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Årsmelding 2008 – Styret 
 
Styrets sammensetning etter årsmøtet 18. februar 2008, og etterfølgende ekstraordinære 
årsmøte datert 24. november 2008. 
 
Styreleder: Caroline Steen-Hansen 
Nestleder: Roger Christensen 
Administrativ leder: Ikke besatt 
Leder hjelpekorps: Geir Langeland 
Nestleder Hjelpekorps: Eivind Gunby 
Leder RKU: Anette Vik Johansen, fungerende leder frem til August 2008 
          August til februar 2009; ikke besatt. 
Nestleder RKU: Martin Andre Blomi Frøyseth 
Leder BARK: Sven Erik Mjelde 
Nestleder BARK: Ellen Raknes 
Leder besøkstjenesten: Gerd J. Nyheim 
Nestleder besøkstjenesten: Rannveig Botnen 
Opplæring: Eivind Gunby 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Jan Ove Halsøy, Anny Fyllingsnes og Eirik Iversen.  
 
I årsmøteperioden 2008-2009 har styret avholdt 11 styremøter, hvor vi til sammen har 
behandlet 30 saker. I henhold til siste oppdaterte medlemsliste fra Norges Røde Kors har Arna 
og Åsane Røde Kors 1480 medlemmer. 
 
2008 har på mange måter vært et krevende år. Styret har ikke vært komplett ettersom vervet 
som administrativ leder ikke har vært besatt denne årsmøteperioden, dette har medført 
utfordringer i forhold til å dele dette vervet mellom styret. Styret retter i denne anledning en 
spesiell takk til Anette K. Nilsen som frem til juli hjalp til med kontering, og til Geir 
Langeland som har påtatt seg mange oppgaver i forbindelse med den administrative biten. 
Styret håper at situasjonen etter årsmøtet 23. februar 2009 vil være betydelig lettet, ved at alle 
styreverv blir besatt. 
 
Styret har i 2008 hatt til dels samme utfordringer som tidligere år ved at arbeidsmengden har 
vært stor, og til tider økende. Styrets medlemmer har i denne forbindelse måttet påta seg 
ekstra mengder med arbeid for å få dekket inn de posisjoner som ikke var besatt i styret. Det 
har i tillegg vært vanskelig å motivere andre, som ikke sitter i styret til å gjøre en ekstra 
innsats. Dette har til dels medført at styrevervet har tatt noe mer tid enn forventet for de aller 
fleste. Jeg vil rette en stor takk til alle i styret for den flotte innsatsen dere har gjort i året som 
er gått. 
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På grunn av økt arbeidspress for styrets medlemmer, og vanskeligheten med å motivere andre 
til å gjøre en ekstra innsats har vi ikke hatt stand eller annen form for medlemsrekruttering i 
2008, med unntak av profileringsarrangementet i forbindelse med 8. mai sammen med de 
andre lokalforeningene i Stor Bergen samarbeidet. 
 
Regnskapet for 2008 viser et at vi har holdt budsjettet som ble vedtatt.  
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors ønsker å takke alle frivillige for innsatsen i 2008. 
 
 
Styret 
 
Caroline Steen-Hansen, leder 
 



 

 
5 

Årsmelding 2008 – Administrasjon / Økonomi 
 
Siden årsmøtet i 2008 har undertegnede fungert som fungerende adm leder med hovedansvar for 
følgende: 

• oppfølging av inn- og utbetalinger 
• kontakt med Peter på distriktskontoret som fører regnskapet for oss 
• holde styret oppdatert om status på regnskap i forhold til budsjett 
• sende inn søknader om tilskudd 
• gjennomgang og fordeling av post til alle avdelingene 
• osv 

 
Styret har i 2008 vært bevisst på å holde budsjettet, og når denne årsmeldingen skrives ser det ut 
som vi går med et overskudd i regnskapet. Vi har vært flinke med å søke om tilskudd til de ulike 
aktivitetene, noe som har medført et betydelig mindre forbruk av egne midler. Sammen med økte 
inntekter i medlemskontingent, mer i gaver, salg av snøscooter til Nordhordaland osv ender vi opp 
med mer i inntekter enn vi budsjetterte med i 2008. 
 
Vi har i 2008 gjort flere investeringer i nytt utstyr. Vi har fått ny snøscooter, ny mannskapsbil, ny 
gamme, 4 nye joller og 2 nye motorer til jollene. Vi har også brukt penger på å gjøre ferdig taket 
på hytten på Kvamskogen. Vi har for alle investeringene søkt om eksterne midler, og har fått 
eksterne tilskudd til å dekke inn mesteparten av kostnadene. 
 
Jeg vil takke alle som har bidradd til å gjøre dette til et godt økonomisk år for Arna og Åsane 
Røde Kors, og en spesiell takk til de som var med på dugnaden for å gjøre ferdig taket på hytten. 
 
Følgende har vært ansvarlig for hytte, hus og IT/hjemmeside: 
 
Hytteleder: Rannveig Vik Langeland 
Husleder: Eli Kløvtveit  
It-ansvarlig:  Kurt F. Iversen  
 
En stor takk til dere 
 
 
Med hilsen 
Geir langeland 
fung Adm.leder  
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Årsmelding 2008 – Besøkstjenesten 
 
Vi har til sammen 81 medlemmer.  
 
I løpet av året har vi fått 2 nye medlemmer. Det er en utfordring å rekruttere flere nye 
medlemmer da vi har ventelister med mennesker som har ønske om besøksvenn.  
 
Aktiviteter gjennom året: 
 
Hver uke gås det med salgstraller på sykehjem i Arna; Arna Helseheim og Utløebakken. 
Totalt er det 11 avdelinger som besøkes og mange av våre medlemmer bidrar med dette 
Hver 3.uke hentes beboere fra sykehjem med lagets minibuss, tirsdager hentes fra Åstveit og 
onsdager fra Arna/Utløebakken. Det serveres litt mat i RK huset først, det synges og prates, 
deretter tas en kjøretur til sentrum eller rundt i distriktet 
Besøk i private hjem eller på institusjon 
Hver fredag er det samling i Røde Kors huset i sentrum for personer med fremmedkulturell 
bakgrunn. Samlingene holdes i fellesskap med de ulike lokalforeningene.  
Det er avholdt 4 medlemsmøter i løpet av året, hvorav ett sommermøte på hytten på 
Kvamskogen og ett julemøte. På møtene har vi foredrag om aktuelle tema, ellers er faste 
innslag kaffikos og utlodning 
Det er avholdt 4 ettermiddagsmøter der også andre enn medlemmene kan delta, for eksempel 
brukerne våre. Her er det kaffikos, underholdning i form av sang, musikk eller fortellinger, 
samt utlodning 
Det er avholdt 3 felles medlemsmøter for Stor-Bergen. Disse er avholdt på Damsgård og på 
Vetrlidsalmenningen. Disse møtene består av en mat/prat-økt først og deretter foredrag om 
aktuelle tema 
Kurs for nye besøksvenner arrangeres også felles med Stor-Bergen. Det er avholdt 4 slike 
kurs. Vi har ikke deltatt på alle kursene, da har det ikke vært noen påmeldte deltakere fra oss 
Deltatt på 8.mai arrangement i sentrum 
Behandlingstur til Puerto Rico på Gran Canaria i høst. Totalt reiste 12 stykker herfra. Turen 
var vellykket 
Busstur ble arrangert i vår. Turen gikk til Utvandrersenteret på Sletta (Radøy). 
 
 
Vi takker alle våre medlemmer for fin innsats på alle plan gjennom året. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Gerd Nyheim    Rannveig Botnen 
Leder                                                  Nestleder 
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Årsmelding 2008 – Hjelpekorps 
 
Generelt: 
Vi prøvde i 2008 å samarbeide med både Laksevåg RKH  og Nordhordaland RKH for å oppnå en 
høyere aktivitet på medlemskveldene, samt dele litt på ansvaret for gjennomføringen av disse. 
Korpsledelsen konkluderte etter 2008 at vi ikke hadde oppnådd det vi ønsket med disse 
samarbeidene, og går tilbake til å klare oss selv fra 2009.  
 
Det har kommet til 8 nye hjelpekorpsere som har tatt førstehjelpsprøven i 2008, 3 har tatt vinter C 
samt 3 har tatt barmarkskurset. I tillegg hadde vi i slutten av 2008 fått interesse fra 9 nye 
medlemmer som vi vil sende på grunnkurs i februar 2009. Med denne utviklingen ser vi positive 
på hjelpekorsets eksistens i fremtiden. 
 
Vi vant DM i førstehjelp i 2008 akkurat som i 2005 og 2006, og fikk dermed vandrepokalen til 
odel å eie. Laget bestående av Anne-Grete (leder), Dan Erik, Svein, Eli, Vigdis og Helge (lånt fra 
Bergen RKH) fikk også hederlig syvendeplass i NM noe vi er utrolig stolte over i korpsledelsen. 
 
Aksjoner:  
Det var et gjennomsnittlig år med tanke på leiteaksjoner i 2008, og vi stilte mannskap til alle de 
13 aksjonene vi fikk melding om. Våre mannskaper gjorde blant annet funn på aksjonen i 
Svartediket, så at det er bruk for oss er det ingen tvil om. 
 
Sanitetsvakter: 
Interessen i å bidra på sanitetsvakter har vært så som så i året som har gått, og vi har vært nødt til 
å takke nei til noen av vaktene. Vi har derimot gjennomført 9 vakter alt fra konserter til 
idrettsarrangement. 
 
Vinter / påsken: 
Vintervaktene ble i 2008 hovedsakelig gjennomført av snøscootergruppen. I tillegg til å 
opprettholde beredskapen på Kvamskogen bidro disse vaktene til betydelige inntekter ved 
varekjøring samt to uker med handikapkjøring for kommunen. 
 
Vi var få på Kvamskogen i påsken, men vi som var der hadde mer å gjøre enn vanlig. Fire 
aksjoner toppet seg med turen på snøscooter til Stordalen for å leite etter to Tyskere som ikke var 
kommet ned fra fjellet til avtalt tid. 
 
Korpsledelsen takker alle som har vært med å bidra i året som har gått og ønsker lykke til i året 
som kommer. 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Langeland   Eivind Gunby 
Korpsleder    Nestleder 
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Årsmelding 2008 – Røde Kors Ungdom 
 
Gruppen har bestått av 12 medlemmer og der har vært 2 ledere. 
 
Gruppen har drevet med førstehjelp, sminke og markør, kart og kompass og noe 
sambannsopplæring. 
 
7 stykker var sommeren 2008 på landsleir. 
 
Etter sommeren ble ledersituasjonen vanskelig for RKU og aktiviteten ble mindre. 
Medlemmene har deltatt noe sammen med 13-16 gruppen, vært litt med for å hjelpe BARK 
og i tillegg er det blitt arrangert noen åpne fredagskvelder.  
 
Noen av medlemmene var med på hyttetur på Kvamskogen i november. 
 
Ledere for RKU 
Anette og Martin Andre   
 
 
Årsmelding 2008 – 13-16 gruppen 
 
Frem til våren 2008 var ungdomsskole elevene sammen med Bark.  
 
Høsten 2008 startet vi opp med en ungdomsgruppe som vi kalte 13-16 gruppen, dette fordi vi 
mente at avstanden til den eksisterende RKU gruppen var for stor.  
 
Gruppen fikk noenlunde det samme tilbudet som Bark, men noe tilpasset deres alder. 10 
medlemmer har vært med og hatt aktivitet en dag i uken. 
 
Det er blitt lagt vekt på å utvikle vennskap og samhold i gruppen. 
 
Gruppen har hatt førstehjelp, sminke og markør, vært på Holmen og hatt båt og sjøvett. 
 
Det er og blitt lagt vekt på å bli glad i å være ute i naturen. Gruppen har hatt orientering og tur 
på fjellet.  
 
Det ble i høst innvilget oppstartsmidler til denne gruppen fra Bergen Kommune. 
 
Tur på Kvamskogen hadde gruppen i slutten av november.  
 
I forbindelse med jul var gruppens medlemmer med som hjelpere når Bark hadde sitt 
juleverksted. 
 
I tillegg til aktiviteten tirsdagene har gruppen hatt to fredager med sosialt samvær. På disse 
fredagene har det vært lagt opp til at RKU medlemmer kan være sammen med gruppen. 
 
Ledere for 13-16 gruppen i Arna og Åsane Røde Kors har vært. 
Sven Erik, Nina, Rannveig, Thomas, Karsten og Ellen 
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Årsmelding 2008 – Barnas Røde Kors 
 
Det har vært ca 50 barn i 2008. Vi har vært 6 ledere. 
 
Det har vært to grupper med aldersdeling 1-4 klasse og 5-8 klasse, fra januar til juni. Fra 
høsten 2008 hadde vi to grupper med aldersdeling 1-4 klasse og 5-7 klasse. 8 klasse 
medlemmene fikk fra høsten 2008 eget tilbud. 
 
Det er blitt lagt stor vekt på vennskap, utvikling, samhold, felleskap og medmenneskelig 
forståelse, ansvar, utfordringer og ikke minst lek og moro. 
 
Barna har lært grunnleggende førstehjelp, vi har hatt aktiviteter som sminke og markør, 
båtturer med fiske og kanopadling. 
 
Samtidig har det vært kart og kompass, både litt teori og praksis ute i naturen og læring i 
knuter og stikk.  
 
Leirplassen på Holmen har vært brukt aktivt hver tirsdag. Våren 2008 fikk gruppen 3 nye 
pioner joller og en del fiskeutstyr. Det er og blitt investert i nye redningsvester. 
 
I forbindelse med påske og jul har det vært arrangert hobby verksted. Sommer og 
juleavslutning er også tradisjon, med mat og drikke.  
 
Helge turer ble det arrangert vår og høst. Våren var en gruppe på Kringla og en på Solesjøen. 
Høsten ble det bare en tur. Gruppen 5-7 klasse var på tur til Kvamskogen. 
 
Vi retter en stor takk til Kurt og Tor Iversen for lånet av huset ved Solesjøen og til Nina 
Nesbø for lånet av hytten på Kringla 
 
Ledere for Arna og Åsane Røde Kors avd BARK 
Sven Erik, Nina, Rannveig, Thomas, Karsten og Ellen  
 
 
 
Årsmelding 2008 – Leksehjelp  
 
Det ble drevet leksehjelp på Ytre Arna skole frem til høsten 2008, da ønsket Bergen 
Kommune selv å overta driften av leksehjelpen. 
 
Tiltaket omfattet barn i barneskole alder, deltakere var hovedsakelig barn med 
fremmedspråklig bakgrunn. 
 
Styret retter en stor takk til alle som bidro til at leksehjelpen på Ytre Arna skole kunne 
gjennomføres, en spesiell takk rettes til prosjektlederne Kristine Eide og Susanne Lie 
Sørensen. 
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Årsmelding 2008 – Opplæring 
 
Det har vært et meget bra år på opplæringssiden i Arna og Åsane Røde Kors. 
 
Instruktørgruppen i Arna og Åsane Røde Kors har i 2007 talt 8 medlemmer. Disse har gjort en 
svært god innsats.  
 
Det har vært avholdt tre instruktørmøter 
 
Vi har avholdt en god del med eksterne kurs i 2008 
 
Interne kurs: 
Hjelpkorps  
Det har også blitt avholdt grunnkurs for nye medlemmer.  
 
Opplæring av egne medlemmer 
I tillegg til de interne kursene vi har arrangert selv, har Arna og Åsane Røde Kors sendt 
deltakere på en rekke eksterne kurs i regi av Hordaland Røde Kors – Norges Røde Kors. 
 
 
 
Eivind Gunby 
Opplæringsansvarlig 
 
 
 
Årsmelding 2008 – Snøscooter 
 
Vi har byttet den eldste scooteren i en ny Artic Cat Bear Cat Z1 2009 modell. Denne har vi 
søkt og fått midler til, vi fikk 85 000 kroner hos SR Bank. Vi gjorde unna vaktene på 
Kvamskogen, uten driftsavbrudd på scooterne. Handikapkjøringen gikk greit, vi greidde å 
bemanne begge scooterne i 14 dager, dette er kjempe bra. Så eg vil takke alle som er med å 
kjøre, både vakthelger og handikapkjøring, uten dere hadde vi, ikke kunnet hatt den aktivitet 
som vi har. Så tusen takk til dere alle sammen.  
 
Snøscooterleder  
Frank Christensen  
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Årsmelding 2008 – Transport 
 
Minibussen har vært et kapittel for seg, det begynte med en Eu kontroll som avslørte mye, her 
vart det en stor påkostning, for å få minibussen i kjørbar stand. Vi fikk en ny smell på slutten 
av året da en trodde ABS sentralen var gått fløyten, men det viste seg til slutt å være 
ledningsnettet som var en del brudd i. Pluss en diesel og olje lekkasje på motor. Dette er vel i 
grove trekk de største utgiftene på minibussen. Vi har en del utleie på minibussen, men det 
kunne vært mer. Roald Havre gjør en fremragende jobb med å holde minibussen i teknisk 
stand, og utleie mot Arna Bjørnar sine aldersbestemte lag innen håndball. Sigmund kjører 
besøkstjenesten og andre oppdrag hvis det passer. 
 
Vi har også byttet den gamle mannskapsbilen i en nyere Volkswagen Transporter Syncro. 
Dette er gjort fordi den gamle mannskapsbilen var utslitt, og ville bli veldig dyr å sette i stand. 
Så den vart solgt som den stod, og vi gikk til innkjøp av en ny mannskapsbil. Denne fungerer 
veldig bra, så det virker som et bra kjøp så langt. Den har vært mye brukt siden vi kjøpte den, 
så takk til Geir, så greidde å få en del finansiert med midler som vi søkte om. Så til slutt, takk 
til alle som har vært med å hjulpet til, så vi har fått hjulene til å gå rundt i 2008. 
 
 
Hilsen transportleder 
Frank Christensen 
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ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

Resultatregnskap pr. 31.12.2008 

 Note 2008 2007 

Driftsinntekter    
Salgsinntekter  376 631 355 573 
Medlemskontingenter  233 800 177 806 
Inntekt fra Røde Kors 1 71 987 19 450 
Offentlige tilskudd  87 756 84 398 
Andre inntekter 2 176 319 69 512 
Sum driftsinntekter  946 493 706 739 

Varekjøp      
Varekjøp  55 233 85 774 
Sum varekjøp  55 233 85 774 

Driftskostnader    
Avskrivninger 3 62 004 98 271 
Annen driftskostnad  717 961 544 133 
Kontante bidrag  0 1 500 
Sum driftskostnader  779 964 643 904 
Driftsresultat  111 296 -22 939 

Finansposter    

Finansinntekter 9 34 589 35 136 
Finanskostnader  1 991 2 114 
Netto finansposter  32 598 33 022 
    
Årsresultat  143 894 10 083 
Overføringer og disponeringer    
    
Overføringer  10 12 580  
Overføring til/fra øremerket egenkapital 10 37 175 0 
Netto overføringer  49 755 0 
Netto tilførsel av fri egenkapital  94 139 10 083 

Disponering av årsresultat    

Overføring til fri egenkapital 4 94 139 10 083 
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ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

Resultatregnskap pr. 31.12.2008 

 Note 2008 2007 

Eiendeler    

Anleggsmidler    

Varige driftsmidler    
Hytte 3 460 000 460 000 
Transportmidler 3 376 328 189 702 
Inventar og løsøre 3 55 779 71 861 
Sum varige driftsmidler  892 107 721 563 

Finansielle anleggsmidler    
Verdipapirer 7 60 000 60 000 
Sum finansielle anleggsmidler  60 000 60 000 

Sum anleggsmidler  952 107 781 563 

Varer    
Varebeholdning  5 344 7 041 
Sum varer  5 344 7 041 

Omløpsmidler    

Fordringer    
Kundefordringer 6 32 671 91 314 
Andre fordringer  0 3 638 
Sum fordringer  32 671 94 952 

Kontanter, bankinnskudd og lignende    
Kontanter, bankinnskudd og lignende  715 904 641 132 
Sum kontanter, bankinnskudd og lignende  715 904 641 132 

Sum omløpsmidler  753 918 743 124 

Sum eiendeler  1 706 025 1 524 687 
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Egenkapital og gjeld    

Egenkapital      
Fri egenkapital 4 1 397 710 1 397 709 
Årets resultat 4 94 139  
Sum egenkapital  1 491 848 1 397 709 

Bundne midler    
Øremerket E kapital  37 175 0 
Sum bundne midler  37 175 0 
Langsiktig gjeld    

Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld 8 137 003 86 978 
Forskuddsbetalte inntekter 5 40 000 40 000 
Sum kortsiktig gjeld  177 003 126 978 

Sum egenkapital og gjeld  1 706 026 1 524 687 
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Noter til regnskapet for 2009 
 
Note 1 - Inntekt fra Røde Kors  
Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors  
NRK Frifond til Røde Kors Ungdom 8 187 
NRK Tilskudd kjøp av mannsapsbil 37 800 
Sum inntekter fra Røde Kors 45 987 
  
Tilskudd fra Fond for lokal aktivitet:  
Medlsemspleie 2007 2 000 
Julemøte besøkstjenesten 2 000 
Kjøp av joller 12 000 
Ungdomsgruppen 10 000 
Sum Fond for lokal aktivitet 26 000 
  
Sum inntekt fra Røde Kors 71 987 
  
Note 2 - Andre inntekter  
Leieinntekter 19 828 
Gevinst avgang transportmidler 43 049 
Bundne bidrag gaver 1 500 
Inntekter fra legater 50 957 
Ubundne gaver 60 985 
Sum diverse inntekter 176 319 
  
  
Note 3 - Varige driftsmidler  
    
Anskaffelseskost pr. 01.01.2008 261 562 
Tilgang i året 262 000 
Avgang i året 29 451 
Anskaffelseskost pr. 31.12.2008 494 111 
  
Årets ordinære avskrivninger 62 004 
Bokført verdi pr. 31.12.2008 432 107 
  
Eiendommen hytte Krossbu skrives ikke av.  460 000 
Sum 892 107 
  
  
Note 4 - Egenkapital  
Fri egenkapital  
Saldo pr. 01.01. 1 397 709 
Årets resultat 94 139 
Saldo pr. 31.12. 1 491 848 
  
Note 5 - Forskuddsbetalte inntekter  
Forskudsbetalt Handicap kjøring vinteren 2009  



 

 
16 

  
Note 6 - Fordringer  
Kundefordringer er oppført til pålydende verdi.  
  
Note 7 - Aksjer  
Aksjer i Røde Kors Ambulansen i Bergen  
  
Note 8- Leverandørgjeld  
Her er medtatt registrert og utgiftsført gjeld (ikke forfalte faktura) til 
leverandører.  
  
  
Note 9 – Renteinntekter  
Renteinntekter bank 10 363 
Renteinntekter pengemarkedsfond 2008 24 226 
Sum renteinntekter 34 589 
  
  
Note 10 - Overføringer og disponeringer  
Overføringer  
Internasjonalt distriktsamarbeid 7 580 
 Stor Bergen samarbeid 8. mai  5 000 
Sum 12 580 
  
Overføring til/fra øremerket egenkapital  
Tilskudd kjøp manskapsbil overført til periodisering 37 800 
Tilskudd kjøp manskapsbil periodisert 2008 -625 
Sum 37 175 
  
Sum overføringer og disponeringer 49 755 
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Innkomne forslag 1 – fusjon av lokalforeningene i Bergen 
 
Forslaget kommer fra styringsgruppen som har arbeidet med mulig fusjon av lokalforeningene 
i Bergen. 
 
Den 2. Desember 2008 ble det oppnevnte en arbeidsgruppe/styringsgruppe bestående av Jørn 
Anderssen – Eivind Olsvik – Ole Jakob Handal som skulle se på mulighetene for å fusjonere 
lokalforeningene (innbefattet spesialavdelingene) i Stor-Bergen. 
 
Foreløpig prosjektplan fra styringsgruppen (som ble presentert for de fire 
lokalforeningsstyrene på felles møte den 8.1.2009) har ligget på hjemmesiden for 
gjennomsyn. 
 
Omarbeidet prosjektplan vil bli lagt frem av styringsgruppen på årsmøtet den 23.2.2009. 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors har diskutert denne saken ved flere anledninger og fått 
flere henvendelser fra medlemmer som lurer på hva dette vil bety for lokalforeningen. 
Styret har derimot valgt å ikke komme med noe eget forslag til vedtak i denne saken, men ber 
årsmøtet vurdere forslaget fra styringsgruppen. 
 
Forslag til vedtak fra styringsgruppen for Stor-Bergen samarbeidet 
 

”Årsmøtet gir styret fullmakt til å delta i utvikling av 
prosjektet 

”Stor-Bergen Røde Kors – fra ide til realitet” 
med sikte på å fremlegge en endelig plan for fusjonen på 

et ekstraordinært årsmøte i lokalforeningen oktober 2009. 
På det ekstraordinære årsmøtet i oktober 2009 vedtar 
lokalforeningen om den skal delta i fusjonen mellom 

lokalforeningene i Bergen Kommune.”
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Innkomne forslag 2 – nye lover 
 
Alle lokalforeninger må på sine årsmøter i 2009 vedta ny lover. Årsaken til dette er at 
Landsmøtet i oktober 2008 vedtok nye lover for Norges Røde Kors som medfører en del 
endringer i alle lokale lover. 
 
De nye lovene til Norges Røde Kors legger opp til å gå tilbake til gammel løsning med styrer 
for hver spesialavdeling i tillegg til lokalforeningsstyret, noe vi i styret mener vil være et klart 
tilbakesteg for vår forening og lite hensiktsmessig for Arna og Åsane Røde Kors. 
 
Arna og Åsane Røde Kors fulgte i begynnelsen av år 2000 (som en av få lokalforeninger) 
oppfordringen til Norges Røde Kors om å omorganisere til et felles styre med felles drift og 
økonomi. Fordelene med denne organiseringen er større enn ulempene og styret ser ingen 
grunn til å gå tilbake til gammel organisering med flere styrer. 
 
Etter nøye analysering av forslaget til lover fra Norges Røde Kors, mener styret at 
lovforslaget vi legger fram for årsmøtet i all hovedsak følger oppfordringene fra 
moderforeningen og gjør at vi kan fortsette med dagens organisering av Arna og Åsane Røde 
Kors. 
 
Forslag til nye lover ligger vedlagt årsmøtepapirene. 
 
Forslag til vedtak 
 
Årsmøte godtar styrets forslag til nye lover for Arna og Åsane Røde Kors gjeldende fra  
24. februar 2009.
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Innkomne forslag 3 – ny snøscooter 
 
Forslag til årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors 
 
Hjelpekorpset ønsker å bytte snøscooter Artic Cat Bear Cat Widetrack 2005 modell med en  
ny Artic Cat Bearcat Z1 2010 modell. Årsaken til at vi ønsker å gjøre dette bytte etter 
inneværende sesong skyldes ikke tekniske problemer, men at vi ved å gjøre dette nå (etter 
sesongen 2009) vil få mest igjen for vår gamle snøscooter. 
 
Vi har fra Johnny Midje fått følgende tilbud på kjøp/innbytte av snøscooter: 
 
  Pris ny snøscooter   kr.105.000,-   
- Innbytte 2005 modell kr.  50.000,-  
Netto utgift /mellomlegg kr.  55.000,- 
 
Med vennlig hilsen  
Frank Christensen 
scooterleder  
 
Saken fra Frank Christensen har vært behandlet på styremøte den 16. februar 2009. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors gir styret fullmakt til å bytte ut Artic Cat Bear Cat 
Widetrack 2005 modell med en ny Artic Cat Bearcat Z1 2010 modell dersom 
hjelpekorpset klarer å finansiere minst 90% av mellomlegget fra eksterne bidragsytere.  
Leder for hjelpekorpset pålegges videre å dokumentere overfor styret at nødvendig 
ekstern finansiering er på plass før kjøp av ny snøscooter kan finne sted. 
 
Styret i 
Arna og Åsane Røde Kors 
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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 søke støtte gjennom offentlige-, private-, og Røde Kors støtteordninger. 
 
0.2 Økt rekruttering og bedre oppfølging av støttemedlemmer og aktive medlemmer, samt 

bedre markedsføring. 
 
0.3 Forbedre de administrative rutinene. 
 
0.4 Arbeide for å få lokalisering i egne lokaler. 
 
 
1 Hjelpekorps 
 
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 

forventinger 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 at vi blir mer effektive i utøvelsen av 

redningstjenesten. 
 
1.4 Øke rekrutteringen til hjelpekorpset samt ta vare på eksisterende medlemmer. 
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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 kontaktskapende virksomhet som turer, fellesmøter på våren, 

høsten og til jul. 
 
2.2 Vi skal ikke drive oppsøkende virksomhet, men besøke dem som ønsker det, i 

samarbeid med hjemmesykepleien og andre instanser. 
 
2.3 Øke rekrutteringen til besøkstjenesten, samt medlemspleie. 
 
 
3 Røde Kors Ungdom 
 
Røde Kors Ungdom skal være en aktiv avdeling for ungdom fra 13 -  der alle skal få mulighet 
til å utvikle vennskap, samhold, fellesskap og medmenneskelig forståelse samt skape gode 
minner. 
 
Mål: 
 
3.1 Tilpasse aktivitetene etter de eldste ungdommene i Arna og Åsane Røde Kors. 
 
3.2 Legge til rette for at ungdom skal få kunnskap om Røde Kors Ungdom, førstehjelp og 

frilufts aktiviteter.  
 
3.3 Øke kompetansen hos lederne, gjennom kursing. 
 
3.4 Øke rekruttering av medlemmer og ledere, samt medlemspleie. 
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4 13-16 gruppen 
 
 
13-16 gruppen skal være en aktiv avdeling for ungdom i alderen 13-16 år, der alle skal få 
mulighet til å utvikle vennskap, samhold, fellesskap og medmenneskelig forståelse samt skape 
gode minner. 
 
Mål: 
 
4.1 Tilpasse aktivitetene de yngste ungdommene i Arna og Åsane Røde Kors. 
 
4.2 Legge til rette for at ungdommene i Arna og Åsane skal få videreutvikle sine 
       kunnskaper innen førstehjelp, og sjøvett., være med å gi ungdommene positiver 
       opplevelser inneni frilufts liv, arbeide for forståelse for medmennesket, vennskap  
       og inkludering.    
 
4.3  Øke kompetansen hos lederne, gjennom kursing. 
 
4.4 Arbeide for å øke forståelsen for problemer knyttet til mobbing og rasisme. 
 
4.5 Øke rekruttering av medlemmer og ledere, samt medlemspleie. 
 
 
5 Barnas Røde Kors 
 
Barnas Røde Kors skal være en aktiv avdeling for barn i alderen 7 til 13 år, der alle skal få 
muligheten til å utvikle vennskap, samhold, fellesskap og medmenneskelig forståelse samt 
skape gode minner. 
 
Mål: 
 
5.1 Tilpasse aktivitetene etter de yngste gruppene i Arna og Åsane Røde Kors. 
 
5.2 Legge til rette for at flest mulig barn skal få kunnskap om Røde Kors Prinsippene, 

førstehjelp, frilufts aktiviteter, Sjøvett, samarbeid, forståelse for medmennesket, 
vennskap og inkludering. 

 
5.3 Øke kompetansen hos lederne, gjennom kursing. 
 
5.4 Arbeide for å øke forståelsen for problemer knyttet til mobbing og rasisme. 
 
5.5 Øke rekruttering av medlemmer og ledere, samt medlemspleie. 
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6 Opplæring 
 
Arna og Åsane Røde Kors skal sørge for opplæring og kursvirksomhet både internt i 
organisasjonen og eksternt i våre bydeler. 
 
Mål: 
6.1 Bygge opp og opprettholde en stabil og god instruktørgruppe med høy faglig og 

pedagogisk kompetanse. 
 
6.2 Ansvarsområde opplæring skal bistå hjelpekorpset, Røde Kors Ungdom, Barnas Røde 

Kors og besøkstjenesten med kurs og opplæring. De skal gjennom interne og eksterne 
kurs sørge for kompetanseheving i hjelpekorpset, Røde Kors Ungdom, Barnas Røde 
Kors 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. 

 
6.3 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 2009 – inntekter 
 

 2009 2008 2 008 
    Bud tot regn  Bud tot 

3100 Varesalg, avgiftsfri -60 000 -74 264 -50 000 
3101 Loddsalg/Blomstersalg -6 000 -7 526 -10 000 
3110 Varesalg førstehjelpsprodukter -1 000 -788 -11 500 
3190 Diverse avgiftsfritt salg -60 000 -78 523 0 
3210 Deltageravgift, inntekt -9 000 -14 653 -11 000 
3220 Refusjon kurs -2 000 0 -6 000 
3240 Tjenester utført for andre -1 000 -4 825 0 
3280 Refusjon Aksjoner -31 000 -40 469 -30 000 
3290 Diverse inntekter -143 000 -155 586 -176 600 
3320 Medlemskontigent -230 000 -233 800 -200 000 
3331 Akt Tilskudd fra NRKors 0 -45 987 -17 000 
3334 Fond for lokal akrivitet, distrikstkontoret -16 000 -26 000 -50 000 
3412 Statstilskudd -64 000 0 -100 000 
3450 Komunale tilskudd -60 000 -87 756 -35 000 
3600 Leieinntekter utleie lokaler -9 000 -4 452 -14 000 
3620 Driftsinntekter utleie -15 000 -15 376 -28 500 
3801 gevinst ved salg 0 -43 049 0 
3900 Bundne bidrag, gaver 0 -1 500 0 
3902 Inntekter fra Legater -22 000 -50 957 -50 000 
3910 Ubundne bidrag, gaver -32 000 -60 985 0 

Inntekter   -769 000 -946 496 -789 600 
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Budsjett 2009 – utgifter 

 
 

  2009 2008 2 008 

   Bud tot regn  Bud tot 
4400 Innkjøp varer for salg 1 000 0 1 000 
4410 Varekjøp 3 000 6 199 4 000 
4420 Varekjøp, Traller 50 000 48 934 50 000 
4421 Kostnader Aksjoner 0 0 1 000 
4452 Varekjøp Lodd/Blomster 0 100 5 000 
6010 Avskrivninger 109 000 62 004 110 000 
6300 Leie lokaler 170 000 153 840 170 000 
6301 Leie lokaler eksternt 0 0 10 000 
6310 Offentlige avgifter 5 000 4 980 10 000 
6311 Vakthold 1 000 528 500 
6320 Renovasjon, vann, avløp m.v. 12 000 11 737 9 500 
6340 Lys, varme 19 500 19 459 17 300 
6360 Renhold 10 000 214 1 000 
6370 Driftskostnader, lokaler 27 000 44 082 40 000 
6371 Serviceavtaler, lokaler 2 000 1 701 5 000 
6421 EDB lisenser 3 000 2 753 500 
6531 Depotutstyr 6 000 5 254 10 000 
6532 Depotutstyr vedr aksjoner 7 000 7 781 4 000 
6540 Inventar og utstyr 3 000 2 206 5 000 
6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 4 500 44 027 26 000 
6621 Serviceavtaler 2 500 2 430 15 000 
6700 Revisjon 12 000 11 840 7 000 
6701 Regnskapstjenester 20 000 27 525 30 000 
6731 Silvilarbeidere 0 0 0 
6732 Ref lønn 0 33 312 0 
6733 Utgiftsgodtgjørelse 0 -1 289 0 
6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 2 000 1 663 3 000 
6830 Kursmateriell 6 000 5 637 10 000 
6840 Aviser og tidsskrifter, innkjøpt til huset 0 0 1 000 
6890 Diverse utgifter 6 000 14 364 2 500 
6900 Telefon kontor 5 500 5 292 4 500 
6901 Telefon, datalinjer 1 500 3 567 0 
6907 Telefon mobil 11 000 13 814 3 100 
6908 ADSL-hjemmekontor 6 000 6 050 3 700 
6940 Porto 4 500 2 206 3 500 



 

 
26 

7000 Drivstoff bil 21 000 24 992 32 000 
7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 50 500 77 522 20 000 
7040 Forsikring, biler 25 000 23 179 24 000 
7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 17 400 21 346 10 500 
7101 Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 8 000 6 210 10 500 
7102 Km aksjoner 3 000 2 954 1 000 
7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 5 500 13 456 2 000 
7142 Reisekostnader aksjoner 1 000 120 1 000 
7170 Bevertning 28 500 38 470 18 500 
7300 Markedsføring u/fradrag for moms 8 000 255 5 000 
7350 Annonsering 4 500 2 512 2 000 
7405 Deltageravgift, kurs / seminar 25 000 2 799 15 000 
7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 9 000 9 123 5 000 
7500 Forsikring 10 000 10 033 11 000 
7710 Bevertning møter 6 500 3 574 1 000 
7720 Deltageravgift 24 500 17 862 31 500 
7721 Aktiviteter 49 000 38 588 43 000 
7779 Øredifferanse 0 -1 0 
7770 Bankomkostninger, gebyrer 1 500 0 3 500 
8050 Renteinntekter bank -25 000 -10 363 -10 000 
8051 Andre renteinntekter 0 -24 226 0 
8130 Bankomkostninger 0 1 941 0 
8150 Rentekostnader 0 50 0 
8777 Avskrivninger (inntekt) -24 500 0 0 
8720 Tillskudd distrikt 7 500 7 580 0 
8930 overf til og fra bundne midler 0 -625 0 
8950 Overf til avsetning 0 37 800 0 

8740 Tillskudd andre 0 5 000 0 

 
Sum utgifter  
(minus renterinntekter og avskr.innt) 765 900 852 361 789 600 

         

  Resultat (inntekter minus utgifter) -3 100 -94 139 0 
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Resultatrapport 200812 - Arna og Åsane RK 
          
    Resultat Budsjett Avvik 
    hiå hele året   
    200812 200812   
3100 Varesalg, avgiftsfri -74 264 -50 000   
3101 Loddsalg/Blomstersalg -7 526 -10 000   
3110 Varesalg førstehjelpsprodukter -788 -11 500   
3190 Diverse avgiftsfritt salg -78 523 0   
31 Salgsinntekt, avgiftsfri -161 100 -71 500 -89 600 
3210 Deltageravgift, inntekt -14 653 -11 000   
3220 Refusjon, Kurs 0 -6 000   
3240 Tjenester utført for andre -4 825 0   
3280 Refusjon Aksjoner -40 469 -30 000   
3290 Diverse inntekter -155 585 -176 600   
32 Salgsinntekt utenfor avgomr -215 531 -223 600 8 069 
3320 Medlemskontigent -233 800 -200 000   
3331 Akt Tilskudd fra NRKors -45 987 -17 000   
3334 Fond for lokal aktivitet, distriktskontoret -26 000 -50 000   
33 Offentlig avg vedr omsetning -305 787 -267 000 -38 787 
3412 Statstilskudd 0 -100 000   
3450 Kommunale tilskudd -87 756 -35 000   
34 Offentlig tilskudd/refusjon -87 756 -135 000 47 244 
3600 Leieinntekter utleie lokaler -4 452 -14 000   
3620 Driftsinntekter utleie -15 376 -28 500   
36 Leieinntekt -19 828 -42 500 22 672 
3801 Gevinst ved avgang biler -43 049 0   
38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler -43 049 0 -43 049 
3900 Bundne bidrag, gaver -1 500 0   
3902 Inntekter fra Legater -50 957 -50 000   
3910 Ubundne bidrag, gaver -60 985 0   
39 Andre driftsrelaterte inntekter -113 442 -50 000 -63 442 
3 Inntekter -946 493 -789 600 -156 893 
4400 Innkjøp varer for salg 0 1 000   
4410 Varekjøp 6 199 4 000   
4420 Varekjøp, Traller 48 934 50 000   
4421 Kostnader Aksjoner 0 1 000   
4452 Varekjøp Lodd/Blomster 100 5 000   
44 Forbruk av innkjøpte varer uten mva 55 233 61 000 -5 767 
4 Varekjøp 55 233 61 000 -5 767 
6010 Avskrivninger 62 004 110 000   
60 Av- og nedskrivning 62 004 110 000 -47 996 
6300 Leie lokaler 153 840 170 000   
6301 Leie lokaler eksternt 0 10 000   
6310 Offentlige avgifter 4 980 10 000   
6311 Vakthold 528 500   
6320 Renovasjon, vann, avløp m.v. 11 736 9 500   
6340 Lys, varme 19 459 17 300   
6360 Renhold 214 1 000   
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6370 Driftskostnader, lokaler 44 082 40 000   
6371 Serviceavtaler, lokaler 1 701 5 000   
63 Kostnader Lokaler 236 540 263 300 -26 760 
6421 EDB lisenser 2 753 500   
64 Leie maskiner inventar 2 753 500 2 253 
6531 Depotutstyr 5 254 10 000   
6532 Depotutstyr vedr aksjoner 7 781 4 000   
6540 Inventar og utstyr 2 206 5 000   
6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 44 027 26 000   
65 Verktøy/Inventar 59 268 45 000 14 268 
6621 Serviceavtaler 2 430 15 000   
66 Rep/Vedlikehold 2 430 15 000 -12 570 
6700 Revisjon 11 840 7 000   
6701 Regnskapstjenester 27 525 30 000   
6732 Refundert lønn leiet arbeidskraft 33 312 0   
6733 Utgiftsgodtgjørelse -1 289 0   
67 Diverse innleide tjenester 71 388 37 000 34 388 
6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 1 663 3 000   
6830 Kursmateriell 5 637 10 000   
6840 Aviser og tidsskrifter, innkjøpt til huset 0 1 000   
6890 Diverse utgifter 14 364 2 500   
68 Kontorkostnader 21 665 16 500 5 165 
6900 Telefon kontor 5 291 4 500   
6901 Telefon, datalinjer 3 566 0   
6907 Telefon mobil 13 814 3 100   
6908 ADSL-hjemmekontor 6 050 3 700   
6940 Porto 2 206 3 500   
69 Telefon, Porto 30 927 14 800 16 127 
6 Lokaler, kontor, tele mm 486 974 502 100 -15 126 
7000 Drivstoff bil 24 991 32 000   
7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 77 522 20 000   
7040 Forsikring, biler 23 179 24 000   
7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 21 346 10 500   
70 Kostnad transportmidler 147 038 86 500 60 538 
7101 Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 6 210 10 500   
7102 Km aksjoner 2 954 1 000   
7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 13 456 2 000   
7142 Reisekostnader aksjoner 120 1 000   
7170 Bevertning 38 469 18 500   
71 Kostnad for reise, diett, bil o l 61 209 33 000 28 209 
7300 Markedsføring u/ fradrag moms 255 5 000   
7350 Annonsering 2 512 2 000   
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad 2 766 7 000 -4 234 
7405 Deltageravgift, kurs / seminar 2 799 15 000   
7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 9 123 5 000   
74 Kontingenter og gaver 11 922 20 000 -8 078 
7500 Forsikring 10 033 11 000   
75 Forsikringspremie, garanti og servicekostnad 10 033 11 000 -967 
7710 Bevertning møter 3 573 1 000   
7720 Deltageravgift 17 862 31 500   
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7721 Aktiviteter 38 588 43 000   
7770 Bankomkostninger 0 3 500   
7779 Øredifferanse -1 0   
77 Møte, kurs, arrangement 60 022 79 000 -18 978 
7 Møter, reiser mm 292 990 236 500 56 490 
8050 Renteinntekter bank -10 363 -10 000   
8051 Andre renteinntekter -24 226 0   
80 Finansinntekter -34 589 -10 000 -24 589 
8130 Bankomkostninger 1 941 0   
8150 Rentekostnader 50 0   
81 Finanskostnader 1 991 0 1 991 
8720 Tilskudd distrikt 7 580 0   
8740 Andre tilskudd 5 000 0   
87 Kontante bidrag 12 580 0 12 580 
8930 Overføring til/fra Bundne midler -625 0   
8950 Ovf. Til avsetning 37 800 0   
89 Overføringer og disponeringer 37 175 0 37 175 
8 Finansposter 17 157 -10 000 27 157 
3-8 Driftsresultat -94 139 0 -94 139 
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LOVER FOR 
 
ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtatt på årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors den 23. februar 2009 
Godkjent av Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors den …….. 
 
 
 
 
 
Kapittel I. Formål 
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§ 1. Arna og Åsane Røde Kors er stiftet den 1. februar 1955 selvstendig forening med egne 
medlemmer som slutter opp om Røde Kors’ formål og prinsipper, blant annet ved å avdekke 
lokale behov innen redningsberedskap og omsorgsberedskap, ta initiativ til aktiviteter, kurs, 
beredskapstiltak o.l., samt gi tilbud til ulike grupper/mennesker i  
nærmiljøet. 
 
Arna og Åsane Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Hordaland Røde Kors 
innenfor sitt geografiske område.  
 
Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors virksomhet i sitt lokalmiljø.  
 
§ 2. Foreningen skal drive Røde Kors arbeid i overensstemmelse med Lover for Røde Kors, 
og beslutninger fattet av Landsmøtet, Landsstyret og Hordaland Røde Korsi, jf. Lover for 
Røde Kors §§ 13 og 17, første ledd. 
 
                                                 
Kapittel II. Organisasjon – medlemskap 
 
§ 3. Arna og Åsane Røde Kors’ organer er lokalstyret og årsmøtet. 
 
§ 4. For å løse sine arbeidsoppgaver oppretter lokalforeningen avdelinger for:  
Røde Kors Hjelpekorps 
Røde Kors Besøkstjeneste 
Røde Kors Ungdom 
Barnas Røde Kors 
 
§ 5. Arna og Åsane Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige 
medlemmer og bedriftsmedlemmer. 
 
Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen. Medlemskontingenten fastsettes av Landsstyret. 
 
Medlemmer som lokalforeningen ønsker å hedre, kan av årsmøtet utnevnes til  
æresmedlem av lokalforeningen.  
Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer tildeles diplom fastsatt av 
Landsstyret. 
 

Kapittel III. Alminnelige bestemmelser 
 
§ 6. Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors’ formål.  
Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg - jf. Lover for Røde 
Kors § 18. Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke. 
 
§ 7. Arna og Åsane Røde Kors yter tilskudd til Hordaland Røde Kors og til landsforeningen 
etter regler fastsatt av Landsstyret og av distriktsårsmøtet. 
 
§ 8. Lokalforeningens regnskaper skal revideres av statsautorisert/registrert revisor. 
Distriktsstyret kan gi dispensasjon til at regnskapet, for en tidsavgrenset periode, kan 
revideres av en regnskapskyndig person, dersom lokalforeningens aktivitet er lav og 
regnskapsmessig volum er lite og ukomplisert. 
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§ 9. Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på lokalforeningens og  
avdelingenes møter. Denne aldersgrensen gjelder ikke for ledere som representerer Røde Kors 
Ungdom i foreningens møter. Aldersgrense gjelder heller ikke for Røde Kors  
Ungdoms egne møter hvor aldersgrensen er 13–30 år. 
 
For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent i løpet 
av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse. 
 
Bare de som er til stede på lokalforeningens møter kan stemme. Blanke stemmer holdes 
utenfor ved opptellingen. 
 
§ 10. Lokalforeningene kan på distriktsårsmøtet delta med et antall delegater som bestemt i 
distriktets lover. Delegasjonen ledes av lokalforeningens leder eller nestleder. Dersom verken 
leder eller nestleder kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
Delegasjonen skal være representativ for aktivitetene i lokalforeningen, herunder 
representasjon fra alle lokalråd. 
 
§ 11. Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøtet eller på ekstra-
ordinært møte. 
 
Forøvrig gjøres vedtak i lokalforeningen ved stemmeflertall. Ved likt stemmetall er lederens 
stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg. 
 
§ 12. Et medlem som aktivt motarbeider foreningens formål eller Røde Kors prinsippene, som 
opptrer i strid med Røde Kors sine lover, eller som opptrer på en måte som anses til skade for 
Røde Kors, kan ekskluderes som medlem. Slik eksklusjon kan bare foretas av Landsstyret 
etter innstilling fra lokalstyret, jf. Lover for Røde Kors § 9. 
 
En tillitsvalgt som i sin Røde Kors virksomhet opptrer som beskrevet i 1. ledd, kan av 
lokalstyre henstilles om frivillig å trekke seg fra sin virksomhet i Røde Kors. Dersom 
vedkommende ikke frivillig trekker seg, kan styret, årsmøtet eller ekstraordinært møte foreslå 
overfor Landsstyret at det beslutter at vedkommende straks skal tre ut av sine tillitsverv. 
 
Den som utøver en tjeneste/aktivitet og som ikke oppfyller de kvalitets- og alderskrav som er 
satt av Landsstyret, kan utelukkes fra å utøve denne tjenesten/aktiviteten. Det samme gjelder 
for den som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors prinsippene, som opptrer i strid 
med Røde Kors sine lover eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors. 
Denne avgjørelsen tas av lokalstyret i samsvar med Lover for Røde Kors § 9. Avgjørelsen kan 
ankes, jf. Lover for Røde Kors § 15. 
 
§ 13. Ved tvistespørsmål i lokalråd eller valgmøte kan et mindretall innanke saken for 
lokalstyret til endelig avgjørelse. 
 
Ved tvistespørsmål i lokalstyret, årsmøtet eller ekstraordinært møte kan et mindretall innanke 
saken for distriktsstyret til endelig avgjørelse.  
 
Rett til anke har et mindretall som utgjør en tredjedel eller flere av de stemmer som er avgitt i 
vedkommende sak.  
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Anke har oppsettende virkning. 
 
§ 14. Arna og Åsane Røde Kors kan oppløses av årsmøtet eller av ekstraordinært møte etter 
vedtak med to tredjedels flertall. 
 
Dersom det på tross av innkalling, jf. § 15, siste ledd, respektivt § 17, ikke lar seg gjøre å 
avholde årsmøte eller ekstraordinært møte, kan styret med to tredjedels flertall beslutte 
oppløsning. Lar det seg ikke gjøre å holde beslutningsdyktig styremøte, trer styret i Hordaland 
Røde Kors inn i stedet for Arna og Åsane Røde Kors lokalstyre. 
 
Arna og Åsane Røde Kors midler og eiendeler skal, etter at gjeldsforpliktelser er innløst, 
tilfalle distriktet som ikke kan disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år. 
 
Det skal nedsettes et avviklingsstyre som har ansvaret for at avviklingen av lokalforeningen 
skjer på en forsvarlig måte. Avviklingsstyret skal minst ha én representant som er oppnevnt av 
distriktsstyret. 
 
Kapittel IV. Årsmøtet 
 
§ 15. Årsmøtet er Arna og Åsane Røde Kors' høyeste myndighet. 
 
Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet med minst 14 
dagers varsel, og med opplysning om dagsorden. Innkalling skal skje ved kunngjøring i 
representativ lokalpresse. 
 
§ 16. Årsmøtet ledes av lederen. 
 
For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: 
styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalender år.  
reviderte regnskaper, inkludert revisjonsberetning, for lokalforeningens totale virksomhet 
foregående kalenderår. 
handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende 
kalenderår. 
valg av leder, nestleder og medlemmer til styret.  
valg av revisor  
valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité.  
Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomite 
Innkomne forslag. Forslag må være innkommet til styret innen utgangen av januar måned. 
Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være  
       innkommet innen utgangen av desember måned. 
 
Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Arna og Åsane Røde Kors etter forslag fra styret i 
foreningen.  
 
Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder bør 
ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig.  
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Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av 
stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke 
flertall for en kandidat, foretas loddtrekning.  
 
Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet er 
avsluttet. 
 
§ 17. Ekstraordinært møte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/6 av 
medlemmene krever det. 
 
Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle de 
saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i § 15, siste setning - og i § 16, første 
ledd, gjelder på samme måte.  
 
 
 
 
 
Kapittel V. Lokalstyret 
 
§ 18. Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet. Styret 
er ansvarlig for at foreningens midler og eiendeler forvaltes på en betryggende måte. 
 
Styret består av: leder, nestleder og 3 medlemmer, lederne for lokalrådene og 4 varamedlem-
mer. Flertallet av medlemmene og ett av varamedlemmene i styret må ha fylt 18 år. 
 
Den som skal inneha det ene styrevervet er den som til enhver tid står oppført som ansvarlig i 
løyvet. 
 
Styret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av lederen og to av styrets medlemmer, utpekt 
av dette.  
 
§ 19. Foreningen forpliktes av styret ved underskrift av lederen, eller i dennes fravær av nest-
lederen, sammen med ett av de øvrige styremedlemmer.  
 
§ 20. Lederen innkaller styret til møter etter behov. Hvert medlem av styret kan kreve at styret 
sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret og herunder leder 
eller nestleder er til stede. 
 
Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak.  
 
§ 21. Styret sender innen utgangen av februar måned på fastsatt måte revidert regnskap 
(inkludert revisjonsberetning) og årsberetning for foregående kalenderår til distriktsstyret. 
 
Beretning og regnskap sendes uansett om årsmøtet har vært avholdt. 
 
Endringer som årsmøtet måtte vedta, meddeles distriktsstyret umiddelbart etter at  
årsmøtet er avsluttet.  
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Kapittel VI. Avdelinger og lokalråd  
 
§ 22. Avdelingene skal ha beredskapsfokus og arbeidet skal gjenspeile de nasjonale strate-
giene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg (det vil si Besøkstjenesten 
og BARK) og Røde Kors Ungdom. 
 
Medlemmene utøver sin virksomhet uten vederlag. 
 
§ 23. For å delta i aktiv tjeneste gjelder følgende aldersgrenser:  
Røde Kors Hjelpekorps: minimum 17 år, 
Røde Kors Ungdom: 13-30 år, 
Besøksvenner: minimum 18 år, 
Visitorer: minimum 25 år. 
BARK fra 1. klasse 
 
Landsstyret kan i tillegg stille spesielle kvalitets- og alderskrav for å kunne utføre bestemte 
verv eller aktiviteter. 
 
§ 24.  
Lokalrådene leder de aktuelle aktivitetene i henhold til handlingsprogram og budsjett som er 
vedtatt av lokalforeningens årsmøte. 
 
Lokalrådene skal velges på egne valgmøter hvor kun medlemmer som er frivillig i  
avdelingens aktiviteter har stemmerett, ref. ”Retningslinjer for valg i Røde Kors”. 
 
 
Valgmøtene skal gjennomføres i forkant av, eller i tilknytning til, lokalforeningens  
årsmøte. 
 
§ 25. Lokalrådene leder avdelingenes virksomhet etter retningslinjer fastsatt av  
årsmøtet. 
 
For å erverve fast eiendom eller påta seg økonomiske forpliktelser kreves samtykke av 
lokalforeningens styre, jf. § 6. 
 
Lokalrådene er ansvarlig for at avdelingens midler og eiendeler forvaltes på betryggende måte. 
 
Lokalrådene består av leder og nestleder valgt på avdelingens valgmøte. 
 
Lederen er fullverdig medlem av lokalstyret, med nestlederen som personlig varamedlem og 
møter uten bundet mandat.  
 
 
§ 26. Lokalrådet sender innen utgangen av januar måned, og på fastsatt måte, eventuell beret-
ning/regnskap for foregående kalenderår, samt eventuelt forslag til  
handlingsprogram og budsjett for inneværende kalenderår til styret for Arna og Åsane Røde 
Kors. 
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§ 27. Leder og nestleder av lokalråd velges for to år av gangen, men bør ikke velges samme år. 
Disse valg foregår skriftlig.  
 
Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av 
stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke 
flertall for en kandidat, foretas loddtrekning.  
 
Nyvalgte leder og nestleder overtar sine verv umiddelbart etter at lokalforeningens årsmøte er 
avsluttet. 
 
 
Kapittel VII Ressursgrupper 
 
§ 28. Lokalstyret og lokalrådene kan – etter behov – opprette ressursgrupper. En ressurs-
gruppe skal løse oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den. 
 
 
Kapittel VIII. Ikrafttreden 
 
§ 29. Disse lover, som trer i kraft den 24. februar 2009 krever godkjennelse av styret i 
Hordaland Røde Kors. Vedtak om endring - jf. § 11, første ledd - må for å tre i kraft, være 
godkjent av distriktsstyret.  
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Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps. 
Aurland den 12.02.2009 
 
  
Tilbod på Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2010 mod. 
 
  
  
 
2010 mod. Arctic cat Bearcat Z1 XT 
kr.  105.000.- inkl.mva 
 
Innbytte 2005 mod Bearcat 660 m/turbo 
kr .  50.000.- 
 
  
 
Det tas forbehold om prisstigning. 
Ekstrautstyr kjem i tillegg. 
Eingongsavgjift er trekt fra nyprisen.  
 
Jan oddvar Bryn tar seg av service. 
 
Håpar tilbodet er av interesse og høyrer fra dere. 
 
  
 
Mvh 
Johnny Midje   Mob. 91 11 13 25  
 
 
 
 


