
 

 
Referat fra 

ekstraordinært 
Styremøte 

14.02.2005 
 

Møteleder: Geir 
Deltakere: 
Anne, Jan Ove, Asle, Sven Erik  
 Saker på dagsordenen 
 Sak til årsmøte vedrørende investering i ny minibuss   

fra Sven Erik, Pål og Sigmund. 
 

 
Saksopplysninger : 
Det har lenge vært et ønske fra RKU og Besøkstjenesten om å skaffe en minibuss da mannskapsbilen 
vi har i dag både er for liten og lite egnet til transport av eldre og turer for RKU. Det er tenkt kjøpt en 
varebil som bygge om på dugnad slik at den vil kunne frakte 16 passasjerer + fører. 
 
Forslag til vedtak fra Pål, Sven Erik og Sigmund : 
Årsmøtet i Arna og Åsane Røde Kors gir styret fullmakt til å bruke inntil kr.270.000,- fra 
egenkapitalen til å kjøpe bilen. 
Forslaget fikk en stemme for og fire stemmer mot. 
 
Forslag til vedtak fra styret : 

- Arna og Åsane Røde Kors avventer kjøp av minibuss inntil videre 
- Det nedsettes en prosjektgruppe umiddelbart etter årsmøtet som har som hovedoppgave å 

utarbeide en plan vedrørende finansiering og drift av bilen. Herunder skal prosjektgruppen 
undersøke støteordninger i Norges Røde Kors, kommunale støtteordninger, støtteordninger i 
private bedrifter mv. 

- Denne utredningen skal avsluttes innen medio juni 2005, og prosjektgruppen fremlegger 
resultatet  for styrt i AÅRK umiddelbart etter dette. 

- Styret i AÅRK vil med bakgrunn i prosjektgruppens utredning ta stilling til om innkjøp av 
minibuss lar seg realisere basert på de faktiske opplysningene. 

- Dersom den økonomiske situasjonen tillater investering av minibuss innkaller styret i AÅRK 
til ekstraordinært årsmøte med dette som sak på møtet. 

Forslaget fra styret fikk fire temmer for og en stemme mot. 
 
 
Budsjettet for 2005/2006 ble gjennomgått, og vi må konstatere at det ikke er mulig å legge 
frem et budsjett i balanse. 
Geir og Asle fikk fullmakt til å gjøre ferdig budsjettet for 2005/2006, og legge dette inn i 
sakspapirene til årsmøtet. 
 
Møtet ble avsluttet klokken 23.00. 

 


