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Årsmelding 2010 – Styret 
 
Styrets sammensetning etter årsmøtet 22. februar 2010 hat bestått av følgende personer: 
Styreleder: Sven Erik Mjelde (til september 2010) 
Nestleder: Rannveig Vik Langeland (fungerende styreleder fra september 2010) 
Adm leder: ingen 
Leder hjelpekorps: Geir Langeland 
Nestleder Hjelpekorps: Eivind Gunby 
Leder RKU: Karsten Torvanger, avløst av Stian Malt, avløst av Christian Sæbø 
Nestleder RKU: Stian Malt, avløst av Iris Nilsen 
Leder Omsorg: Vigdis Sand Torvanger 
Nestleder omsorg (BARK): Ellen Raknes 
Nestleder omsorg (Besøkstjenesten): Rannveig Botnen 
Opplæring: Eivind Gunby 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Rita Mathisen, Anette Vik Johansen og Jorunn Skeie Nilsen. 
 
I 2010 har styret avholdt 8 styremøter. I henhold til siste oppdaterte medlemsliste fra Norges 
Røde Kors har Arna og Åsane Røde Kors 1551medlemmer noe som er en netto økning på 8 
medlemmer fra 2009. Vi er dermed den tredje største lokalforeningen i Hordaland. 
 
2010 har vært et hektisk år med et redusert styre i store deler av årsmøteperioden. 
Utfordringene har stått i kø og pga frafall av styremedlemmer og sykdom har belastingen på 
de gjenværende styremedlemmene blitt så stor at nye saker som blodgiver og  donor har blit 
lagt på is inntil videre. 
 
Delegering av oppgaver har vært nødvendig, noe som har ført til en god del ekstra arbeid på 
flere av styremedlemmene. 
 
Lokalforeningen investerte i regnskapsprogram og ble ført av Ellen som etter årsmøte ble 
ansatt i en 20% stilling i Arna og Åsane Røde Kors. Omstendighetene rundt sykdom førte til 
at vi i oktober overførte regnskapsføringen tilbake til Hordaland Røde Kors, og styret har 
vurdert det slik at vi ikke ønsker å videreføre prosjektet med engen ansatt etter at kontrakten 
går ut i slutten av februar 2011. 
 
Jeg vil til slutt takke alle som har bidratt til at Arna og Åsane Røde Kors på en utmerket måte 
har klart å gjennomføre aktiviteter og oppdrag til det beste for medlemmene og samfunnet 
rundt oss. 
 
Rannveig Vik Langeland 
fungerende lokalforeningsleder 
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Årsmelding 2010 – Administrasjon / Økonomi 
 
Styret har i 2010 vært bevisst på å holde budsjettet, og dette ser det ut som vi har klart. 
 
Det ser ut som vi vil gå med et lite overskudd noe som i hovedsak er et resultat av at vi har vært 
flinke til å søke om tilskudd til de ulike aktivitetene, hatt en betydelig økning i inntektene fra 
sanitetsvakt samt fått et betydelig beløp fra Røde Kors Ambulansen Bergen.  
 
Vi har i 2010 hatt en ansatt på en 20% stilling. Arbeidsoppgavene har bestått i føring av regnskap, 
henting av post, bistå styret på styremøter, søkning av tilskudd med mer. På grunn av sykemelding 
fra oktober 2010 har oppgaven med føring av regnskap blitt tilbakeført Hordaland Røde Kors som 
også førte regnskapet vårt i 2009, samt at oppgaver ifbm post, betaling av regninger og oppfølging 
av regnskap/budsjett er tilbakeført Geir Langeland. 
 
Styret har også vedtatt av prøveprosjektet med ansatt ikke ønskes videreført i 2011 av ulike 
årsaker. 
 
Jeg vil takke alle som har bidradd til å gjøre dette til et godt økonomisk år for Arna og Åsane 
Røde Kors. 
 
Følgende har vært ansvarlig for hytte, hus og IT/hjemmeside: 
 
Hytte / hus:  Rannveig Vik Langeland 
It / Hjemmeside:  Kurt F. Iversen  
En stor takk til dere 
 
Geir Langeland 
fung adm leder 
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Årsmelding 2010 – Besøkstjenesten 
 
Vi har hatt følgende aktiviteter gjennom året: 
 

• Ukentlig gås det med salgstraller på sykehjem i Arna; Arna Helseheim og 
Utløebakken. Totalt er det 11 avdelinger som besøkes  

• Hver 3.uke hentes beboere fra sykehjem i Arna og Åsane med lagets minibuss. Det 
kjøres en tur i distriktet + et liten matstopp i RK huset 

• Minibussen har også vært benyttet til noen turer med beboere fra Midtbygda 
Sykehjem. Vi stiller med bil og sjåfør, betjeningen ordner resten 

• Besøk i private hjem eller på institusjon 
• Dagstur for seniorer til Osterøy med guidet omvisning i Ole Bullhuset, i Hamre kirke 

og på Osterøy Museum. Turen ble annonsert i lokalavisene og 26 personer deltok 
• Det er avholdt 4 medlemsmøter. Ett av disse var sommeravslutningen, da reiste vi til 

Glesvær og hadde en trivelig ettermiddag/kveld med middag og kaffe, 
sangkonkurranse og god stemning. Før jul var det julemøte i RK-huset med koldtbord 
og underholdning. Det er god oppslutning om møtene 

• Det er avholdt 5 ettermiddagsmøter der eldre i tillegg til egne medlemmer deltar, 20-
30 stk pr gang. Vi henter og bringer med minibuss og privatbiler. Fra i høst startet vi 
opp med litt aktivitet for de eldre, det ble godt mottatt. Av tildelte legatmidler er det 
kjøpt inn garn til strikking, utstyr for maling på glass, samt noen andre 
hobbyaktiviteter. I tillegg er det bevertning, underholdning på noen av møtene, samt 
utlodning 

• Det er avholdt 2 felles medlemsmøter med Stor-Bergen. På møtene er det foredrag om 
aktuelle tema, samt bevertning 

 
I tillegg deltar noen av våre medlemmer på aktiviteter som Bergen RK driver: 

• Visitortjeneste  
• Vitnestøtte 
• Samling i RK huset (V9) for personer med fremmedkulturell bakgrunn; norsktrening 

og strikking  
 
I løpet av året har kun 2 personer gjennomført kurset for nye besøksvenner. Vi strever med å 
skaffe nok besøksvenner i forhold til behovet.  
 
Vi har hatt to oppslag i media i løpet av året; ett i Åsane Tidende og ett i RK Ukepost. 
 
Takk for flott innsats gjennom året! 
 
Rannveig Botnen 
Nestleder 
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Årsmelding 2010 – Hjelpekorpset 
 
Generelt: 
Vi hadde med to lag til DM i førstehjelp på Sotra 2010. Førstelaget bestående av Anne-Grete, Dan 
Erik, Svein, Helge (Bergen RKH), Sverre og Ole Idar (Nordhordaland RKH) vant mesterskapet 
akkurat som vi gjorde i 2005, 2006, 2008 og 2009.  
 
I NM på Røros gikk det ikke verre enn at de gikk helt til topps med delt førsteplass sammen med 
Sør-Trøndelag noe vi er utrolig stolte over i korpsledelsen. Dette er første gangen Hordaland RKH 
vinner NM i førstehjelp siden Odda RKH vant på 90 tallet. Om det blir oss eller Sør-Trøndelag 
ved Trondheim RKH som skal representere Norges RKH i EM i Praha til sommeren er enda ikke 
bestemt. 
 
Aksjoner:  
Det var i 2010 et gjennomsnittlig år med tanke på leiteaksjoner, og vi stilte mannskap til nesten 
alle de 29 aksjonene vi fikk melding om fra område 2. Oppmøte har vært varierende, men det er 
gledelig å se at antallet har tatt seg godt opp på de siste aksjonene. 
 
Sanitetsvakter: 
Interessen i å bidra på sanitetsvakter har vært bra i 2010. Vi har hatt 17 vakter fra konserter til 
idrettsarrangement noe som har medført over 450 tjenestetimer. Takk til alle som har bidratt. 
 
Vinter / påsken: 
Vintervaktene på Kvamskogen ble også i 2010 hovedsakelig gjennomført av snøscootergruppen. I 
tillegg til å opprettholde beredskapen bidro også disse vaktene til betydelige inntekter ved mye 
varekjøring og handikapkjøring for kommunen. 
 
Vi var få på Kvamskogen i påsken, men de som var der gjorde en fantastisk innsats. Viktigheten 
av at vi er til stede på Kvamskogen i påsken fikk vi nok an gang dokumentert da alarmen gikk 
påskeaften hvor vi måtte rykke ut til en hytte. 
 
Korpsledelsen takker alle som har vært med å bidra i året som gikk. 
 
Med hilsen 
Geir Langeland   Eivind Gunby 
Korpsleder    Nestleder 
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Årsmelding 2010 – Barnas Røde Kors 
 
Det har i 2010 vært ca 45 barn i Barnas Røde Kors. Det har vært 8 ledere. 
 
BARK har vært arrangert med to grupper 1-4 klasse og 5-7 klasse. Det har vært lagt stor vekt 
på vennskap, utvikling, samhold, felleskap og medmenneskelig forståelse ansvar, utfordringer 
og ikke minst lek og moro.  
 
Barna har hatt grunnleggende førstehjelp, det har vært arrangert aktiviteter som sminke og 
markør, båtturer med fiske, fjellturer. Barna har fått opplæring i livredning både teori og 
praksis. 7 klasse fikk anledning til å prøve seg på grønt diplom innen livredning. 
Livredningstreningen er blitt gjennomført i samarbeid med Bergen Livredningsselskap.  
 
Det har og vært satt fokus på kart og kompass, litt teori og noe praksis i naturen. Læring av 
knuter og stikk.  
 
Leirplassen på Holmen har vært brukt vår og høst. Høsten 2010 fikk vi ny leirplass på Haukås. 
Her har gruppene jobbet med gapahuk og sleng disser.  
 
Vinteren 2010 ble det arrangert akedag på Kvamskogen, en dag for hver av gruppene. 
 
I forbindelse med påske og jul er det blitt arrangert hobby verksted. Sommer og 
juleavslutningen er også tradisjon med mat og drikke.  
 
For 1-4 klasse ble det arrangert overnattingstur til Solesjøen våren 2010. 5-7 klasse var på 
vinterleir en helg på Vossestrand sammen med Vossestrand RK. Det ble arrangert regional 
BARK leir for 5-7 klasse på Radøytunet i august. 
 
Vi retter en stor takk til Britt og Tor Iversen for lånet av huset ved Solesjøen. 
 
Vi retter en stor takk til Sven Erik Mjelde og Johannes Sletthaug for bruk av deres område. 
 
Ledere for Arna og Åsane Røde Kors avd BARK 
Rannveig, Gunn Bente, Tuija, Irene, Ilse, Thomas, Elisabeth og Ellen 
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Årsmelding 2010 – Opplæring 
 
Det har vært avholdt noen instruktørmøter i 2010. Vi har fått færre eksterne kurs i 2010 enn i 
2009 noe som kan skyldes konkurranse fra Røde Kors Førstehjelp. 
 
Interne kurs for Hjelpkorpset: Det har blant annet vært avholdt grunnkurs for nye medlemmer. 
 
Eivind Gunby 
Opplæringsansvarlig 
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Årsmelding 2010 – snøscooter / transport 
 
Det har vært tatt en del små reperasjoner på bilene i 2010.  
 
I tillegg til eget bruk av minibussen har vi hatt en del ekstern utleie. Mannskapsbilen har vært 
flittig brukt av hjelpekorpset i tillegg til noe kjøring fra de øvrige spesialavdelingene. 
 
Begge snøscooterne har vært flittig brukt både til helgevakter, i påsken og til handikapkjøring 
for Bergen kommune. Snøscooterne fungerer bra med bare mindre vedlikehold og service. 
 
Hilsen transportleder 
Frank Christensen 
 
 
 
Årsmelding 2010 – hytten 
 
Hytten har i 2010 vært brukt av alle spesialavdelingene i lokalforeningen, samt noe ekstern 
utleie.  
 
Korpsleder Geir Langeland deltok på årsmøtet til veglaget og velforeningen hvor 
Hjelpekorpset fikk mye skryt for god service til hytte eierne i området. 
 
Den planlagte oppgraderingen av hytten i 2010 ble av ulike årsaker ikke gjennomført, men vil 
settes på agendaen igjen i 2011.  
 
Det ble kjøpt inn lenge etterlengtede overmadrasser til sengene, og planer for videre 
opprusting av hytten er laget. 
 
Mvh 
Rannveig Vik Langeland 
hytteleder 



 10 

Årsmelding 2010 – Røde Kors Ungdom 
 
Stian har holdt aktiviteter som førstehjelp, demokrati, mobbing, rødekors prinsippene, nettvett 
og sosiale kveder i henhold til aktivitetsplanen. 
 
Karsten jobbet etter aktivitetsplanen. Vi var på landsleir på Utøya og helgesamling på Voss. 
Ingen hytteturer, men et par fredagskvelder.    
 
Kort årsmelding pga flere ledere hos RKU i året som gikk. 
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Årsmelding 2010 – 13 - 16 gruppen 

Gruppen har i 2010 vært en gruppe som har bestått av ca 40 stk. Det har vært en kjerne av 
gruppen på ca 30-35 som deltar hver tirsdag.  

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 
har vært holdt livredningskurs for gruppen og de fikk anledning til å ta grønt diplom innen 
livredning. Livredningsopplegget har vært kjørt med Bergen Livredningsselskapet.  

Det er og blitt lagt vekt på å være ute i naturen. Gruppen har hatt orientering og turer på 
fjellet. Det er blitt arrangert to lengre turer på fjellet. En tur til Vikinghytten og en felles tur 
Fløyen - Eidsvåg. Turen Fløyen-Eidsvåg var et felles prosjekt mellom ungdomsgruppene og 
BARK. Det var 50-60 barn, ungdom og voksne som var sammen på tur.  

Det ble arrangert kveldstur til Kvamskogen med bla snørekjøring.  

Det ble arrangert hytt tur til Kvamskogen våren 2010.  

Ungdomsgruppen er medlem av ungdom og fritid. Her har gruppen fått penger til airhocky, 
bordtennis og lyd og lys anlegg. Dette brukes som aktivitet når gruppen er inne og på 
fredagskveldene.  

Leder for 13-16 gruppen i Arna og Åsane Røde Kors har vært - Ellen Raknes  

Fredagsklubb  

En fredag i mnd har det vært arrangert fredagsklubb - sosialkveld for alle 
ungdomsmedlemmene i Arna og Åsane Røde Kors.  

30 - 40 ungdom har vært samlet hver aktivitetskveld. Klubben har vært åpen fra kl 18.00-
23.00. Det har blitt servert et enkelt måltid.  

Til jul ble det arrangert julebord for 50 ungdommer.  

Ansvarlig for fredagsklubben har vært Ellen Raknes  
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Regnskap for 2010 
 
Det vil bli kalt inn til et ekstraordinært årsmøte for å behandle regnskapet for 2010 når styret 
mottar revisjonsberetningen fra revisor. 
 
Årsaken til at regnskapet ikke er klart og legges frem til dette årsmøte, skyldes bytte av 
regnskapsfører i oktober 2010 (pga sykdom) samt bytte av revisor (se sak 11). 
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Innkomne forslag 
 
Sak 1 - Kjøp av ny snøscooter 
 
Hjelpekorpset ønsker å investere i en tredje snøscooter i tillegg til de to vi har i operativ 
tjeneste på Kvamskogen. Bakgrunnen for dette er følgende: 
 

• Vi ønsker en mindre snøscooter til bruk for opplæring i nærområdet til korpshuset 
• Vi ser behovet for å ha en snøscooter plassert i garasjen på korpshuset til beredskaps 

ved eventuelle aksjoner i Bergensområdet eller i Gullfjellet 
• Ved eventuelt havari eller lengre verkstedsopphold på våre to eksisterende snøscootere, 

har vi en reserve som kan settes inn på vakthelger eller til handikapkjøringen 
 
Vi har fått et skriftlig tilbud på en Lynx Teige st500, 2010 modell, demo kjørt 70 km,  
pris kr. 44.000,- + moms. I tillegg kommer registreringsavgift og engangsavgift til staten. 
Engangsavgiften vil vi søke fritak for på bakgrunn av at snøscooteren skal brukes i beredskap 
til søk og redning. 
 
Forslag til vedtak 
Årsmøte gir Hjelpekorpset fullmakt til å bruke inntil kr.60.000,- av oppsparte midler for kjøp 
av ny snøscooter.  
 
Korpsleder pålegges å sørge for at det søkes fritak av engangsavgift samt transportstøtte eller 
andre tilskudd som gjør at nettokostnaden for investeringen blir så lav som mulig 
 
Sak 2 – Kjøp og oppsetting av bod, samt vedlikehold på hytten 
 
Oppføring av bod ved hytten på Kvamskogen. 
 
Ønske om en bod ved hytten på Kvamskogen har vært et etterlengtet behov i flere år. Boden 
er ment brukt til lagring av ved, hagemøbler, pulk og drag til snøscooter med mer. Boden 
plasseres slik at den passer fint inn i terrenget ved hytten. 
 
Bodens størrelse vil bli maksimalt 15 m2 slik at vi ikke trenger å bruke tid eller penger på en 
byggesøknad til Kvam kommune. 
 
Nødvendig rehabilitering av hytten. 
 
Det har i flere år vært planlagt bytting av kledning på hytten (hovedsakelig veggen mot sør) 
og slitasjen er nå så stor at den bør skiftes i år. I tillegg mangler en del beslag på taket, hele 
hytten bør males (vegger og lister), ferdigstilling av ventilasjon fra avtrekksvifte på kjøkkenet 
samt forefallende vedlikehold. 
 
Forslag til vedtak 
Årsmøte gir styret fullmakt til å bruke inntil kr. 100.000,- av oppsparte midler til 
kjøp/oppsetting av bod samt nødvendig oppgradering/oppussing av hytten. 
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Sak 3 – Alder på leder og nestleder for Røde Kors Ungdom 
 
Ifølge vedtektene til Norges Røde Kors kan leder av Røde Kors Ungdom velges blant 
medlemmene i aldersgruppen 13-30 år. 
 
Røde Kors Ungdom i Arna og Åsane Røde Kors har de siste årene vokst både i antall 
ungdommer og aktivitet, og dette setter store krav til de som er ledere for gruppen. 
 
Det finnes ikke noe klart svar på hvor gammel en leder eller nestleder skal være for at det skal 
være optimalt, men styret har ved flere anledninger sett at det er en klar fordel at lederne er 
myndige og har vært med noen år i Røde Kors. 
 
Forslag til vedtak 
Årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors vedtar at leder og nestleder for Røde Kors Ungdom må 
være fylt 20 år før de kan stille til valg. 
 
Vedtaket trer først i kraft på valgmøte i 2012. 
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Handlingsplaner 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. 

 
0.5 Sørge for at nye styremedlemmer får en skikkelig opplæring slik at de står godt rustet til å 

utføre de oppgavene vervene krever 
 
 
1 Hjelpekorpset 
 
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 til 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. 
 
1.5 Opprettholde høy fokus på aktiviteter, opplæring og skolering av rekruttgruppen slik at 
disse medlemmene blir i stand til å bidra aktivt i hjelpekorpset når de fyller 17 år 

 
1.6 Følge opp nystartet rekruttgruppe på en slik måte at de er motiverte til å fortsette i aktiv 
tjeneste for hjelpekorpset når de fyller 17 år 
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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, både unge og eldre. 
 
Mål: 
2.1 Drive ulike kontaktskapende aktiviteter som turer, ettermiddagsmøter, turer med minibuss 
fra sykehjem, samt salgstraller på sykehjem 
 
2.2 Vi skal ikke drive oppsøkende virksomhet, men besøke dem som ønsker det i samarbeid 
med hjemmesykepleien og andre instanser 
 
2.3 Ta vare på eksisterende medlemmer på best mulig måte, bl.a. med medlemsmøter med 
både faglig og sosialt preg. 
 
2.4 Øke rekrutteringen til besøkstjenesten 
 
 
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 på medlemmene. 

 
3.2 Legge til rette for at ungdom skal få kunnskap om Røde Kors Ungdom, førstehjelp og 
friluftsaktiviteter. 
 
3.3 Øke kompetansen hos ledere gjennom kursing og opplæring. 
 
3.4 Øke rekrutteringen av medlemmer og ledere, samt medlemspleie. 

 
3.5 Samarbeide med de andre spesialavdelingene i Arna og Åsane Røde Kors. 

 
3.6 Jobbe for at AU skal få opplæring innefor organisasjons- og styrearbeid. 

 
3.7 Jobbe aktivt for å inkludere alle medlemmene, både gamle og nye. 

 
3.8 Legge til rette for at medlemmer kan få kurs innenfor aktiviteter de har interesse for. 

 
3.9 Drive rusforebyggende arbeid for ungdommene i Arna og Åsane Røde Kors. 
 
3.10 Oppdage lokale behov, og så godt som mulig lindre. 
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4. Barnas Røde Kors 
 
Barnas Røde Kors skal være en aktiv avdeling for barn i alderen 6 – 13 år, der alle skal få 
mulighet til å utvikle vennskap, samhold, fellesskap og medmenneskelig forståelse samt skape 
gode minner. 
 
Mål: 
4.1 Tilpasse aktivitetene etter de yngste gruppene i Arna og Åsane Røde Kors. 
 
4.2 Legge til rette for at flest mulig barn skal få kunnskap om Røde Kors Prinsippene, 
førstehjelp, frilufts aktiviteter, samarbeid, forståelse for medmennesket, vennskap og 
inkludering.    
 
4.3 Ha fokus på sjøvett og livredning. Sjøvettsopplæring med hovedbase på Holmen i Arna og 
livredningsopplæring i samarbeid med Norges Livredningsselskap- Bergen Krets 
 
4.4 Øke kompetansen hos lederne, gjennom kursing. 
 
4.5 Arbeide for å øke forståelsen for problemer knyttet til mobbing og rasisme. 
 
4.6 Øke rekruttering av medlemmer og ledere 
 
 
5. Opplæring 

 
Arna og Åsane Røde Kors skal sørge for opplæring og kursvirksomhet både internt i 
organisasjonen og eksternt i våre bydeler. 

 
Mål: 
5.1 Bygge opp og opprettholde en stabil og god instruktørgruppe med høy faglig og 
pedagogisk kompetanse. 
 
5.2 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. 
 
5.3 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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6. Røde Kors 13-16 gruppen 

Junior gruppen skal være en aktiv avdeling for ungdom i alderen 13-17 år, der alle skal få 
mulighet til å utvikle vennskap, samhold, fellesskap, utvikle forskjellige interesser og 
medmenneskelig forståelse samt skape gode minner.  

Mål:  

6.1 Tilpasse aktivitetene til ungdom i alderen 13-17 år i Arna og Åsane Røde Kors.  

6.2 Legge til rette for at ungdommene i Arna og Åsane skal få videreutvikle sine kunnskaper 
innen førstehjelp, sjøvetts opplæring med hovedbase på Holmen i Arna, livrednings opplæring 
i samarbeid med Norges Livredningsselskap - Bergen Krets, være med å gi ungdommene 
positive opplevelser innen friluftsliv, gi tilbud om alternative aktiviteter som dans, data, foto.  

6.3 Øke kompetansen hos lederne, gjennom kursing både innen røde kors sitt eget system og 
innen generelt ungdomsarbeid.  

6.4 Arbeide for å øke forståelsen for problemer knyttet til mobbing og rasisme, ved aktivt å 
invitere foredragsholdere både fra Røde Kors sitt eget system og andre aktører dersom det 
tjenelig.  

6.5 Arbeide rusforebyggende. Hente inn politi, ungdom mot narkotika, Lions og andre som 
arbeider aktivt innen rusforebyggende arbeid - til å holde tema dager for både ungdom og 
foreldre.  

6.6 Fokusere på kursing av medlemmene innen Røde Kors systemet.  

6.7 Samarbeide med RKU, Hjelpekorpsets Rekruttgruppe/Friskus og Fredagsklubben  

7. Handlingsplan for Fredagsklubben  

Fredagsklubben skal være en sosial arena for ungdom fra 13 år og oppover. Det skal være et 
felles sted for ungdom som benytter Arna og Åsane Røde Kors sine aktiviteter for ungdom. I 
tillegg skal det være en plass som er åpen for alle ungdommer fra Arna og Åsane som ønsker 
å se hva vi driver med.  

MÅL:  

7.1 Sosial, rusfri arena for ungdom, med voksne ledere.  

7.2 Det skal være et gratis tilbud til ungdom.  

7.3 Aktivitet 2 fredager pr mnd - det skal serveres ett lett måltid.  

7.4 Det skal alltid være ansvarlig voksne/foreldre tilstede på aktivitetskvelden.  

7.5 Samarbeide med Hjelpekorpset/Friskus, Rku og Juniorgr  
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Budsjett for 2010 
 
Oppdatert 18. februar 2011 TOTALT 

Arna og Åsane Røde Kors 
2 011 2010 2010 

Budsjett regn  Bud tot 
3100 Varesalg, avgiftsfri -45 000 -52 499 -50 000 
3101 Loddsalg/Blomstersalg -10 000 -4 367 -3 000 
3110 Varesalg førstehjelpsprodukter -15 000 -30 537 -10 000 
3190 Diverse avgiftsfritt salg 0 -26 087 -60 000 
3210 Deltageravgift, inntekt -15 000 -41 097 -11 000 
3220 Refusjon kurs 0 -3 295 0 
3280 Refusjon Aksjoner -35 000 -52 592 -37 000 
3290 Diverse inntekter -218 000 -234 844 -236 000 
3320 Medlemskontigent -265 000 -229 261 -240 000 
3331 Akt Tilskudd fra NRKors -20 000 -27 000 -15 000 
3334 Fond for lokal akrivitet, distrikstkontoret -20 000 -30 823 -45 000 
3412 Statstilskudd 0 0 -60 000 
3450 Komunale tilskudd -74 000 -107 500 -79 000 
3481 Momskompensasjon -20 000 -23 648 0 
3600 Leieinntekter utleie lokaler -17 000 -12 128 -11 000 
3620 Driftsinntekter utleie -32 000 -4 143 -41 000 
3900 Bundne bidrag, gaver -70 000 -17 550 -55 000 
3902 Inntekter fra Legater -33 000 -53 000 -21 000 
3910 Ubundne bidrag, gaver -50 000 -60 900 -41 000 
3911 Grasrotandelen -45 000 -42 231 -35 000 
3912 Panto -15 000 -11 170 0 
3920 Innsamlet aksjoner 0 -152 019 0 
3921 Innsamlet aksjoner (til NRKors) 0 165 150 0 
  Sum inntekter -984 000 -1 053 502 -1 050 000 
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2 011 2010 2010 

Budsjett regn  Bud tot 
4400 Innkjøp varer for salg 0 3 444 0 
4410 Varekjøp 27 000 21 563 2 000 
4420 Varekjøp, Traller 40 000 39 963 43 000 
4452 Varekjøp Lodd/Blomster 0 225 0 
5910 Viderefaturert lønn 0 58 635 0 
6010 Avskrivninger 123 000 0 113 000 
6300 Leie lokaler 170 000 143 875 210 000 
6301 Leie lokaler eksternt 0 15 000 0 
6305 Leie garasje 40 000 37 250   
6310 Offentlige avgifter 9 000 3 240 7 000 
6311 Vakthold 3 000 2 179 1 000 
6320 Renovasjon, vann, avløp m.v. 10 000 9 428 7 000 
6340 Lys, varme 22 000 18 182 19 000 
6360 Renhold 0 1 205 0 
6370 Driftskostnader, lokaler 28 000 22 973 30 000 
6371 Serviceavtaler, lokaler 2 000 1 971 0 
6421 EDB lisenser 3 000 2 638 3 000 
6531 Depotutstyr 30 000 21 707 20 000 
6532 Depotutstyr vedr aksjoner 9 000 9 241 7 000 
6540 Inventar og utstyr 45 000 37 190 48 000 
6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 19 000 28 712 30 000 
6621 Serviceavtaler 2 000 1 701 0 
6700 Revisjon 13 000 12 500 12 000 
6701 Regnskapstjenester 38 000 6 000 4 000 
6740 Konsulentbistand 1 000 1 000   
6790 Andre Innleide tjeneter 0 2 800   
6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 10 000 10 397 8 000 
6830 Kursmateriell 6 000 0 10 000 
6890 Diverse utgifter 17 000 83 243 11 000 
6900 Telefon kontor 8 000 3 104 5 000 
6901 Telefon, datalinjer 1 000 125 0 
6907 Telefon mobil 22 000 32 734 10 000 
6908 ADSL-hjemmekontor 7 000 5 658 7 000 
6920 Sambandsutstyr 2 000 1 500   
6940 Porto 0 1 222 5 000 
7000 Drivstoff bil 21 000 20 721 23 000 
7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 35 000 48 056 45 000 
7040 Forsikring, biler 33 000 29 692 26 000 
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7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 20 000 17 490 20 000 

7101 
Kilometergodtgj. oppgavepliktig 
tillitsvalg/andre 16 500 14 490 15 000 

7102 Km aksjoner 8 000 5 498 3 000 
7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 0 0 2 000 
7170 Bevertning 48 000 44 360 54 000 
7300 Markedsføring u/fradrag for moms 0 0 5 000 
7350 Annonsering 6 000 1 913 7 000 
7405 Deltageravgift, kurs / seminar 37 000 4 000 9 000 
7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 7 000 2 448 26 000 
7500 Forsikring 18 000 13 250 16 000 
7710 Bevertning møter 28 000 39 696 3 000 
7720 Deltageravgift 32 000 0 24 000 
7721 Aktiviteter 85 000 27 814 139 000 
7770 Bankomkostninger, gebyrer 2 000 1 342 0 
8050 Renteinntekter bank -28 000 -15 000 -15 000 
8070 Avkstning verdipapirer -80 000 -100 000 -100 000 
8130 Bankomkostninger 2 000 180 2 000 
8720 Tillskudd distrikt 0 0 8 000 
8930 overf til og fra bundne midler -24 500 0 -24 500 

Sum utgifter  973 000 796 555 1 039 500 

        

  Inntekter minus utgifter -11 000 -256 947 -39 500 
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Valg av revisor 
 
Sak. 
Arna og Åsane Røde Kors har i flere år hatt Harald Irgens Døssland som revisor. Av ulike 
årsaker er ikke styret fornøyd med måten revisor har fulgt opp henvendelser fra regnspasfører 
og styret på, noe som gjør at vi ønsker å bytte revisor. 
 
Revisorfirmaet Deliotte AS som er foreslått av styret er det samme firmaet som også reviderer 
regnskapene til Hordaland Røde Kors samt flere andre lokalforeninger i distriktet. 
 
Forslag til vedtak. 
Årsmøte stiller seg bak styrets forslag om å benytte seg av Deliotte AS som regnskapsfører 
for revidering av lokalforeningens regnskaper for 2010 og 2011. 
 

 


