntektsposter er 
større en budsjettert. I tillegg har vi vist bra budsjettdisiplin på de fleste kostnadene. Inntekter fra 
kontingent går stadig nedover, men vi har satt i gang tiltak som vi håper kan snu dette. 
 
Budsjettet for 2005 legges frem for årsmøtet med underskudd. På grunn av stor usikkerhet om 
automatpenger, har vi ikke budsjettert med slike inntekter i 2005. Dette medfører at vi har 350.000 
mindre i inntekter i 2005 enn i 2004. Skal vi da budsjettere i balanse må det kuttes kraftig i aktivitet. Vi 
har store faste kostnader i husleie, avskriving og kontingent til Hordaland Røde Kors, som vi på kort sikt 
ikke kan gjøre noe med. Styret jobber aktiv med å finne erstatning for disse inntektene, og har kuttet 
kostnader der vi mener det er mulig uten at det for i stor grad skal ramme aktiviteten. Arna og Åsane 
Røde Kors har økonomi til å gå med underskudd, men det er svært uheldig å bruke oppsparte midler til 
vanlig drift. De burde bli brukt til eget hus, ny mannskapsbil og lignende. 
 
 
 
Asle Bjørndal 
Adm.leder 
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Årsmelding 2004 - Hjelpekorps 
 
Aksjoner:  

2004 har vært et år preget av mange leteaksjoner og andre hjelpekorps aktiviteter. Den største og 
mest kjente er Rocknesforliset 19. januar der Hjelpekorpset stilte med båt 16 mannskaper samme kveld 
og 10 mannkaper den andre dagen samt båt og mannskaper de to påfølgende dagene. I tillegg til dette 
har Hjelpekorpset fått 3 forhåndsvarsler og vært utkalt ved 20 leteaksjoner. Til sammen er 1703 timer 
lagt ned mot 1178 i fjor. I snitt har vi stilt med 7,5 mannskaper pr aksjon mot 10,5  i 2003.  

Mange av aksjonene har vært søk etter suicidale, og denne tendensen er økende og gir 
hjelpekorpset utfordringer vedrørende oppfølging og debriefing  av mannskaper i etterkant av slike 
aksjoner. 
 
Andre aktiviteter: 

Som nevnt har 2004 vært et aktivt år i hjelpekorpset. Vi har hatt fokus på kompetanse-heving hos 
mannskapene og har både arrangert egne kurs og sent mannskap på eksterne kurs.  

Det har blitt kjøpt inn en hjertestarter (defibrilator) og utdannet mannskaper  slik at det nå er 17 
stk som har delegering fra lege til bruk av denne (i tillegg til de som har delegering gjennnom fast 
ambulansetjeneste). 

Vintervakttjenesten på Kvamskogen har blitt gjennomført som normalt. 
Medarbeidersamtalene har blitt videreført i form av et spørreskjema og resultaten fra disse er under 
bearbeiding.  

Vi har hatt deltakere på ledersamling i Ullensvang og årsmøtet til Hordaland Røde kors.  
 

Annet:  
Leder hjelpekorps, Jarle Ro, trakk i august seg fra vervet som leder i Hjelpekorpset. Nestleder 
hjelpekorps, Jeanette Pedersen, overtok da dette vervet. Jo Brendryen ble av styret i Arna og Åsane 
Røde Kors konstituert som ny Nestleder hjelpekors. 

 
 
Nestleder hjelpekorps 
Jo Brendryen 
 
 

SNØSCOOTER GRUPPEN 2004.

Vi investerte i turbo kit til fire takteren rett før sesongen 2005. Dette er det kommet gode tilbake 
meldinger på. Snøscooterne fungerte bra i året som har gått.  Ellers var 2004 et år der vi tjente bra med 
penger på snøscooterne, håper vi får et like godt år i 2005. Vi hadde som vanlig handikapkjøringen, for 
Bergen kommune og de var godt fornøyd, den gikk knirkefritt fra vår side. Ellers får vi bare stå på. 

Med vennlig hilsen snøscooterleder 

Frank Christensen 
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ÅRSMELDING BESØKSTJENESTEN 2004 
 
Ved årets slutt hadde vi 87 medlemmer. 
Nye besøksvenner i løpet av året – har alle deltatt på kurs for besøksvenner -  holdt av 
Bergen Røde Kors.  
De fleste har fått oppgaver, men noen få venter på oppdrag med nærhet til bosted. 
 
Dette året har vi kunnet utvide våre aktiviteter.   
På Arna Helseheim, avd. Utløbakken går vi med salgstralle hver tirsdag - som tidligere. 
På avd. Stølsveien begynte vi i mars med fast salgsstasjon for småvarer. Også dette hver tirsdag. 
På Midtbygda Sjukeheim går vi tirsdag hver 14. dag med salgstralle. 
Fra mars har vi hatt tilbud om ettermiddagsturer 1 – 2 ganger pr måned for beboere på Arna Helseheim. 
4 – 5 personer har benyttet dette hver gang.  
En del personer har fått oppfylt ønske om besøksvenn hjem. Her har vi ved årets utgang dessverre 
venteliste. 
 
Lørdag 12. juni hadde vi dagstur til Øygarden. 36 deltakere fra Arna og Åsane bydeler inklusive 
hjelpere. Vi besøkte bl. a. Kystmuseet, Gassanlegget på Kolsnes, og avsluttet med lunsj på Øygardsstova 
før vi returnerte hjem.   
 
I november reiste en gruppe på 20 personer inklusive hjelpere på behandlingstur til Puerto Rico på Gran 
Canaria. Oppholdet her var for noen - 4 uker - og noen 2 uker. Deltakere også her fra Arna og Åsane 
bydeler. 
 
I løpet av året har vi hatt 7 medlemsmøter. Sommermøte var i hytten på Kvamskogen - de øvrige i Røde 
Kors Huset på Liamyrane. I tillegg har vi denne høsten hatt 2 ettermiddagsmøter - beregnet på 
medlemmer med besøksvenner og andre venner.  
 
I slutten av mars hadde vi blomstersalg. Fin innsats fra medlemmer ga inntekt nto ca 16.500.-. 
Vi har også dette året etter søknad fått tilskudd fra bydelene i Arna og Åsane – 
samt Hordaland Røde Kors. Vi takker for dette. 
 
Det har vært holdt 2 kurs i førstehjelp tilrettelagt for besøkstjenesten. 
 
Besøkstjenesten takker alle medlemmer for fin innsats. 
På besøk i private hjem. På institusjoner med salg av varer. På ettermiddagsturer. I komiteene for alle 
arrangement. Blomstersalg, hjelpere på tur og alle som har kjørt til og fra. 
Takk alle sammen for omsorgen dere viser. 
 
Leder og nestleder har representert Besøkstjenesten i styre for Arna og Åsane Røde Kors året 2004.    
 

Anny Fyllingsnes           Aud-Karin Napsholm 
leder       nestleder 
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ÅRSMELDING RØDE KORS UNGDOM 2004 
 
Medlemstallet var litt over 50 medlemmer i 2004, og dessverre måtte vi si nei til mange som ville 
begynne, (i aldersgruppen fra 8.klasse og oppover) da vi har full gruppe her. (Heldigvis har vi fått med 
oss tre nye klubbledere fra 2005, så nå kan vi ta imot flere ungdommer.) Vi har hatt 3 grupper delt inn 
etter alder, med et opplegg som passer til de forskjellige sitt kunnskapsnivå. Gruppene er endret litt på, 
vi har fra  2-4 klasse, 5-7 klasse og fra 8 klasse og oppover, men fremdeles en og en halv time 
klubbkveld til hver gruppe. Samtidig har vi utvidet tilbudet slik at de eldste har arrangert kino og 
diskotek en fredag ca annen hver mnd. som styringsgruppen har ansvar for.  
Vi har lagt stor vekt på vennskap, utvikling, samhold, fellesskap og medmenneskelig forståelse for 
hverandre. Ansvar, utfordringer og ikke minst lek og moro ! 
 
Vi har brukt mye tid til å lære barna og ungdommen grunnleggende førstehjelp, og gjennomført 
grunnkurs i førstehjelp for det mellomste og eldste partiet. De som gjennomførte kurset og er fylt 14 år 
får være med hjelpekorpset på vintervakter,  som observatører. 
Vi har hatt sminke og markør kurs, ring øvelser med førstehjelpposter eller kart og kompass poster. 
Vi  hadde besøk av kontakttelefon gruppen til røde kors, og vi har hatt besøk av Hiv og Aids prosjekt 
gruppen til røde kors. Asylmottaket har også vært her og vi har hatt besøk av en flyktning som fortalde 
hvordan han kom til Norge. Kjempe inntresant alt sammen!  
 Vi har arbeidet mye med temaer som stopp volden, mobbing (både fysisk og psykisk) og rasisme. 
Rollespill og gruppesamtaler. Vi har gjennomført treningsleir mot vold og rasisme med det mellomste 
og eldste partiet. 
I året som gikk fikk ungdommene også prøve seg på klatring, dette har helt tydelig vært et riktig 
satsingsområde. 
Vi har vært med på innsamlings aksjoner, samt vi har hatt kles innsamling og arrangert basar der 
inntekten gikk til Bulgaria prosjektet som røde kors har. 
Ellers har vi hatt hobbyverksted i forbindelse med påske og jul. Et samarbeid med besøktjenesten, en 
flott tradisjon !  
Sommeravslutning og juleavslutning er også tradisjon, med og mat og drikke, leker og overraskelser. 
(Minimopedkjøring, båt tur, kanopadling , bading, skattejakt osv.) 
Barna og ungdommene syns det  kjekkeste av alt er turer!  Vi har vært mye ute i naturen og på  
hytteturer til Kvamskogen og Solesjøen. Barna og ungdommen er utrolig kreative, og første spørsmål 
når turen er over er; Når skal vi på tur igjen ?   
V i arrangerte leir til Myrkdalen i høst, i samarbeid med Hordaland som også gav oss økonomisk støtte. 
Alle røde kors ungdoms lokalforeninger i Hordaland ble invitert. Her hadde vi hesteriding, skyting med 
ski skyttere og klatring som en del av aktivitetene, samt treningsleir mot vold og rasisme. Dette var en 
stor suksess, som vi vil gjerne gjenta, men  på vår parten. Det må vel også legges til at vi inviterte 
Stoltenberg, han kunne dessverre ikke komme, men han ringte oss personlig for å ønske oss lykke til. 
Vi som er ledere ser at barna og ungdommene som er med oss er stolte over Arna og Åsane røde kors, 
ikke bare det vi gjør , men også det dere andre gjør. Vi får også positive tilbake meldinger fra både 
Hordaland og Norges røde kors. 
Takk for et flott samarbeid med hjelpekorpset, opplæringsansvarlig og besøks tjenesten, sminke og 
markørgruppen i Arna og Åsane røde kors 2004, og til alle hjelpelederne og nestlederen Svein Erik 
Mjelde. Dere gjør en kjempejobb! 
 
Annet: 
Leder i Røde Kors Ungdom, Iren Strømme, trakk seg i desember. Nestleder overtok da dette vervet. 
Sven Erik Mjelde ble konstituert av styret som ny nestleder frem til årsmøtet. 
 
Leder for Arna og Åsane Røde Kors Ungdom. 
Rannveig Vik Langeland.  
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Arna og Åsane Røde Kors 

 

Resultatregnskap 2004 
       
       
  REGNSKAP  BUDSJETT  REGNSKAP 
DRIFTSINNTEKTER/KOSTNADER 2004  2004  2003 
       
Kontigenter og gaver  178 094  212 000  218 443  
Automat- og lotteriinntekt.  258 070  213 000  213 185  
Inntekter hjelpekorpset  152 210  52 000  40 091  
Inntekter besøktjenesten  120 244  105 000  102 063  
Inntekter ambulanse      155 286  
Inntekter snøscooter  67 723  65 000  63 919  
Leieinntekter  21 784  10 000  15 264  
Inntekter instruksjon  82 392  35 000  29 200  
Tilskudd / Andre inntekter  205 983  151 500  137 573  
Egenandel kurs/møter  25 675   33 500  37 130 
Sum driftsinntekter  1 112 175   877 000  1 012 154  
       
       
Administrasjonskostnader  326 061  307 090  298 405  
Kontingent Hordaland Røde Kors 51 000  51 000  51 000  
Kostnader hjelpekorpset  168 111  109 780  126 950  
Kostnader besøktjenesten  176034  159 500  151 604  
Kostnader ambulanse  6 706  0  44 280  
Kostnader snøscooter  69 547  58 940  74 438  
Kostader hytte  37 089  45 000  101 182  
Kostader instruksjon  89 530  79 500  84 428  
Kostnader RKU  59 945  38 500  51 178  
Kostnader minibuss  53 294  31 980  55 822  
Kostnader prosjekt  24 517  27 500  19 478  
Sum driftskostnader  1 061 834   908 790  1 058 765  
       
       
Driftsresultat  50 341   (31 790)  (46 611) 
       
FINANSPOSTER       
Finansinntekter  16 155  32 000  37 068  
Sum netto finansposter  16 155   32 000  37 068  
       
       
Ordinært resultat  66 496   210  (9 543) 
       
EKSTRAORDINÆRE POSTER      
Gevinst av salg driftsm.  6 000  0  20 300  
Ekstraordinære poster  6 000   0  20 300  
       
Årsresultat  72 496   210  10 757  
       
OVERFØRINGER       
Overført til egenkapital  72 496    10 757  
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Arna og Åsane Røde Kors 
 

Balanse 
 
 
 
EIENDELER  31.12.2004  31.12.2004 
     
Anleggsmidler    
Hytten  460 000  460 000 
Biler, snøscooter o.l. 130 501  214 100 
Inventar, utstyr 97 800  106 100 
Andel i ambulansegruppen 60 000   
Sum anleggsmidler 748 301  780 200 
     
Omløpsmidler    
Varebeholdning 7 267  3 662 
Kortsiktige fordringer 48 775  46 460 
Bankinnskudd, kasse  1 091 976  849 495 
Sum omløpsmidler 1 148 018  899 617 
     
SUM EIENDELER 1 896 319  1 679 817 
     
     
EGENKAPITAL OG GJELD    
     
Egenkapital    
Egenkapital pr 01.01 1 621 055  1 610 298 
Årets resultat 72 496  10 757 
Egenkapital pr 31.12  1 693 551  1 621 055 
     
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld 98 143  26 762 
Annen kortsiktig gjeld 104 625  32 000 
Sum kortsiktig gjeld 202 768  58 762 
     
     
SUM EGENKAPITAL OG 
GJELD 1 896 319  1 679 817 
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Innkomne forslag 1. 
 
På årsmøte i 2003 ble det vedtatt att Arna og Åsane Røde Kors skulle opprette et beredskaps/ 
katastrofefond hvor det årlig skulle settes av kr.20.000,-. Fondet skulle benyttes dersom styret fant 
grunnlag for å innvilge hele eller deler av dette til katastrofeinnsats. 
 
I arbeidet med budsjettet for 2005/2006 ser vi at det er umulig å få til et budsjett i balanse uten at dette 
skal gå ut over aktivitetene vi driver.  
 
Styret vurderer det slik at penger til katastrofeformål blir dekket inn via lokal innsats i forbindelse med 
innsamlingsaksjoner eller via midler direkte hos Norges Røde Kors. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslår at vi ikke setter av penger på beredskaps/ katastrofefondet for 
budsjettåret 2005/2006. 
 
Innkomne forslag 2. 

 
I sak nummer 40.04 på styremøte 17.08.04 ble det fremmet forslag om at Arna og Åsane Røde Kors 
skulle dekke deler av kostnadene ved kjøp av uniformer / personlig utstyr fra Norges Røde Kors. 
 
Styret vedtok å utsette saken til årsmøte, og at søknader eventuelt skulle kunne vurderes med 
tilbakevirkende kraft til styremøte den 17.08.2004. 
 
Forslag til vedtak: 
 
På bakgrunn av Arna og Åsane Røde Kors sin fremtidige økonomiske situasjon, foreslår styret at vi ikke 
dekker kostnadene ved kjøp av uniformer/personlig utstyr. 
 
Innkomne forslag 3. 
 
Med tanke på bytte av snøscooter har vi holdt oss til et 4 års intervall de siste årene. Dette betyr at Artic 
Cat Bear Cat 2001 modell nå er moden for utskifting. Det er ønskelig å bytte denne scooteren som er en 
to takter til en fire takter som er mer miljøvennlig, mindre støy og vil være mer brukervennlig i 
forbindelse med blant annet handikapkjøringen. 
 
Det er kommet et pristilbud datert 03.12.04 fra Voss sykkel og motorsport på kr.114.000,- for en Bear 
Widertack Turbo 2005 modell. Minus innbytte for vår gamle scooter på kr.55.000,- blir mellomlegget vi 
må betale kr.59.000,-. 
  
Forlag til vedtak: 
 
Forlag om at vi nå bytter ut vår Artic Cat Bear Cat 2001 modell med en ny Bear Widertack Turbo 2005 
modell. 
 
Frank Christensen 
 
Forlag til vedtak fra styret i Arna og Åsane Røde Kors : 
 
Styret foreslår at årsmøtet ikke vedtar innbytte av scooter sesongen 2005. Styret ber om årsmøtet sin 
tilslutning til å bytte ut scooter med levering primo januar 2006, hvis styret finner økonomisk rom for 
dette. 
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Innkomne forslag 4. 

 
Forslag til Årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors 
 
Det har lenge vært ønske til Røde Kors Ungdom og besøkstjenesten og få en større minibuss som bedre 
dekker disse avdelingene sitt transport behov. 
RKU trenger den for og kunne få med seg ungdommene på tur og være mindre avhengig av att 
foreldrene/ ledere kan kjøre. 
Besøkstjenesten har behov for en bil som er lettere og komme inn og ut av for deres brukere, samt har 
mulighet for og transportere rullestoler. Vi har per dags dato ikke mulighet og tilby rullestolsbrukere 
noen aktiviteter. De har også ett behov for en større bil til deres ettermiddagsmøter, og turer for 
helseheimen.  
 
Bilen som er tenkt bygd på dugnad er en Mercedes Sprinter 416 med totalt 16 passasjerer + fører, av 
disse er 8 på hurtigfester slik at den også kan ta 2 rullestoler, dette gir en fleksibel bil som alle 
avdelingene kan ha nytte av. 
Vi ser for oss og kjøpe en brukt varebil og bygge denne om.  
Prisene på delene til innredningen er hentet inn fra Vest busscar service og vi får disse til innkjøpspris, 
vi får også benytte deres lokaler og utstyr under byggingen. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet i Arna og Åsane Røde Kors gir styret fullmakt til å bruke inntil kr. 270 000 fra egenkapitalen 
til å kjøpe bilen. 
 

Pål Vegard Hjertås  Sven Erik Mjelde Sigmund Tonning 
  

Styrets kommentar: 
 
Styret erkjenner behovet for ny minibuss, men opphør av "Lojalitetsavtalen" f.o.m juli 2005 vil endre 
den økonomiske situasjonen til Arna og Åsane RK radikalt. Bortfall av årlige inntekter på i overkant av 
kr. 300.000,- vil merkes.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
 
- Arna og Åsane RK avventer kjøp av minibuss inntil videre.  
- Det nedsettes en prosjektgruppe umiddelbart etter årsmøtet som har som hovedoppgave å utarbeide en  
  plan vedrørende finansiering og drift av bilen. Herunder skal prosjektgruppen undersøke    
støtteordninger i Norges RK, kommunale støtteordninger, støtteordninger i private bedrifter m.v. 
- Denne utredningen skal avsluttes medio juni 2005, og prosjektgruppen fremlegger resultatet for styret i  
  Arna og Åsane RK umiddelbart etter dette. 
- Styret i Arna og Åsane RK vil med bakgrunn i prosjektgruppen`s utredning ta stilling til om innkjøp av  
  minibuss lar seg realisere basert på de faktiske opplysningene. 
- Dersom den økonomiske situasjonen tillater investering av minibuss innkaller styret i  
  Arna og Åsane RK til ekstraordinært årsmøte med dette som sak på møtet. 
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Innkomne forslag 5. 
 
Forslag til Årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors 
 
Bakgrunn: 
 
Landstyrets vedtak om nedleggelse av automatdriften til Norges Røde Kors f.o.m sommeren 2005, og 
med dette opphør av ”Lojalitetsavtalen” får store økonomiske konsekvenser for lokalforeninger og 
spesialavdelinger. Overføringene til lokale ledd vil opphøre. En usikker økonomi kan bli resultatet. For 
Arna og Åsane Røde Kors vil dette medføre at inntekter på ca kr 300 000,- bortfaller. Heretter må det 
søkes på tilskudd til aktiviteter. 
 
Dersom Arna og Åsane Røde Kors ikke får kompensert bortfallet av lojalitetsmidlene på annet vis, må 
det settes opp budsjetter basert på disse reduserte inntektene. Kutt i aktiviteter kan da bli et nødvendig 
grep for å få budsjettet i balanse. 
 
For å lette på denne situasjonen foreslår styret i Arna og Åsane Røde Kors at Arna og Åsane Røde Kors 
fremlegger et forslag til behandling på distriktsårsmøtet til Hordaland Røde Kors den 8-10 april d.å. med 
anmodning om opphør av innbetaling av medlemskontingent til Hordaland Røde Kors. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors utarbeider et forslag til behandling på årsmøtet til Hordaland Røde 
Kors.  
 
 
Innkomne forslag 6. 
 
Bagrunn: 
 
Arna og Åsane RK fikk ved sammenslåing av alle styrene til ett felles styre en reduksjon i antall 
styremedlemmer. Dette resulterte i økt arbeidsmengde på den enkelte i styret. Til tider kan dette medføre 
relativt store arbeidsmengder på enkeltmedlemmer i styret. For å avlaste styremedlemmene vil det av 
praktiske grunner være av stor betydning at styret i Arna og Åsane RK kan knytte til seg annet personell 
etter behov. Disse skal ikke velges av årsmøtet, men blir utpekt av styret etter behov. Tilleggspersonellet 
vil ikke ha møteplikt på styremøtene, men blir innkalt etter behov. Tilleggspersonellet har ikke 
stemmerett på styremøtene. Det skal utarbeides egne stillingsbeskrivelser og stillingsinstrukser knyttet 
opp mot hvert enkelt tilleggspersonell.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet til Arna og Åsane Røde Kors gir styret i Arna og Åsane Røde Kors fullmakt til å utpeke 
tilleggspersonell etter behov. Styret i Arna og Åsane Røde Kors skal før neste ordinære årsmøte 
utarbeide stillingsinstrukser og stillingsbeskrivelser for disse stillingene. Disse skal fremlegges på 
årsmøtet for endelig godkjenning av årsmøtet. 
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Innkomne forslag 7. 
 
ENDRING AV STILLINGSINSTRUKS OPPLÆRINGSANSVARLIG 
 
Stillingsinstruks for opplæringsansvarlig inkluderer i dag bl.a. flg. punkter:  

- Opplæringsansvarlig er ansvarlig for markedsføring 
- Opplæringsansvarlig er ansvarlig for medlemsoppfølging. 

 
Undertegnede anser det som mer tjenlig at markedsføringsansvaret legges til leder / nestleder i Arna og 
Åsane Røde Kors. Da leder allerede har svært mange ansvarsoppgaver, foreslås det å legge ansvar for 
markedsføring over på nestleder.  
 
Når det gjelder medlemsoppfølging er det ikke realistisk at opplæringsansvarlig kan ha ansvar for 
oppfølging av alle medlemmene i både hjelpekorps, Røde Kors ungdom og besøkstjenesten. Dette 
ansvaret bør etter undertegnedes syn fordeles på de respektive spesialavdelingslederne. 
Opplæringsansvarlig bør imidlertid fremdeles ha ansvar for medlemmenes opplæring og 
kompetanseutvikling.  
 
Forslag til vedtak: 
 

- Nestleder er ansvarlig for markedsføring 
- Opplæringsansvarlig er ansvarlig for medlemmenes opplæring og kompetanse 
- Leder hjelpekorps er ansvarlig for medlemsoppfølging i sin spesialavdeling 
- Leder Røde Kors ungdom er ansvarlig for medlemsoppfølging i sin spesialavdeling  
- Leder besøkstjeneste er ansvarlig for medlemsoppfølging i sin spesialavdeling 

 
 
 
Anne Dall-Larsen 
Opplæringsansvarlig. 
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Handlingsplan for Arna og Åsane Røde Kors 

 
0 Administrasjon 
 

Arna og Åsane Røde Kors har ett felles styre som tilrettelegger for aktivitet i de forskjellige 
spesialavdelingene. 
 
Mål: 

0.1 Arbeide med å holde økonomien oppe for å sikre fortsatt god aktivitet. Dette gjennom å aktivt å 
søke om støtte gjennom offentlige-, private- og Røde Kors støtteordninger. 

 
0.2 Økt rekruttering og bedre oppfølging av støttemedlemmer, samt bedre markedsføring. 

 
0.3 Forbedre de administrative rutinene. 

 
1 Beredskap og innsats ved ulykker og katastrofer  

 
Arna og Åsane Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, katastrofer og 
nødssituasjoner. 
 
Mål: 
1.1 Utøve lokal frivillig redningstjeneste i tråd med samfunnets behov, offentlige forventninger og i 

samarbeid med redningstjenesten for øvrig. 
 
1.2 Øke og vedlikeholde kompetansen i førstehjelp til personell som opptrer på vegne av Røde Kors og 

tilby opplæring til alle som ønsker det, spesielt egne medlemmer. 
 
1.3 Oppgradere beredskapsmateriellet slik att vi blir mer effektive i utøvelsen av redningstjenesten. 
 
1.4 Øke rekrutteringen til hjelpekorpset. 
 

2 Besøkstjenesten 
 

Som besøksvenn får man kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke med. Vi 
skal hjelpe og støtte ensomme, syke, unge og eldre. 
  
Mål: 
2.1 Drive ulike former for kontakt skapende virksomhet som turer,  felles møter på  våren, høsten og til 

jul. 
 
2.2 Ikke drive oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det, i samarbeid med 

hjemmesykepleien og andre instanser. 
 
2.3 Øke rekrutteringen til besøkstjenesten. 
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3 Røde Kors Ungdom 
 

Røde kors Ungdom skal være en aktiv avdeling for unge i alle aldre, der alle skal oppleve vennskap, 
utvikling, samhold , fellesskap og medmenneskelig forståelse. 

 
Mål: 
3.1 Tilpasse aktiviteten i de enkelte gruppene etter alder og kunnskapsnivå. 
 
3.2 Øke og vedlikeholde kompetansen på Røde Kors aktiviteter. 
 
3.3 Arbeide for og øke forståelsen  for problemer knyttet til mobbing ,rusmidler, vold og rasisme. 
 
3.4 Øke rekruttering av medlemmer og ledere. 
 

4  Opplæring  
 
Arna og Åsane Røde Kors skal sørge for opplæring og kursvirksomhet både internt i organisasjonen og 
eksternt i våre bydeler.  
 
Mål: 
4.1 Bygge opp og opprettholde en stabil og god instruktørgruppe med høy faglig og pedagogisk 

kompetanse. 
 
4.2 Ansvarsområde opplæring skal bistå hjelpekorpset, Røde Kors ungdom og besøkstjenesten med 

kurs og opplæring. De skal gjennom interne og eksterne kurs sørge for kompetanseheving i 
hjelpekorpset, Røde Kors ungdom og besøkstjenesten. De skal videre sørge for at alle aktive 
medlemmer i hjelpekorpset har en grunnopplæring i henhold til gjeldende minstekrav gitt av 
Norges Røde Kors Hjelpekorps, og at de basale kunnskaper som ethvert hjelpekorpsmedlem skal 
ha blir trent og repetert med jevne mellomrom.   

 
4.3 Øke kompetansen i førstehjelp blant befolkningen i Arna og Åsane ved å tilby førstehjelpskurs 

av høy kvalitet til publikum, bedrifter, lag og organisasjoner.  
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Budsjett for 2005/2006 - Inntekter 
 

Regnskap 2004 Budsjett 2005/2006
3210 Varesalg tralle 85004 85000
3220 Loddsalg/Blomstersalg 28140 28000
3230 Leieinntekter 7000 8000
3231 Leieinntekter kjøretøy 0 1000
3241 Inntekter vakter 13860 20000
3242 Inntekter instruksjon 75312 45000
3243 Inntekter snøscooter 64763 65000
3244 Refusjon kurs 7080 6000
3245 Inntekter dugnad 7104 10000
3261 Refusjoner aksjoner 156094 50000
3272 Lojalitetsavtale 258070 0
3310 Kontingent medlemmer 167864 170000
3410 Tilskudd Norges Røde Kors sentr. 14292 25000
3420 Tilskudd fra Hordaland Røde Kors 163698 20000
3450 Kommunale tilskudd 19800 9000
3470 Gaver 10230 17000
3710 Egenandel kurs / møter / turer 25675 45500
3900 Andre inntekter 8189 0
8050 Renteinntekter 16155 15000
 
Sum inntekter 1128330 619500
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Budsjett for 2005/2006 – Utgifter 
 
 Regnskap 2004 Budsjett 2005/2006
4320 Varekjøp tralle 82115 82 000
4411 Vaktutgifter 12061 11 500
4421 Kostnader aksjoner 46982 5 000
4452 Varekjøp lodd/blomster 8618 8 500
6010 Avskriving 72899 47 800
6220 Driftstilskudd / årlig kontigent til HRK 51000 51 000
6221 Tilskudd til distriktprosjekt 7120 7 500
6300 Leie lokale 121296 122 000
6340 Elektrisitet 20752 21 000
6345 Kommunale avgifter / festeavgift 16162 16 500
6370 Vedlikehold/drift Liamyrane 14b 43982 10 000
6371 Faste utgifter Liamyrane 14b 4517 5 000
6380 Vedlikehold/Drift hytte 5303 10 000
6520 Utstyr faste eiendommer 8686 7 000
6531 Depotutstyr 32102 25 000
6532 Depotutstyr, vedr. aksjoner 38241 20 000
6540 Inventar 18740 0
6550 Sambandsutstyr/kostnad 8021 8 000
6560 Instruktørutstyr/kostnader 7212 7 500
6565 Sminke / Markør utstyr 1327 2 000
6590 Diverse anskaffelser 6672 1 000
6650 Drift Data/Tele 8632 1 500
6651 Faste utgifter Data/Tele 5567 10 000
6705 Revisjon 6200 6 300
6795 Avgift regnskapsprogram 744 1 000
6800 Kontorrekvisita 9024 5 000
6870 Undervisningsmateriell 21332 15 000
6900 Telefon 8376 8 500
6907 Mobiltelefon 37438 42 000
6940 Porto 8012 6 000
7000 Drivstoff 11667 12 000
7020 Reperasjoner og vedlikehold 57651 18 000
7063 Scooterutstyr 0 2 000
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 8413 9 500
7101 Bilgodtgjørelse, aksjon 5196 4 500
7130 Reisekostnad 3749 2 500
7131 Reisekostnad, aksjon 2687 2 000
7210 Turer, leirer 96875 56 000
7230 Diverse utgifter 10926 7 000
7320 Markedsføring 26238 11 500
7340 Bespisning 8133 9 500
7371 Andre medlemsaktiviteter, medlemsmøter o. 17126 55 500
7420 Gaver 11143 6 500
7500 Forsikringspremie 25259 26 500
7712 Distriktsårsmøte 10300 5 000
7713 Samlinger 0 16 000
7720 Deltakelse kurs 39920 23 000
7770 Bank og kortgebyrer 1471 1 500
7799 Diverse kostnader egne kurs og arrangemet 5947 6 000
 1 061 834 838 100
   
RESULTAT  -218 600
  


	  
	ÅRSMØTE  
	2005 
	RØDE KORS 
	  
	ÅRSMØTE 
	ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 
	Mandag 21.02.2005 
	 
	  
	Årsmelding 2004 - Hjelpekorps 






