
 

 
Referat fra 

Styremøte 
01.03.2005 

 

 

Møteleder: Geir 
 
 

Deltakere: 
Anne, Rannveig, Alfred (Jan Ove møtte til behandling av saken til HRK) 
 

 

 Saker på dagsordenen 
 Sak 01.05 Godkjenning av inkalling og saksliste Geir 

• Ikke godkjent, da denne ble delt ut på styremøte pga kort frist til møte. 
 

 Sak 02.05 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir 
 
• Ikke godkjent, da referat ikke var klart. Godkjenning av referat fra de siste styremøtene vil bli 

gjort på neste møte. 
 

 Sak  03.05 Innkomme post Geir 

 
• Brev fra Bergen Røde Kors seniorlag vedrørende bussturer til Kvila 
Kopi av brevet til Leder for Besøkstjenesten for videre oppfølging 
 
• Brev fra Norheimsund RK HJK vedrørende Scooterkjøring på Kvamskogen (vedrørende vakt) 
Geir følger opp med svar til Norheimsund RK HJK 
 
• Brev fra Norheimsund RK HJK vedrørende Scooterkjøring på Kvamskogen (avtale om vakt) 
Geir følger opp med svar til Norheimsund RK HJK 
 
• Brev fra HRK, innkalling til Årsmøte 
Geir sørger for at påmelding blir sendt 
 
• Skjema fra NRK, Årsrapport 2004 
Geir sørger for at denne blir sendt til HRK 
 
• Div mail :  
Person som ønsker førstehjelpskurs (Anne følger opp) 
Person som vil stille seg til disposisjon for flere spesialavdelinger (Anne følger opp) 
Person som ønsker å bli leder i RKU (Rannveig følger opp) 
 



 

 Sak 04.05 Rap fra ansv omr 
 
OBS :  
For å få mer effektive møter må alle ledere som rapporterer fra sine spesialavdelinger sette 
opp en liste med hovedpunktene de referer. Dette for at det skal bli lettere å få disse med i 
referatet. 

 Opplæring Anne 
 

• Oppdatert hjemmeside med hjelp fra Kurt. Prisliste og linker om kurs er lagt ut 
• Instruktørmøte den 02.02 hvor rutiner, resultat/årsm 2004 samt plan for 2005 ble gjennomgått 
Eksterne kurs: 
• Norsk grunnkurs førstehjelp den 4.02 og 11.02 for 7-klasse Kyrkjekrinsen skole 
• 3 timer førstehjelpskurs den 07.02 for Arna Gymnas  
• Norsk grunnkurs førstehjelp den 08.02 og 15.02 for Arna eldresenter 
Interne kurs: 
• Norsk grunnkurs førstehjelp den 27.1, 03.02 og 10.2 for RKU 

 
Planer fremover : 

- Førstehjelpskurs for foreldre i Ytre Arna Barehage 
- NGF for Garnes kvinne- og familiedag 
- NGF for”åsane Renegades” 
- NGF for Abora prosjekt 
- Førstehjelpskurs for elever ved Flaktveit skole 
- Asle påmeldt vinter A 
 

 Øko/adm Asle 

 
• Adm leder ikke møtt. Meldt avbud. 
• Startet jobben med oppdatering av nøkkellister, telefonlister med mer 

 

 Prosjekt Jan Ove 
 

• Prosjektleder ikke møtt. Meldt avbud. 
 



 Hjelpekorpset Geir 

 
• Vintervaktene går som planlagt 
• Sendt ut informasjon om påskeberedskap på Kvamskogen 
• Anne Grete ønsker informasjon om hva jobben som Leder Hjelpekorps går ut på, vurdere om dette 

kan være en stilling for henne. Geir har sendt stillingsinstruks og følger opp. 
• Det jobbes med å få i stand et organisert arbeid med de som har meldt sin interesse for å bli 

medlem av snøscootergruppen 
• Anne lager utkast til brev som skal sendes til Kvam Kommune vedrørende løve til å 

øvelseskjøring med snøscooter. 
• Geir og Alfred har hatt en møte med tidligere leder for Hjelpekorpset for å gå gjennom 

organisering. Det jobbes med å oppdatere struktur på f.eks fagledermøter, sanitetsvakter med mer 
• Alfred har nå ansvar for mottak og oppfølging av sanitetsvakter 
• Det er mye jobb for Geir å være både leder for Lokalforeningen og Hjelpekorpset. Håper på 

avløsning i HJK innen sommeren. 
 

 Besøkstjenesten Einar 

 
•  Leder Besøkstjenesten ikke møtt. Meldt avbud pga sen innkalling. 
 

 Røde Kors Ungdom Rannveig 
 
• Mulig fått 2 nye nye hjelpeledere 
• Sent søknad om tillskudd til Åsane Bydel 
• Fått tilbud om 10 ”gratisplasser” fra HRK til samling i Jondal, sender i utgangspunktet 2 ledere og 

2 medlemmer 
• Aktivitetsplan er laget 
• Tilbyr HJK markører dersom de har bruk for dette, ungdommer er meget interessert i å være med 

på øvelse som markører 
 
Opprettelse av rekruttgruppe for HJK. 
 
Vi vil sette i gang et prosjekt med å opprette en ”rekruttgruppe” for HJK med de eldste medlemme i 
RKU.  
 
Planer for hva gruppen skal gjøre, hvilke tilbud som skal tilbys, hvilken oppfølging som skal tilbys, 
hvilke krav som skal stilles osv vil bli utarbeidet av nestledere for HJK og RKU i samarbeid med leder for 
HJK/RKU samt opplæringsansvarlig. 
 
Ledere for Denne gruppen blir Alfred (HJK) og Daniel (RKU) 
 
 Sak 05.05 Plan for styremøter 2005  Geir 

 
Godkjent, med korrigering av møtene den 12.4 og 24.5 som vil starte klokken 19.00 og ikke 19.30 som på 
planen. Ny oppdatert liste vil bli sendt ut av Geir. 
 



 Sak 06.05 Godkjenning av fagledere Geir 

 
Godkjent med de navn som er foreslått. Det vil bli jobbet med en deling av jobben som fagleder for hytten 
med en som ansvarlig for utleie og en som ansvarlig for innkjøp/bygningsteknisk. Geir følger opp. 
 

 Sak 07.05 Avtale for deltakere på kurs Anne 

 
• Godkjent 
 
 

 Sak 08.05 Årsmøte HRK og Årsrapport 2004 til NRK Geir 

 
• Geir sørger for at det blir sendt inn påmelding på våre 6 delegater til årsmøte. 
• Årsrapport for 2004 til NRK er oppdatert og vil bli sendt til HRK av Geir. 

 
 

 Sak 09.05 Sak fra AÅRK til Årsmøte til HRK Geir / Jan Ove 

 
• Saken vedrørende kutt av medlemskontingenten fra Lokalforeningen til HRK ble enstemmig 

godkjent uten endringer. Saken vil bli sent tildistriktskontoret og Geir følger denne opp på 
årsmøtet. 

 

 Sak 10.05 Eventuelt  

 
o Egenandel for påskevakt på Kvamskogen. 
 
Forslag om å innføre en ”symbolsk egenandel” for vakt i påsken på Kvamskogen på bakgrunn av at 
HJK skal være med å begrense utgiftene i et stramt budsjett for 2005 ble enstemmig vedtatt.  
 
Følgende satser vil gjelde for påsken 2005 : 

1. Person som er på vakt betaler kr.30,- pr dag 
2. Voksen person som ikke er på vakt betaler kr.100,- pr dag 
3. Barn som er på hytten i påsken betaler kr.50,- pr dag 

 
Det er vaktleder som er ansvarlig for at egenandeler blir samlet inn, Leder for HJK vil sende ut 
informasjon om satsene i god tid før påsken. 
 
 

• Det skal nedsettes en økonomigruppe som skal jobbe med inntektsgivende tiltak for 
budsjettåret 2005 og fremover. 

• Jeanette vil bli forespurt om hun vil lede gruppen, og kan selv knytte til seg personer hun 
ønsker å ha med. Geir tar kontakt med Jeanette og spør om hun ønsker å lede en slik gruppe. 

 
 


