
Referat fra

Styremøte
02.03.2004

19:30
Røde Kors "huset" Åsane

Møteleder: Geir

Møtetype: Styremøte

Til stede:

Jan Ove, Asle, Anne, Jarle, Anny, Iren

Jeanette, Aud-Karin, Rannveig

Saker på dagsordenen

Sak: 01.04 Godkjenning av innkalling og saksliste Geir

Diskusjon:

Det manglet sak for eventuelt på innkallingen.

Konklusjon:

Det legges inn egen sak for eventuelt til neste styremøte.

Sak: 02.04 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir

Diskusjon:

Ingen kommentarer.



Sak: 03.04 Innkomme Post Geir

Diskusjon:

1. Brev fra HRK vedrørende innkalling til Årsmøte for distriktet.

2. Brev fra HRK vedrørende innkalling til Årsmøte for hjelpekorpsene.

3. Brev fra HRK vedrørende tilbud om kurs for barnehjelpen.

4. Brev fra HRK vedrørende leir for RKU i Jondal.

5. Brev fra HRK vedrørende verv som står på valg i distriktsstyret.

6. Brev fra 17-mai komiteen i Ytre-Arna.

Konklusjon:

1. Leder, nestleder, adm.leder, oppl.leder og ledere for spesialavdelingene møter som delegater til 
HRK sitt Årsmøte. Sender i tillegg noen observatøerer. Geir sender påmelding til 
distriktskontoret.

2. Leder og nestleder for hjelpekorpset møter som delegater til årsmøte for hjelpekorpset. Geir møter 
som observatør. Geir sender påmelding til distriktskontoret.

3. Ingen interesse for kurset om barnehjelp.

4. Sender styringsgruppen (4 p) + 2 ungdomsledere + 2 leder til Jondal.

5. Det må taes kontakt med Tor-Einar og Olav med forespørsel om de vil ta på seg verv i 
distriktsstyret. Geir tar kontakt med Tor-Einar og Olav.

6. Spesialavdelingene tar opp spørsmålet om bod på 17-mai i Ytre-Arna, Jan-Ove gir tilbakemelding 
til 17-mai komiteen.



Sak: 04.04 Rapport fra ansvarsområdene

Opplæring                                                       Anne

1. Kurs for Arenagruppen den 10. og 17.februar, 13 deltakere

2. Kurs i grunnopplæring sambandden 25.februar, 3 deltakere

3. Gjennomført modul 2 på medl møte den 18.februar, 10 deltakere

4. Startet planlegging av førstehjelpsprøven den 24.mas, 30 stykker må ta prøven for fremdeles å 
kunne stå på alarmplanen.

5. Kurs i vinter c er startet opp, 4 deltakere fra AÅRK.

Økonomi / Administrasjon Asle

1. Det vil bli ryddet på kontoret, ale vil få tildelt fast hylleplass.

2. Det vil bli utarbeidet et eget skjema som må fylles ut før vi får bruke bankkortet til AÅRK.

3. Det er primært medlemmer av styret eller faglederne som kan bruke kortet. Dersom noen andre 
ønsker å benytte kortet, må de klareres av Asle.

Prosjekt Jan Ove

1. Pål vil overta prosjektet etter Hanne vedrørende utarbeidelse av beredskapsmappe for AÅRK. Vi 
døper prosjektet om til behovsanalyse slik at vi føyer oss etter NRK sine krav om at alle 
lokalforeninger skal ha gjennomført behovsanalyse innen utgangen av 2004.

2. ”Roll-up” – Jan Ove sjekker med Eivind hvor langt vi er kommet.

Hjelpekorpset Jarle

1. Ingen aksjoner siden årsmøte.

2. Fagledere blir organisert som et lederteam sammen med leder og nestleder HJK.

3. Varslingsplan er oppdatert.

4. Vi vil igjen stille med ambulanse annen hver helg på Kvamskogen.

5. Handikapkjøring er organisert og kjøres som vanlig.

6. Kjøpt ny prosjektor.



Besøkstjenesten Anny

1. Hatt møte med Arna Helseheim vedrørende tilbud om fast salgsstasjon.

2. Det blir gitt tilbud om kveldsturer for beboere i Stølsveien og Utløbaken.

3. Det kan bli aktuelt å utvide med et lag på trallen på Midtbygda.

4. Alle regnskapsbillag vil bli levert til Asle for føring.

5. Ønsker en fra styret på neste medlemsmøte. Geir møter fra styret.

Røde Kors Ungdom Iren

1. Ønsker at besøkstjenesten stiller på påskeverksted i år som i fjor.

2. Vil søke om diverse tilskudd.

3. Sjekker opp medlemslistene og oppdaterer disse med hvem som har betalt kontingent.

4. Mellomste gruppen skal holde basar til inntekt for Bulgaria-prosjektet.

5. Ønsker å sende medlemmer til ungdomskonferansen i Jondal.

Sak: 05.04 Utnevning av fagledere Geir

Konklusjon:

Alle foreslåtte fagledere ble godkjent.

Sak: 06.04 Møteplan for styret Geir

Diskusjon:

Forslag om å flytte møte fra de4n 31.8 til den 18.8

Konklusjon:

Geir oppdaterer møtelisten og setter av lokale.

Sak: 07.04 Prosjekter 2004/2005 Geir

Diskusjon:

Prosjektplanen ble gjennomgått og tatt til etterretning med følgende korrigeringer :

Prosjekt 1 : Setter av kr.3000,- til prosjektet.

Prosjekt 4 : Intruktørgruppen settes inn under ”utfører arbeidet”.

Prosjekt 7 : Her blir Sven Erik satt opp som hovedansvarlig.

Prosjekt 8 : Utgår.



Sak: 08.04 Mobilavtale Geir

Diskusjon:

Det ble gjennomgått tilbud fra 4 leverandører. Telenor og Tele2 strykes fra listen, mens de to siste 
vurderes videre.

Konklusjon:

Geir og Asle får fullmakt til å inngå nye mobilavtaler.

                                      Sak: 09.04 Eventuelt

1. Jan Ove sjekker priser op visittkort.

2. Geir sjekker med Karsten om det lar seg gjøre å montere dimmer i undervisningsrommet.

3. Nedvask må skje innen utleie av lokalene i slutten av april.

4. Alle spesialavdelingen må skjerpe seg med vask etter bruk av lokalene


