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Saker på dagsordenen
Sak: 23.04 Godkjenning av innkalling og saksliste

Geir

Diskusjon: Ingen merknader
Sak: 24.04 Godkjenning av referat fra forrige møte

Geir

Diskusjon: Ingen merknader
Sak: 25.04 Innkomme Post
1.
2.
3.
4.

Geir

Brev fra Bømlo Røde Kors med ønske om økonomisk støtte til bygging av hus.
Psyk.dagsenter med ønske om støtte til tur.
Hordaland Røde Kors, brev fra ny distriktsleder Lars Atle Skorpen Hansen.
Brev fra Anny vedrørende tilskudd til busstur og sydentur

1. Geir svarer Bømlo Røde Kors med avslag på søknad om midler
2. Geir svarer psyk.dagsenter med avslag på søknad om støtte til tur.
4. Søknad om økonomisk støtte til busstur og sydentur ligger innenfor Besøkstjenesten sin
budsjettramme for turer i 2004. Det ble derfor ingen diskusjon rundt beløpene besøkstjenesten ønsket å
bruke til disse turene.

Sak: 26.04 Rapport fra ansv.omr.
Opplæring
-

Anne

Instruktørkurs i ”Trafikalt grunnkurs – førstehjelp” var planlagt den 28.4, men ble avlyst
pga sykdom.
Nina har sjekket med kjøreskolene i Arna og Åsane med tanke på behovet for
førstehjelpskurs. Dette hadde de skaffet seg på egen hånd. Nytt kurs settes opp til høsten.
Jeanette har vært på instruktørkurs i D-HLR.
Norsk grunnkurs i førstehjelp som ble tilbudt alle som bor i Arna og Åsane ble avlyst pga
dårlig påmelding.
Kurs i redning sjø/vann er startet opp med 8 deltakere.
Hjemmesiden oppdatert med tanke på tilbud om kurs.
Bestilt fire nye junior-dukker.
Fremtidige planer for instruktørgruppen er : førstehjelpskurs for lærere ved garnes skule,
førstehjelpskurs for fotballtrenere i Flaktveit idrettsklubb, førstehjelp for deg som har
omsorgfor barn blir tilbudt alle i Arna og Åsane. Kurset skal gå den 12.juni.

Økonomi/administrasjon
-

Det vil bli bestilt nytt bankkort for Arna og Åsane Røde Kors. Skjema må fylles ut for de
som skal bruke dette kortet.
Prosjekt

-

-

Jan Ove

Purret på ”Nye Roll-up” fra informativ
Pris på ”kick-off” kurs vil kunne komme opp i kr.8.000,- og bør derfor anbefales kjørt via
HRK. Vi vil ta kontakt med distriktsleder Lars Atle Skorpen Hansen for avtale om besøk og
i denne forbindelse anmode om et lite fordrag om teambygging med mer.
Hjelpekorps

-

Asle

Jarle

Leiteaksjoner : forvarsel den 6.mai, mannen funnet på Esso i skjoldkrysset.
Skal ha teori i Redning sjø/strand den 12.mai
Den 2/6 skal det arrangeres katastrofeøvelse i Bergen, hvor blant annet folkehjelpen er med.
Den 4-6/6 er det planlagt sommerøving på kvamskogen.
Mye positiv tilbakemelding på månedlig infoskriv som sendes ut til
hjelpekorpsmedlemmene.
Onsdag 12.mai hadde vi et pr stunt for bygdanytt. Artikkel kommer i sommernummeret av
avisen.
Undertegnet ny felles ambulanseavtale med alle hjelpekorpsene i Bergen.

Besøkstjenesten
-

Ettermiddagstreff for passive medlemmer, dårlig oppmøte.
Turer : Røde Kors bussen til BRK hadde gunstige priser og vil bli vurdert til neste busstur.
Turene for eldre som kjøres om onsdagen er veldig populært.
Sydentur : Det er stor interesse for turen og påmeldingene strømmer inn.
Det blir medlemskveld på Kvamskogen den 18.6
Røde Kors Ungdom

-

-

Anny

Iren

Hadde tur i helgen til Kvamsøy. 23 ungdommer reiste, litt bekymringsverdig at mange av
lederne trakk seg i siste liten. Meget vellykket med kanopadling, klatring med tau og
kjøring med båten til Kurt.
Om 14 dager skal det arrangeres tur for den yngste gruppen til Solesjøen.
Avslutning den 12.6 på Holmen i Arna.
Mange av RKU-ene skal være markører på katastrofeøvelsen til HJK.
Sak: 27.04 Eventuelt

-

-

-

Dugnad på Huset den 3/6 klokken 18.00. Rydding, maling med mer står på programmet.
Det vil inne 14 dager komme et skriv fra styreleder til alle som har nøkkel til RK-huset. Her
vil vi informere om bruk av huset, påminning om låsing/alarm, og info om stenging av
sprikelanlegg ved eventuell utløsing av sprinkelanlegget.
Kjøp av hjertestarter : Pris på denne vil være kr. 19.468,- + kr. 975,-. Refusjon fra NRK
vil være på kr. 10.000,-. Det ble vedtatt at vi skal gå til anskaffelse av en hjertestarter, og
Asle følger opp bestilling + refusjon.
Kjøp av digitalt kamera : Anne skaffer dette innenfor rammen av kr. 5.000,-.
Forespørsel fra Rune Trædal om at mobilen i ambulansen følger bilen og går som en del av
oppgjøret ved overlevering til ny ambulansegruppe. Alle enig om at mobil m/utstyr følger
bilen.

