
 

 
Referat fra 

Styremøte 
26.10.2005 

 

 

Møteleder: Geir 
 
 

Deltakere: 
Anne Grete, Aud Karin, Alfred, Asle 
 

 

 Saker på dagsordenen 
 Sak 44.05 Godkjenning av inkalling og saksliste Geir 

• Godkjent. 
 

 Sak 45.05 Godkjenning av referat fra forrige møte Geir 
 

• Godkjent. 
 

 Sak  46.05 Innkomme post Geir 
 

1. Brev fra foreldrerepresentant for 10. klasse ved Kyrkjekrinsen skole vedrørende støtte til tur. 
2. Brev fra NRK vedrørende vedlegg til kontingenten 2006. 
3. Brev fra Åsane Kulturkontor vedrørende konferanse om ”Rom for frivillige”. 
4. Brev fra NRK vedrørende appell for innsamling til Pakistan. 

 
Oppfølging: 

1. Geir skriver anbefaling til HRK. 
2. Geir lager skriv til NRK. 
3. Ingen møter på konferansen. 
4. Vi har ikke mulighet for å sette i gang innsamlingsaksjon nå. 
 



 

 Sak 47.05 Rap fra ansv områdene 
 

 Leder Geir 
 

• Tilbud om LOUP kurs til alle ledere for spesialavdelingene 
• Geir møter på årsmøte i Røde Kors Ambulanse Bergen 
• Det vil utarbeides et notat etter Landsmøtet i Trømsø 
• Det må nå utarbeides en aktivitetsplan for 2006 til Rekrutteringsgruppen 
• Det vil bli sendt brev til valgkomiteen på hvilken verv som står på valg 
  

 Opplæring Asle 
 

• Førstehjelpsprøve avholdt den 29/9 g 4/10, 13 medlemmer besto prøven. 
• ”Dette er Røde Kors” avholdt 11/10. 
• ”Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps” avholdt den 13/10. 
• ”Grunnopplæring  samband” avholdt 18. og 23.10. 
• Grunnopplæring for nye medlemmer er nå ferdig. Fem er klare for innsats mens to har litt igjen før 

de er klare for HJK. 
• ”Ettersøkning / redning barmark” startet opp 25/10. 
• Førstehjelpskurs for Flaktveit IK avholdt 12/10 
• NGF avholdt for institutt for komplementær medisin 18. og 19.10 
• Førstehjelp for deg som har omsorg for Barn avholdt for Nyborg Barnehage 24. og 25.10 

 
Planer: 

• Sminke og markørkurs for RKU  
• Førstehjelpskurs for deg som har omsorg for Barn for Unneland Barnehage 
• Ettersøkning / redning barmark skal gå den 27.10, 2.11 og 4.-6.11 
• Førstehjelpskurs for Den fantastiske Trengereidklubben 26.10 
• Temamøte for besøkstjenesten 31.10 
• Førstehjelpskurs for sjåfører i Tine 1. og 8.11. 
• NGF for Aftenskolen 2. og 16.11. 
• NGF for Besøkstjenesten den 28.11 og 5.12 
 

 Øko/adm Asle 

 
• Vi har nå fakturert det som har vært liggende 
• Det er nå bestilt ny medlemsliste 
• Frist for å levere årsmeldinger blir 10.01.2006 
• Budsjett for 2006/2007: første utkast ferdig til 1.12 for gjennomgang på styremøte den 14.12. 
• Vil følge opp tildelinger av midler fra NRK slik at disse blir overført til AÅRK. 
 



 

 Hjelpekorpset Anne Grete 
 
• Vi har vært med på en aksjon med funn av medlemmer fra AÅRK 
• Hatt et fellesmøte og et selvstendig møte 

 

 Besøkstjenesten Aud Karin 

 
• Flere av våre medlemmer satt i en bil som kolliderte på vei til Kvila. Det gikk etter alt hell bra 

med alle sammen. 
• Det er kommet en ny leder med i teamet til Aud Karin og Anny 
• Anne skal informere om opplæring på medlemsmøte den 31.10. 
• Medlem har fått et bensinkort hvor en liten del av bruken går til RK. 
• Fana besøkstjeneste kjører egne kurs for besøksvenner, dette bør vi også få til slik at vi slipper å 

sende nye på kurs hos BRK. 
• Økonomigruppen, hva skjer ?? 
• Fått en ny besøksvenn : Kjenning av styreleder. 
• 9.12 julemøte hos besøkstjenesten. 
• Det er gitt gaver til flere jubilanter. 
 

 Sak 48.05 Samarbeid med FK Bergen Nord Anne Grete 

 
• Styret mener vi må stille i Vestlandshallen 26.-27.11 som takk for at de stilte opp på 

innsamlingsaksjonen etter flomkatastrofen 
• Vi vil ikke ta betalt for sanitetsvakten 
• Vi må få tak i en leder for å lage i stand en stand og organisere san.vakten. 
 

 Sak 49.05 Kommersiell kursvirksomhet Geir 

 
• Vi tar Jarle sitt forslag til kompromi til etterretning 
• Vi sender en tilbakemelding til Distriktskontoret om at vi mener kontingenten vi betaler til 

kontoret burde være betaling nok for videreformidling av førstehjelpsoppdrag. 
 

 Sak 50.05 Eventuelt  

 
• Forslag om ny stillingsinstruks og tittel for leder og nestleder i Hjelpekorpset. Saken fremmes 

som egen sak på årsmøtet i februar. 
• Orientering om nye stillingsinstrukser for fagledere i Hjelpekorpset. Enighet om at slike 

stillingsinstrukser ikke trengs styrebehandles, men kan godkjennes av lederne for 
Hjelpekorset. 

• Det er utarbeidet en ny stillingsinstruks for medlemmer i HJK. 
 

 


