
 

Styremøte 
 

17.12.2002 
Røde Kors huset Åsane 

 

Møteinnkaller: Pål  

Møtetype: Styremøte  

 
  

Deltakere: Jan Ove, Geir, Vigdis, Rannveig, Dan Erik, Rita, Vera, 
Trygve, Aud Karin 

 

Les:  Vedlegg 

 Saker på dagsordenen 
 Sak:84.02 Godkjenning av innkalling Pål 

 Sak: 85.02 Referat fra forrige møte Pål 

 Sak:86.02 Kort rapport fra ansvarsområdene  

 Sak:87.02 Innkommne saker Valglover Pål 

 Sak:88.02 Budsjett/handlingsplan  

 Sak:89.02 Eventuelt Pål 
 

 



 

 

Styremøte 
 

17.12.2002 
Røde Kors huset Åsane 

 

Møteinnkaller: Pål  

Møtetype: Styremøte  

 
  

Deltakere: Jan Ove, Geir, Vigdis, Rannveig, Dan Erik, Rita, , Trygve,   

Les:  Vedlegg 

 Saker på dagsordenen 
 Sak:84.02 Godkjenning av innkalling Pål 

Diskusjon: Pål beklagde att denne kom litt seint. 

 

 

Konklusjon:godkjent 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   

 Sak: 85.02 Referat fra forrige møte Pål 

Diskusjon: Vigdis var ikke tilstede, dette noteres. 

På eventuelt er det ikke kommet med att de eldste URK skal ta grunnkurs førstehjelp og få tilbud om å 
være med på Kvamskogen. 

 

Konklusjon: Godkjent med kommentar 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   



 Sak:86.02 Kort rapport fra ansvarsområdene  

Diskusjon: 
Administrasjon: Får ikke med infoskriv med medlemskontigenten. À jour med utgående faktura. 
ØKONOMI.  
Den 10.01.2003 er siste frist for innlevering av bilag/regninger som skal med på regnskapet for 2002. Dette gjelder 
både utbetalinger av faktura/refusjoner og innbetalinger. 
Regnskapet for 2002 vil gå med overskudd selv om vi har innv. over kr. 200.000,- i oppussing av nye lokaler.  
Budsjettet for 2003/2004 er under utarbeiding. Innspill til budsjettet fra spesialavdelingene må være Geir ihende 
innen utgangen av  
uke 2 for at vi skal få sendt ut utkast til budsjett sammen med innkalling til styremøte i slutten av januar 2003.  
ADM.  
Ny internettside er lagt ut på nettet. For at vi skal ha en så oppdatert side som mulig, må alle være med på å fore 
vår it-ansvarlig med info om hva som skjer i AÅRK. Bilder må sendes til KURT eller EIVIND slik at disse kan bli lagt 
ut på nettet (turer for URK/BESØKSTJ for eksempel). 
Vi har bestillt bredbånd til kontoret, dette for å lettere kunne oppdatere nettsidene fra pc-ene på kontoret.  
Prosjekt: Hatt møte med besøkstjenesten ang. stands. 
Opplæring: Samband B –sender 4. Arr. Grunnkurs 30/01-03, heartstart kurs 11/1-03 
Besøkstjeneste: Sydentur var vellykket ,fint vær lite problemer, ett innbrudd. 
Hatt Juleavslutning på Midtbygda , tralle midtbygda går dårlig går hver 14 dag etter jul. 

URK: Må dele i 3 grupper etter jul ,tirsdag og torsdag. 
Er nesten klar med aktivitetsplan : Stopp Volden, rusmidler, minske fremmedfrykt vil stå på programmet 
etter jul. 
Hjelpekorps: Vaktliste for vintervakt e sendt ut. Må ha allmannamøte i januar. 
 

Vi gikk igjennom forslaget til ny ambulanseavtale  

Konklusjon: Vi mener avtalen er for dårlig og sier nei i denne omgang. 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   

 Sak:87.02 Innkommne saker Valglover Pål 

Diskusjon: Ble utsatt til neste møte 

 

 

Konklusjon: 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   



 Sak:88.02 Budsjett/handlingsplan  

Diskusjon: Geir gikk igjenomm budsjettforslaget og korrigerte der det var nødvendig. Mangler forslaget 
fra instruksjon og besøkstjeneste ,de lager dette og sender de til geir snarest. Alle får ut utkastet før neste 
møte.  

 

 

Konklusjon: 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   

 Sak:89.02 Eventuelt Pål 

Diskusjon: 

 

 

Konklusjon: 

 

Handlingselementer: Ansvarlig person: Frist: 

   

   
 

 


