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Referat styremøte 

Arna og Åsane Røde Kors 

12.10.2009 

 Faste poster  

Tid og sted 

Møtet ble avholdt på Røde Kors Huset, mandag 12. oktober kl 18.00 

Møteleder: Sven Erik 

Tilstede: Sven Erik, Rannveig B, Geir, Eivind, Ørjan, Eirik og Ellen  

 

Gjester:  Lars Atle Skorpen, Håkon Fedde-Larsson, Vigdis Sand Torvanger 

Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling: Godkjent 

Referat: Godkjent 

Sakslistens rekkefølge endret på grunn av gjester. 

Innkommet post 

-  

Rapport fra ansvarsområdene 

- Utvidede rapporter gjennomgått for gjester 

- Månedsrapportene vedlegges referat 

 

Sak 25/09 Utkast til sponsoravtale 

- Saken ble diskutert med gjestene. 

- Viktig med fysisk avstand mellom Røde Kors logo og sponsor logo. Det er mulig å ha tekst fra 

sponsor i tillegg til logo. 

-  Avtalen strider ikke mot regelverk i Røde Kors. Foreningen står fritt til å inngå avtaler med 

bedrifter.  

- Henvist til avtaleforslag: Under punkt 1.5 lag en liten presentasjon fra hver av 

spesialavdelingene, gjerne med bilder. 

- Lars Atle Skorpen kan stille på møte hos sponsor sammen med styre representant. 

 

Sak 28/09 Panto 

- Hatt en stand i forbindelse med start av Panto. Send inn regning på kr 3000,- for denne dagen. 

- Lag stand for å informere om Panto. Hordaland Røde Kors kan hjelpe med materiell. 

- Panto stand kan i noen grad samkjøres med en stad for arbeidet i Arna og Åsane Røde Kors. 
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- Gi medlemmene informasjon om Panto, send infoskriv sammen med medlemskontingent. 

Frist for innsendelse til Norges Røde Kors av infoskriv som skal ut sammen med medlemskontingent er – 

medio november. 

- RKU tar saken. 

- Lokalpressen kontaktes for evt. reportasje rett før stand. 

        

Sak 30/09 Asylmottaket i Arna 

- Håkon Fedde-Larsson har hatt møte med ledelsen på asylmottaket i Arna. 

- Det er ønske om frivillige som kan komme til mottaket for å være sammen med beboerne en gang i uken 

ca to timer.   

- Ca 90 beboere, hovedsakelig unge menn 

- 2-4 frivillige for å danne en gruppe, kan få kurs via Hordaland Røde Kors 

- Ingen penger i Røde Kors systemet til aktiviteten, asylmottaket legger de økonomiske rammene. 

- Et asylmottak for mindreårige i Salhus. Vi ser på mulighet for aktivitet for denne gruppen. 

- Sven Erik, Eirik og Håkon møter mottaksledelsen. Håkon avtaler møte tidspunkt. 

- Kontakt med lokalpressen for å lage en reportasje om flerkulturelt arbeid. 

 

Sak 33/09 Valg 2010 

- Kandidater til verv som er på valg 

  

 Styre leder  2 år  

 Adm. leder  1 år 

 Leder besøk   1 år 

 Nestleder Besøk  2 år 

 Leder Hjelpekorps  2 år 

 Leder RKU  2 år 

 Leder Bark  2 år 

- Avdelingsvise årsmøter for hjelpkorps, omsorg og RKU for valg av representanter 

 

Sak 29/09 Innsamling til 4 katastrofer   

- Saken diskutert.  

- Ikke mulighet for aksjon nå 

 

Sak 24/09 Gjennomgang av regnskap 

- Regnskapet gjennomgått  

 

Sak 26/09 Lokaler/garasje 

- Garasje bør ryddes og utstyr flyttes ut for å frigjøre arealet til aktivitet 
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- Jobb for å finne garasje til minibuss, mannskapsbil og annet utstyr. Maks 15 min fra depot. Garasjeport 

min 2.5 m høy. 

-  Ansvar: alle 

      - Følges opp på neste møte. 

 

Sak 27/09 Julebord/juleavslutning 

- Innvilget til julebord/juleavslutning 

      - Besøk  kr 3000,- 

- Hjelpekorps kr 3000,- 

- RKU  kr 1500,- 

- BARK  kr 1500,- 

 

Sak 31/09 RKU 30. oktober 2009 

- RKU trekker saken 

 

Sak 33 Eventuelt 

      - Røykeforbud: 

Innført røykeforbud i hele lokalet 

 

- Julearrangement for Besøkstjenesten:  

- Kjøp 30 nye dessertskåler 

 

- Besøksvennkurs: 

 Førstehjelpsdel 15. november ønsker instruktør. Ikke tilgjengelige instruktører. 

 

- Blodbussen: 

- Rannveig er blitt kontaktet av Mona Flekke. Det er ikke resurser til å delta i blodbussen for øyeblikket. 

 

- Makuleringsmaskin: 

 Mulighet for å se etter brukt makuleringsmaskin 

 

- Vask av lokalt 

 Hver avdeling må finne et forslag til mulighet for bedre vask av lokalet.  

 Saken tas opp på neste møte. 

 

 

 

Ellen 

Ref 


