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Styremøte
17.08.2004

Møteleder: Geir

Til stede : Asle, Iren, Jarle, Jeanette, Anny, Aud Karin

SAk 35.04 Godkjenning av inkalling og saksliste Geir

Ingen merknader

Sak 36.04 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir

Under opplæring vil det presiseres at kurset i førstehjelp for Arna og Åsane bydel var for klubbeledere.

Sak 37.04 Innkomme post Geir

1. Brev fra Arna/Åsane kulturkontor vedrørende info møte den 23.08
2. Brev fra Norges Røde Kors - svar på søknad om transportutstyr
3. Mail fra HRK v/Sollesnes med svar på brev vedr. distriktsleir
4. Anny Fyllingsnes - Bruk av lokalene

5. Mail fra Amb.grupe v/Greve, svar på vår forespørsel om drift av den nye ambulansegruppen

1. Iren går på info møte i Arna 

Sak 38.04 Rap fra ansv.omr

Opplæring Anne

 Vi har fått kr.3.120,- fra NRK i ref etter vinter C
 Vi har fått tilbud om kurs i instruktør trinn III. Vi sender ingen da Vigdis har dette kurset
 Det er planlagt grunnopplæring i førstehjelp (30 timer) med oppstart den 31.08. Kurset avsluttes med 

prøve den 12.10. Vi vil annonsere med oppslag, annonse og via hjemmesiden.
 Det skal avholdes kurs for deg som har omsorg for barn for Bogane barnehage den 23 og 30 august.
 Grunnkurs i førstehjelp skal avholden i våre lokaler den 26 august for klubbledere i Arna og Åsane 

bydel.



Øko/adm Asle

 Det er kommet nye bankkort med ny kode (jf med Asle). Det skal undertegnes eget skjema før kort kan 
lånes.

 Datamaskinene våre er for tiden ute av nettverksdrift. Dette vil bli fikset av Kurt.
 RKU har begynt oppussing av veggene i garasjen.
 Det nærmer seg endelig ferdigstilling av it-kontor, istr-depot og depot.
 Vi vil minne om at ledere som har telefon i Røde Kors regi må huske å betale regningen som kommer 

fra teleoperatøren.

Prosjekt Jan Ove

Vi vil ikke bruke mer tid på purring vedrørende levering av nye Roll-up. Dersom vi ikke hører mer fra 
leverandøren vil benytte oss av Roll-upene vi allerede har fått og regning blir ikke betalt før levering 
eventuelt finner sted.

Hjelpekorps Jarle

 Leiteaksjoner: I juni hadde vi e 3 dagers aksjonen hvor vi leitet etter en 58 år gammel mann fra 
Haukeland. Tre leieaksjoner i juli og en forvarsel.

 Infoskriv går som vanlig ut hver måned.
 Terminliste for høsten er sendt ut. Friluftsliv og ettersøkning er noe av hovedaktivitetene.
 Båtprosjektet er gått over fra lokalt prosjekt til distriktsprosjekt.
 Vi har fått en avtale som gjør at vi kan tilby kurs som fører til bratt lede kort

Besøkstjenesten Anny

 Midtbygda inviterte til møte den 22.6 for frivillige organisasjoner
 Det var sommersamling på Kvamskogen den 18.8. Det var 22 som møtte.
 Vi har hatt innlegg i både Åsne Tidende og Bygdanytt om vårt arbeid i Besøkstjenesten.
 Vi skal ha 6 nye på besøksvennkurs.
 Turene for Arna Helsheim er populære. Vi trenger flere sjåfører.
 Det skal ut over høsten være medlemsmøter og kurs i førstehjelp.
 Det jobbes med å få mer informasjon om besøkstjenesten på nettsidene våre.

Røde Kors Ungdom Iren

 Aktivitetsplan er laget og blir delt ut og lagt på hjemmesiden.
 Det jobbes med distriktsleiren, det skal avholdes et møte hvor innkalling, økonomiplan og andre 

spørsmål blir avklart.
 Vi må igjen intensivere jobben med å skaffe flere ledere. 
 Er det mulig å få laget t-shirt/genser merket med Røde Kors ? Geir sjekker opp og kommer tilbake på 

neste styremøte med mer info.



Sak 39.04 Utleie av hytten Asle

Adm leder sitt forslag om å fortsete med dagens praksis ble enstemmig vedtatt.

Sak 40.04 Dekning av kostnader til personlig utstyr Jarle

Saken blir tatt opp igjen på første årsmøte, hvor det også blir vurdert hvor mye som skal settes av i 
budsjettet til dette formålet.

Det må også legges inn i saken til årsmøte at søknader om dekning kan ha tilbakevirkende kraft til dette 
styremøte.

Sak 41.04 Eventuelt Geir

Hjertestarter vil bli kjøpt inn i nær fremtid. Det har vært en del diskusjoner frem og tilbake om 
hjertestarteren skulle kjøpes hos NRK eller Ledal.

Sak 39.04

Utleie av hytten

Et medlem har reagert på at han ble fakturert 250kr for leie av hytten i et døgn nå i sommer.  Han mente at når han 
hadde lagt ned så mange dugnadstimer på hytten måtte han kunne låne hytten uten å måtte betale for den.

Jeg lovet å ta saken opp til diskusjon på neste styremøte. Han mente dette var prinsipielt, og det var ikke beløpet han 
reagerte på. Han kunne gjerne betale, men da ville ikke han legge ned en dugnadstime til på hytten. 

Etter styrevedtak i Arna og Åsane Røde Kors i 2003 er leieprisen for hytten 250 kr døgnet for medlemmer.

Etter min mening er det vanskelig å begynne å skille mellom medlemmer som har gjort mye dugnad på hytten, og de 
som har gjort mindre. Det er også mange medlemmer som legger ned mye tid på andre aktiviteter, men ikke har deltatt 
på hytten. Hva med de? Så min vurdering er at vi enten må ta leie av alle medlemmer eller ingen. Skal vi ikke ta leie 
må vi skille mellom aktive og passive medlemmer, og det er heller ikke enkelt.

Ved å ta leie er det også et mer formelt utleie, og vi er kanskje mindre utsatt for uønsket bruk av hytten ( vasking, 
ødelegging og lignende )

Forslag til vedtak:

Utleiepraksisen fortsetter som før, dvs vi tar også leie fra medlemmer. 

Asle Bjørndal
Adm.leder



Sak 40.04

Arna og Åsane Røde Kors
V/ Styreleder

I Hjelpekorpset er det i dag praksis at medlemmene bruker egne klær under utførelse av tjeneste i 
Røde Kors sammenheng. Dette er ofte dyre kvalitets klær som tåler vær og vind. For unge nye 
medlemmer kan de bli svært kostbart å investere i slikt utstyr. For å kunne være med på 
leiteaksjoner blir det stilt krav til at den enkelte er kledd for forholdene, det vil si felt-jakke og 
bukse eller lignende.

Røde Kors har utarbeid en kolleksjon til hjelpekorps bekledning som er tilpassa forskjellige 
bruksområder. Så som Kjeledress, Scooterdress, friluftsuniform og arbeidsuniform.

I dag har hjelpekorpset en del kjeledresser som medlemmene kan bruke ved vakter og stands. Det 
ville vert ønskelig at medlemmene hadde egne kjeledresser eller jakker. For å hjelpe til at 
medlemmene kjøper slikt utstyr kan hjelpekorpset dekke en del av kostnadene. En sommer 
kjeledress koster ca kr 790.-
En Friluftsuniform, Jakke i Gore-Tex koster ca: kr: 2000.-

Forslag til vedtak:

Når medlemmene kjøper uniformer fra Norges Røde Kors dekker hjelpekorpset inntil 50% 
av kostnadene.

Jarle Ro
Leder hjelpekorpset


