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Styremøte 
31.01.2005 

 

 

Møteleder: Geir 
 
 

Deltakere: 
Anne, Rannveig, Jan Ove, Asle, Jo, Sven Erik, Aud Karin, Jeanette 
 

 

 Saker på dagsordenen 
 Sak 68.04 Godkjenning av inkalling og saksliste Geir 

• Godkjent. 
 

 Sak 69.04 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir 
 
• Godkjent. 

 

 Sak  70.04 Innkomme post Geir 

 
• Brev fra NRK vedrørende kompensasjon for lojalitetsmidler 
• Brev fra Åsane Kulturkontor vedrørende kulturkalender, Geir følger opp 
• Brev fra Osterøy Røde Kors, invitasjon til 25-års jubileum 
• Brev fra NRK vedrørende påskeberedskap 
• Brev fra NRK vedrørende kurs for hovedinstruktører 
• Brev fra HRK vedrørende instruksjon (fra Vigdis) 
• Invitasjon til sam-red 
• Brev fra NRK vedrørende søknad om transportutstyr 
 



 

 Sak 5 Rap fra ansv omr 

 Opplæring Anne 
 

• Har gjennomgått instruktørlistene. Hanne ønsker å trekke seg fra instruktørlisten. Fått to nye 
instruktører, slik at gruppen nå teller 13 medlemmer. 

Eksterne kurs: 
• Førstehjelpskurs for Li skole den 3.1 
• Førstehjelpskurs for Rolland juniorklubb den 24.1 

 
Planer fremover: 
- Instruktørmøte den 2.2 
- NGF for RKU den 3.1, 27.1 og 20.2 
- NGF for 7.klasse på Kyrkjekrinsen skole den 4.2 og 11.2 
- Førstehjelpskurs for personalet ved Arna gymnas den 7.2 
- NGF for personalet ved Arna eldresenter den 8.2 og 15.2 
- Førstehjelpskurs for foreldre ved Ytre Arna barnehage den 3.3 
- NGF for Garnes kvinne- og familielag den 7.3 og 14.3 
- NGF for abora prosjekt 
- Førstehjelpskurs for Flaktveit skole 

 

 Øko/adm Asle 

 
• Oppdatert regnskap delt ut til alle, totalt overskudd kr.67.000,- for 2004. 
• Mangler noe inntekt fra HRK 
• Gjenstår litt avskrivning før regnskapet er ferdig 
 

 Prosjekt Jan Ove 
 

• Det er 121 påmeldte til 50-års jubileet til HJK 
• Det blir laget jubileumsavis 
• Det er kjøpt jubileumsgave til jubilantene fra AÅRK 
• Geir deler ut gaven til jubilantene fra AÅRK 

 

 Hjelpekorpset Jeanette 

 
• Det er holdt 2 medlemsmøter siden forrige styremøte, bra oppmøte 
• Det er for tiden liten aktivitet, vi har startet vintervaktene 
• Vi har meldt inn to kandidater til D-rådet : Jarle som Operativ og Geir som Administrativ 
 



 

 Besøkstjenesten Einar 

 
• Startet opp på ny aktivitet, aktivitetsplanen er lagt ut på hjemmesiden 
• Det blir blomstersalg den 14-16.mars 
• Det har vært 2 personer på besøksvenn kurs 
• Sven Erik ser på mulighetene for bygging av rampe 
 

 Røde Kors Ungdom Rannveig 
 

• Aktivitetsplan frem til påske er laget 
• Retter en stor takk til Hjelpekorpset for all hjelp på medlemskveldene 
• Det skal søkes om tilskudd 

 
 Sak 72.04 Fullmakt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte i ambulansegruppen  Geir 

 
- Geir gis fullmakt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte på vegne av AÅRK dersom han finner 

det nødvendig i arbeidet med opprydding i arbeidet til ambulanseulansestyret. 
 



 Sak 73.04 Budsjett / Årsmøte 2005 Geir 

 
- Innkommet sak til årsmøte 2005 fra snøscooterleder Frank Christensen om å bytte ut snøscooter 

2001 model til en ny snøscooter 2005 med mellomlegg på kr.59.000,- ble stemt over i styret. 
Fem stemte mot forslaget, mens en stemte for. 
 
- Styret foreslår at årsmøtet ikke vedtar innbytte av snøscooter for sesongen 2005. Styret ber om 

årsmøtet sin tilslutning til å bytte ut snøscooter ved levering primo januar 2006, hvis styrt finner 
økonomikk rom til dette. 

Fem stemte for styret sitt forslag, mens en stemte mot. 
 

 
- I sak 40/04 på styremøte den 17.08.04 ble det fremmet forslag om at AÅRK skulle dekke deler av 

kostnadene ved kjøp av uniformer/personlig utstyr fra Norges Røde Kors. Styret vedtok å utsette 
saken til årsmøtet, og at saken eventuelt skulle kunne vurderes med tilbakevirkende kraft til 
styremøte den 17.08.04. 

- Styret vil fremme forslag til årsmøte om ikke å dekke kostnader ved kjøp av uniformer/personlig 
utstyr. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt av styret.  
 
 
- Styret vil fremme forslag overfor årsmøtet om å ikke sette av penger på 

beredskap/katastrofefondet for budsjettåret 2005/2006. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt av styret. 
 
 
- Budsjettet blir endelig vedtatt på ekstraordinært styremøte den 14.2.2005. 
 
 
 

 Sak 74.04 Stillingsinstrukser Geir 

 
- Anne vil utarbeide forslag til mindre endringer i stillingsinstruksen for opplæringsansvarlig, leder  
hjelpekorps og leder Røde Kors Ungdom som fremmes fra styret på Årsmøtet. 
 
-    Jan Ove vil lage forslag om at styret kan knytte til seg ekstra personell ved behov. 

 
 

 Sak 75.04 Eventuelt  
 
- Jan Ove har sjekket ut med huseier muligheten til å overta vår del av bygget, dette var ikke aktuelt 

for huseier. Det kunne by seg mulighet for å leie mer av bygget, da leietaker som leier andre deler 
av bygget vurdere å flytte ut. 
 

 


