
Referat fra

Styremøte
28.09.2004

Møteleder: Geir

Deltakere:

Jan Ove, Asle, Anne, Anny, Iren

Jo, Aud-Karin, Rannveig

Saker på dagsordenen

Sak 42.04 Godkjenning av innkalling og saksliste Geir

Ingen merknader

Sak 43.04 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir

Under sak 38.04 (rap fra ansv.omr / opplæring) 

I referatet står det at: Grunnkurs for klubbledere i Arna og Åsane bydel ble holdt i våre lokaler, rett skal 
være at kurset ble holdt i Åsane kulturhus.

I referat fra forrige møte står det at Iren Strømme skulle møte på informasjonsmøte avholdt av Åsane 
kulturkontor den 23.08. Da hun ble forhindret fra å møte, tar hun kontakt med kulturkontoret for å bli 
oppdatert på hva som ble diskutert.

Sak 44.04 Innkomme post Geir

1. Brev fra HRK v/ distriktsleder Lars Atle Skorpen Hansen vedrørende info om sammenslåing av 
distriktene, tillitsmannsamlingen i Ullensvang og innsamling til Darfur.

2. Brev fra HRK v/ distriktsleder Lars Atle Skorpen Hansen vedrørende avslag på vår søknad om 
overgang fra HRK distrikt til Bergen RK distrikt.

3. Brev fra Bergen RK distrikt v/ distriktsleder Bjart Nygaard vedrørende avslag på vår søknad om 
overgang fra HRK distrikt til Bergen RK distrikt.

Vedrørende brev 1 kan vi nevne at det ble avholde innsamlingsaksjon hos oss hvor 21 bøssebærere samlet 
inn kr.22 000,- (meget bra).

Vedrørende brev 2 og 3 er disse behandlet under egen sak 46.04 på dette styremøte.



Sak 45.04 Rap fra ansv omr

Opplæring Anne

Interne kurs:

• Grunnopplæring i førstehjelp (30 timer) startet den 31.8 med 11 deltakere. Kursdeltakerne hadde 
en felles øvelse sammen med hjelpekorpset den 21.9. 

Vi annonserte blant annet dette kurset i BT hvor vi får en organisasjonsrabatt på 20% ved annonser.

Eksterne kurs:

• Førstehjelp for deg som har omsorg for barn for personalet i Bogane barnehage 23.8 og 30.8.

• Grunnkurs i førstehjelp for klubbledere i Arna og Åsane bydel den 26.8

• Familiedag for Norsk Hydro den 28.8, her stilte både hjelpekorpset og RKU.

• Grunnkurs i førstehjelp for studentsamskipnaden i BG (ansatte i studentidretten) den 19.9.

• Førstehjelp for deg som har omsorg for barn for medlemmer av Norsk Luftambulanse den 25.9.

Kurt har vært på sjø- og strandredningsseminar den 10-12.9

Har nå endelig flyttet utstyret inn på instruktørdepot. Her finner vi også husleder sitt utstyr.

Øko/adm Asle

• Dette styremøte innholdt rapport om økonomi, og Asle gikk gjennom de viktigste postene og 
kommenterte der hvor vi hadde avvik.

• Depoet begynner å bli oversiktlig. Når det blir et lite pusterom i aktiviteten, vil vi anskaffe hyller 
og begynne på istandsetting av arkivet for adm, RKU og Besøkstjenesten.

Prosjekt Jan Ove

• Det jobbes med å ferdigstille beredskapsprosjektet

• Roll-up, her har vi fått melding om at Roll-upene med korrigeringer for skrivefeil nå er kommet.

Hjelpekorpset Jeanette

• Redningsoppdrag: Hjelpekorpset ble 26.09 varslet om et redningsoppdrag ved Stordalen fjellstue. 
Redningsoppdraget ble rask avblåst da vedkommende ble hentet med luftambulansen.

• Leteaksjon: Hjelpekorpset har vært med på leteaksjon den 23 og 24.09. En 79 åring var savnet på 
Askøy, og ble senere funnet omkommet ved Godvik.

• Flere i hjelpekorpset har vært med på klatrekurs, og fått brattkort.

• Friluftshelgen som var planlagt i Høst ble avlyst på grunn av dårlig oppslutning.



Besøkstjenesten Anny

• Besøkstjenesten har problemer med kommunikasjonen med distriktskontoret. Har savnes det 
struktur på adresselister, tilbakemelding på kurs/møter, tilbakemelding på søknader om tilskudd 
mm. Samme problemene gjelder også for de andre spesialavdelingene. Geir sender en mail til 
Anita på Distriktskontoret md våre ankepunkter.

• Besøkstjenesten har hatt en rivende utvikling i 2004, og består i dag av ca 90 medlemmer.

• Det skal sendes 9 nye på besøksvennskurs.

• 4.oktober reiser de første til syden. Noen av lederne skal være i 2 uker og andre i 4uker.

• Det har vært arrangert to medlemskvelder.

• Jarle var på et av medlemsmøtene og orienterte om Hjelpekorpset.

• Det er påmeldt 9 personer som skal ta førstehjelpskurs.

• Det er planer om å starte kjøring av eldre til Lagunen.

Røde Kors Ungdom Iren

• Det er kommet forespørsel om vi vil holde stand om RKU i et borettslag. Vi har på bakgrunn av 
kapasitetsproblemer takket pent nei.

• Det er til Distriktssamlingen i Myrkdalen påmeldt 26 ungdommer og 12 ledere.

• Det vil bli sendt et brev til noen skoler hvor vi prøver å rekruttere nye ledere. Vi vil her kunne 
friste med en attest som kan være grei å ha ved senere søknad om jobb.

• For våre 12 ledere som skal på samlingen i Myrkdalen søkes det om dekning av egenandelen på 
kr.200,- pr pers.

Beløpet på kr.2.400,- ble enstemmig vedtatt.

• Siden oppstarten denne sesongen har det ikke vært mulig å komme i kontakt med Amund. Vi 
antar at han har sluttet som leder i RKU uten at dette er bekreftet.

Sak 46.04 Avslag på søknad om overgang til BRK 
distrikt / ny søknad

Geir

Styret tar avslaget fra BRK distrikt til etterretning. Begrunnelsen for avslaget var blant annet at det var 
jobbet med en sammenslåing av distriktene, som vi nå vet det ikke ble noe av. 

Styret vil i denne omgang ikke rette noen ny søknad om overgang, men vil avvente for å se om det 
kommer forslag til ny søknad fra noen av medlemmene til årsmøte i februar 2005.



Sak 47.04 50-års jubileum HJK Jan Ove

Jan Ove har laget et prosjekt med tanke på feiring av hjelpekorpset sitt 50-års jubileum i februar 2005. 
Morris Blindheim har tatt på seg jobben som prosjektleder og har allerede fått med seg flere i 
prosjektgruppen samt startet arbeidet med jubileet.

I denne omgang settes det av kr.40.000,- til prosjektet, og det er opp til prosjektgruppen å se om det 
jubileet lar seg gjennomføre til denne summer.

Styringsgruppen vil bestå av Jan Ove, Geir, Asle, Jo og Jeanette, og detaljer om prosjektet vil vi komme 
tilbake til.

Sak 48.04 Ny leder HJK / Nytt styremedlem i 
ambulansegruppen

Geir

Styret hadde ingen kommentarer til at Jo går inn som ny nestleder i Hjelpekorpset, og at Pål går inn som 
nytt medlem av ambulansegruppen for Hjelpekorpsene i Bergen.

Sak 49.04 Ledersamling i Ullensvang Geir / Anne

Denne saken ble utvidet med planene opplæringsansvarlig har for kurs og samlinger til høsten.

Etter lenger diskusjon ble styret enig om følgende :

Det sendes 1 på ettersøkningsledelse barmark.

Det sendes 4 på videregående førstehjelp.

Det sendes 4 på sminke- og markørkurs

Det sendes 4 på hjelpekorpssamling i Ullensvang

Det sender 6 personer på ledersamling i Ullensvang (2 fra lok, 2 fra RKU og 2 fra Bes)

Sak 50.04 Status prosjektplan 2004/2005 Geir

Utsettes til neste møte.

Sak 51.04 Eventuelt

• Jan Ove la frem et forslag om ikke vi burde sende en reaksjon til NRK på at spilleautomatene 
til Røde Kors Automatene skal knuses før endelig vedtak om monopol er fattet. Dersom det 
ender med at NRK kan fortsette med spilleautomater, vil reinvestering i nye automater koste en 
formue.

Geir og Jan Ove lager forslag til brev til neste styremøte.

• Vi har fått en del brosjyrer på trykk av t-shirts og gensere. Hver spesialavdeling må sette opp 
en liste med ønske om genser, t-shirt, vest eller lignende.

• Vi har fått tilbakemelding fra huseier om at ytterdøren og vårt skilt var tilgriset med spray da 
han kom på jobb i dag. Det var også fyrt opp raketter foran ytterdøren.


