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Årsmelding 2003 - Styret 
 
Styret har i år avholdt 12 styremøter og behandlet 69 saker. Ved årsskiftet hadde vi 1.479 medlemmer , 1.326 
betalende. I året som har godt har det vært ferdigstilling av hus / hytte som har stått i fokus. Dette førte til at 
det er brukt en del mer penger her enn budsjettert, grunnen til dette er usikkerhet angående inntekter fra 
automatene i fremtiden, slik at styret mente det var riktig og ta denne investeringen nå. 
Ambulansesaken har også tatt en del tid, etter det ekstraordinære årsmøtet hvor ambulansegruppen ble nedlagt 
, har Helse Bergen kommet på banen med ett forslag og det ser nå ut som dette løser seg i en felles 
ambulansegruppe. 
Sammenslåings prosessen mellom Bergen og Hordaland Distrikt var temaet på ledersamlingen i Ullensvang, 
dette arbeidet vil forsette i 2004 og det er viktig at Arna og Åsane Røde Kors tar aktivt del i dette.  
Tilslutt vil jeg takke alle frivillige for arbeidet som ble utført i 2003. 
 
Pål V Hjertås 
Styreleder 
 
 
Årsmelding 2003 – Administrasjon 
 
Lokalene i Røde Kors Huset har vært flittig brukt av alle spesialavdelingene i 2003 og det har til tider vært 
kamp om kveldene. Det er spesielt gledelig å se at besøkstjenesten synes å trives i lokalene, og har flyttet sine 
medlemskvelder fra Midtbygda og hit. 
 
Det gjenstår enda litt byggearbeider før vi kan si oss fornød med arkivet og hjelpekorpset sitt depot, men det 
håp om at dette blir ferdig innen kort tid. 
 
På datasiden har vi kjøp nytt utstyr samt fått installert bredbånd på kontoret. Vi kan være meget stolt av vår 
hjemmeside som vi får mye skryt av både innad i organisasjonen og fra andre som besøker denne, en stor takk 
til Kurt. Vi må dessverre konstatere at vi ikke lenger har en bærbar PC da denne var det eneste som ble stjålet 
under et innbrudd i lokalene i sommer. 
 
Vi må dessverre konstatere at til tross for stor aktivitet i året som har gått har medlemstallet gått ned. Vi har 
fått mange nye medlemmer i besøkstjenesten og Røde Kors Ungdom samt noen nye aktive i Hjelpekorpset, så 
reduksjonen skyldes manglede interesse blant våre støttemedlemmer. Det blir en stor utfordring i 2004 å verve 
nye støttemedlemmer og ta vare på de vi har i dag, slik at vi stopper trenden med medlemsflukt. 
 
Geir Langeland 
Adm leder 
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Årsmelding 2003 – Økonomi 
 
Endelig regnskapet for 2003 viser at vi vil gå med overskudd. Inntekter fra instruksjon, snøscooter, refusjon 
ved aksjoner og lojalitetsavtalen er høyere enn det var budsjettert med, mens inntektene i kontingent fra 
medlemmer, tilskudd fra HRK og ambulansen ble lavere enn budsjettert.  
 
Vi har i 2003 foretatt store investeringer både på Hytten, i Røde Kors Huset og til spesialavdelingene. 
Inntektene de siste årene har gitt rom for disse investeringene som har ført til høyere standard på hytten og 
bedre aktivitetstilbud på Røde Kors Huset.  
 
Som det går frem av regnskapene er Arna og Åsane Røde Kors meget bra økonomisk stilt både med likvide 
midler og eiendeler. Lojalitetsavtalen har gitt oss stor handlingsfrihet, og slik vil det også bli i 2004. Avtalen 
ble sagt opp av Norges Røde Kors den 31.12.2003, men er nå blitt forlenget til 31.12.2004. 
 
Styret har i 2003 vedtatt investeringer på ny pulk, digitalt kamera og økonomisk bistand til felles båtprosjekt 
for hjelpekorpsene i Bergen. Dette er utgifter som ikke ble utbetalt før regnskapet for 2003 ble gjort opp, og 
taes derfor med inn i budsjettet for 2004. 
 
Geir Langeland 
Adm leder 
 
Årsmelding 2003 – Depot / Samband 
 
Det er i 2003 kjøpt inn et baseapparat type Icom. Dette fungerte bra under aksjonen i Ytre-Arna den 25-27.1. 
Det er også kjøpt inn et reservebatteri til hver av de nye GP senderne. Samband og depot har deltatt på 
forsyningssiden under to Blokk II kurs i løpet av året som har gått. Det har vært utført mange timer dugnad på 
Geitanuken i områderegi. Sambandshytta er utvidet med ca 15 kvm og repeateren fra Røde Kors har stort sett 
vært i funksjon siste halvdel av 2003. På områdeplan vil det i løpet av 2004 bli foretatt dekningsprøver i 
Gullfjellet, og det kan bli aktuelt å sette opp en repeater i dette området i samarbeid med Politiet. Dette kan 
føre til en samkjøring av repeaterne på Smørås, Geitanuken og en fremtidig repeater i Gullfjellet.  
 
Undertegnede vil beklage at nye depotlokaler ikke ble ferdigstilt i 2003. Det er kjøpt inn en ny og større pulk, 
samt ovner til lavoene. Jeg vil minne på at disse skal reingjøres etter bruk.  
 
Jeg vil til slutt minne alle på at uttak av utstyr fra depotet skal noteres på dertil egent skjema, og at utstyr som 
lånes skal leveres tilbake etter bruk. 
 
Svein Morvik 
Leder depot/samband 
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Årsmelding 2003 – Hytten 
 
I 2003 ble det endelig kjøpt ny sofa, nytt langbord og nye senger. I tillegg er det lagt ned utallige 
dugnadstimer med å bygge ny altan (med peis), male tak og vegger i 2 etg og legge nye gulv. Hytteleder vil 
takke til alle som har vart med på dugnaden. 
 
Hytten har i 2003 hatt lite besøk dersom vi ser bort fra vintervaktene til hjelpekorpset. Med tanke på den 
standarden hytten nå har, oppfordrer vi derfor alle medlemmene til å benytte seg av den muligheten de har til 
å leie hytten til meget gunstige priser. 
 
Med hilsen 
Sven-Erik Mjelde  Geir Langeland 
Hytteleder  adm leder 
 
 
Årsmelding 2003 - Hjelpekorps 
 
Aksjoner:  
Vi har i 2003 gjennomført 11 aksjoner, 6 forvarsler og 400 timer brannslukking i påsken. Det har vært bra 
oppmøte og vi har lagt på et antall mannskaper mellom 6 og 17 på alle aksjonene. Gjennomsnittet er 10 
mannskaper.  Til nå i 2004 har vi i tillegg vært med på ”Rocknes” og aksjon i ytre-arna med til sammen 550 
aksjonstimer. 
 
Vi har for øvrig gjennomført et prosjekt for hjelpekorpset hvor Anne-Grethe Bø Pytte har vært prosjektleder. 
Som en videre føring av prosjektet har vi gjennomført medlemssamtaler med alle hjelpekorps medlemmene. 
Det er Asle Bjørndal og Anne Dall Larsen har stått for dette. En videre evaluering var startet like før slutten 
på 2003.  
    
Siste helgen i august deltok hjelpekorpset på Norges mesterskapet i førstehjelp på Gol,  sammen med 
Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps. Det var en minnerik helg hvor vi totalt med laget var ca. 35 stk som reiste 
til Gol. Til slutt endte vi på en 7 plass totalt.   
 
Vi har hatt deltakere på ledersamling i Kinsarvik og årsmøtet til Hordaland Røde kors.  
 
Nestleder hjelpekorps 
Jeanette Pedersen 
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Årsmelding 2003 - Opplæring / Instruktsjon 
 
Avdeling instruksjon har i 2003 hatt to uttalte satsningsområder; det ene har vært å få en stabil og god 
instruktørgruppe på beina, og det andre har vært å satse på eksterne kurs. 
 
Av eksterne kurs har det vært kjørt 10 stk ” Norsk grunnkurs førstehjelp”, her har kundene stort sett vært 
barnehager i vårt område, men også andre bedrifter har fått kurset seg.  
 
Mars  :        Frydenbø Bilsenter.  
                    Trollskogen barnehage 
April :         Liakroken barnehage 
Juni :           Ulsetåsen barnehage 
August :      Arna ergo-og fysioterapitjeneste 
September:  Rolland barnehage 
                    Arnatveit barnehage 
                    Ulvhøyen barnehage 
Oktober :    Ytre Arna FAU 
November :  Fargehuset A/S 
 
Det har vært avholdt to instruktørmøter i året som har gått. På disse ble Anne Dall larsen g Nina Helen Bakke 
Nesbø valgt som assistenter for Vigdis. Anne har hatt ansvaret for de eksterne kursenes med Vigdis og Nina 
har hatt ansvaret for de interne kursene sammen med Vigdis. 
 
Det har vært avholdt en del interne kurs også i 2003, ettersøkning redning barmark ble kjørt i februar, og i 
november. Grunnkurs hjelpekorps ble kjørt i to omganger høsten 2003, i september og i desember.  
 
I april deltok ?? personer fra Arna og Åsane Røde Kors på Ullensvangkursene 2003, og i oktober deltok Anne 
Dall-Larsen, Nina Nesbø og Vigdis Torvanger på instruktørsamling i Kinsarvik. 
 
Vigdis sand torvanger har dessuten gjennomført kurset ” undervisning og veiledning ” og er således trinn 3 
instruktør. 
 
2003 har vært et godt år for avd. opplæring/instruksjon, og dette må det satses videre på i 2004. Undertegnede 
takker for seg som leder for gruppen på dette årsmøtet, men ser frem til å fortsatt jobbe med instruksjon i Arna 
og Åsane Røde Kors.. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Vigdis Sand Torvanger 

 
 
Årsmelding 2003 – Snøscooter 
 
Ikke levert.  
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ÅRSMELDING 2003 - BESØKSTJENESTEN  
 
Anny Fyllingsnes - leder - og Aud-Karin Napsholm - nestleder - har representert Besøkstjenesten i 
Lokalforeningens styre året 2003. 
 
Besøkstjenesten hadde ved årets slutt 61 medlemmer. 
 
Nye besøksvenner - har alle deltatt på besøksvennkurset i Bergen Røde Kors.  De fleste har fått oppgaver, og 
de resterende får oppdrag først på nyåret. 
 
På Arna Helseheim har vi dette året hatt 3 skift som går hver sin uke med salgstralle. 
På Midtbygda Sjukeheim har vi 1 skift som går hver 14. dag med salgstralle.  
Til de som ønsker besøksvenn hjem har vi formidlet så langt vi har hatt ledige besøksvenner. 
Ved årets utgang har vi venteliste av eldre som ønsker besøk fra Besøkstjenesten. 
 
Dette året har vi hatt 6 samlinger for medlemmer. Vårmøte og julemøte ble holdt på Midtbygda Sjukeheim. 
Her stilles lokaler til disposisjon vederlagsfritt. Sommermøte ble holdt på Bergen Røde Kors sitt sted «Kvila» 
på Grimseid. Og 3 møter på høsten hadde vi Røde Kors Huset på Liamyrane.  Fremmøte har vært godt - fra 12 
- 20 personer. Det er fint å komme sammen til møter der en kan bli bedre kjent med medlemmene, og utveksle 
tanker og ideer. 
 
I mars deltok medlemmer av Besøkstjenesten i AÅRK sin innsamlingsaksjon til Irak. 
 
Først i april hadde vi det årlige blomstersalget. Fin salgsinnsats fra medlemmene - ga inntekt   
nto kr 17.380,-.  Vi har også dette året etter søknad fått tilskudd fra bydelene i Arna og Åsane samt Lokal 
Agenda 2003. Besøkstjenesten har også mottatt minnegave etter en bruker av Besøkstjenesten. 
 
I september hadde vi helgetur for eldre til Eidfjord. 26 deltakere inklusiv hjelpere fra Besøkstjenesten. Vi 
reiste lørdag formiddag.  Med buss fra Åsane og videre over Voss til Eidfjord. Tilbake over Kvamskogen og 
hjem søndag ettermiddag. 
En innholdsrik og fin tur for deltakere  -  og hjelpere. 
 
Kurs i førstehjelp for besøksvenner hadde vi i november i Røde Kors Huset. 
  
Besøkstjenesten takker alle medlemmer for fin innsats. 
På besøk i private hjem til ensomme eldre. På sykehjem med salgstraller. 
I komiteene for alle arrangement. Blomstersalg, innsamlingsaksjon, hjelpere på tur og alle som har kjørt til og 
fra. Takk alle sammen for omsorgen dere viser på så mange måter. 
 

 
 

 Anny  Aud-Karin 
leder  nestleder 
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ÅRSMELDING 2003 – RØDE KORS UNGDOM 

 
I 2003 bestemte Norges  røde kors at vi ikke lengre skulle hete UNG I RØDE KORS, men Røde kors 
ungdom. ”En måte å vise at vi skulle bli den nye ungdomsorganisasjonen.” 
 
Medlemstallet vokste til over 50 medlemmer i 2003, og dessverre har vi måtte si nei til mange som ville 
begynne, (i aldersgruppen fra 7.klasse og oppover) da vi har full gruppe her. Vi har hatt 3 grupper delt inn 
etter alder, med et opplegg som passer til de forskjellige sitt kunnskapsnivå. De 3 gruppene er delt inn fra 2-4 
klasse, 5-6 klasse og fra 7 klasse og oppover, med en og en halv time klubbkveld til hver gruppe. Dette har 
fungert helt topp, og vi merker at barna og ungdommene lærer og trives. Dette er takket være dyktige 
klubbledere og positive ungdommer, samt et svært godt samarbeid med hjelpekorpset vårt. 
 
Vi har lagt stor vekt på vennskap, utvikling, samhold, fellesskap og medmenneskelig forståelse for hverandre. 
Ansvar, utfordringer og ikke minst lek og moro ! 
 
Vi har brukt mye tid til å lære barna og ungdommen grunnleggende førstehjelp, og gjennomført grunnkurs i 
førstehjelp for de eldste. De som gjennomførte kurset fikk være med hjelpekorpset på vintervakter, (på 
Kvamskogen ) som observatører. Dette var en stor suksess! 
 
Vi har hatt sminke og markør kurs, ring øvelser med førstehjelpposter eller kart og kompass poster. 
 
 Vi har arbeidet mye med temaer som stopp volden, mobbing (både fysisk og psykisk) og rasisme. Vi har 
laget prosjekter med veggaviser, rollespill, gruppesamtaler (de vi diskuterte sak og løsninger, ikke personer) 
og vi har laget et stort Stopp Volden bilde, med våre håndtrykk på.(Bilde henger på biljardrommet.) 
 Vi har hatt besøk av Tonny Langeland, et mobbeoffer som har lært oss mye, å nye måter å tenke og handle 
på. 
 Politiet har vært på besøk, men det var et opplegg kun for den eldste gruppen, tema var vold og kriminalitet, 
men også rusmidler samt seksualitet. Budskapet var; havner du i feilt selskap, er du fort inne i en vond sirkel, 
der den ene handlingen fører til den andre. Svært lærerikt! 
 
Vi har samarbeidet med Asylmottaket i Arna om to dagsturer med båt, der våre ungdommer sammen med 
deres beboere hadde en grei båt tur med fisking, samt en tur i land på en øy, der de grillet pølser og drakk 
brus. Hjelpekorpset vårt var med i tilfelle noen skulle falle uti. 
 
Vi har også arbeidet litt med sansene våre, ikke lett og være blind  å bevege seg ute i skog og mark. Barna 
fikk bla prøve å sitte i rullestol, det var mange hindringer de knapt hadde tenkt på. Vi skulle egentlig få besøk 
av en funksjonshemmet, men det skar seg dessverre. 
 
Ellers har vi hatt hobbyverksted i forbindelse med påske og jul. Der samarbeidet vi med besøktjenesten som 
vi inviterte med, det var så kjekt at det vil vi gjerne lage en tradisjon av !  
 
Sommeravslutning og juleavslutning er blitt en tradisjon, med hjemmelagde kaker og boller, leker og 
overraskelser. For eksempel minimopedkjøring, båt tur, hesteskokasting, bading, skattejakt…………. Osv. 
 
Vi må ikke glemme det barna og ungdommene syns er kjekkest av alt, turer!  Vi har vært mye ute i naturen og 
på både hytteturer å teltturer, vi har det kjempe gøy hver gang. Tiden fyker, barna og ungdommen er utrolig 
kreative, og første spørsmål når turen er over er; Når skal vi på tur igjen ?  Alt er rett å slett positivt, og  
konklusjonen er klar det fins ikke dårlig vær,bare dårlige klær ! 
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Det nye lokalet vårt på Liavatne har forenklet arbeidet vårt betraktelig. Nå har vi alt vi trenger på en plass, 
samt et fantastisk inne og ute areal. 
Vi har fornyet oss med litt spill og biljardbord som brukes flittig på klubbkveldene våre. Vi har vært flinke å 
spare på budsjettet vårt, så på tampen av året kjøpte vi to kanoer som vi flittig skal bruke i 2004. 
 
Vi som er ledere ser at barna og ungdommene som er med oss er stolte over Arna og Åsane røde kors, ikke 
bare det vi gjør, men også det dere andre gjør. 
 Vi har også hatt besøk av Monica Haakonsen (som er sjef for Hordaland røde kors),  hun hadde hørt om oss 
og ville besøke oss. Flott at de på topp har kontakt med vi som lager aktivitet, som folk hører om. 
 
Takk for et flott samarbeid med hjelpekorpset, opplæringsansvarlig og besøks tjenesten i Arna og Åsane røde 
kors 2003, vi vil gjerne gjenta suksessen i 2004. 
 
 
 
Leder for Arna og Åsane røde kors ungdom. 
Rannveig Vik Langeland.  
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Resultatregnskap 2003 
    
    

 REGNSKAP BUDSJETT 

DRIFTSINNTEKTER OG - KOSTNADER 2003 2003 
    
Kontigenter og gaver 218 443  275 000 
Automat- og lotteriinntekter 213 185  170 000 
Inntekter hjelpekorpset 40 091  37 000 
Inntekter besøktjenesten 102 063  115 000 
Inntekter ambulanse 155 286  200 000 
Inntekter snøscooter 63 919  55 000 
Leieinntekter 15 264  14 000 
Inntekter instruksjon 29 200  15 000 
Tilskudd / Andre inntekter 137 573  170 000 
Egenandel kurs/møter 37 130  50 500 
Sum driftsinntekter 1 012 154  1 101 500 
    
    
Administrasjonskostnader 298 405  322 780 
Kontingent Hordaland Røde Kors 51 000  52 000 
Kostnader hjelpekorpset 126 950  101 340 
Kostnader besøktjenesten 151 604  157 000 
Kostnader ambulanse 44 280  84 950 
Kostnader snøscooter 74 438  68 800 
Kostader hytte 101 182  57 000 
Kostader instruksjon 84 428  93 000 
Kostnader RKU 51 178  58 000 
Kostnader minibuss 55 822  56 720 
Kostnader prosjekt 19 478  77 000 
Sum driftskostnader 1 058 765  1 128 590 
    
    
Driftsresultat (46 611)  (27 090)
    
FINANSPOSTER    
Finansinntekter 37 068  45 000 
Sum netto finansposter 37 068  45 000 
    
    
Ordinært resultat (9 543)  17 910 
    
EKSTRAORDINÆRE POSTER    
Gevinst av salg snøscooter 20 300  21 000 
Ekstraordinære poster 20 300  21 000 
    
Årsresultat 10 757  38 910 
    
OVERFØRINGER    
Overført til egenkapital 10 757   
Sum disponert (10 757)   
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Balanse 
    

    

EIENDELER  31.12.03 31.12.02 
    
Anleggsmidler   
Hytten  460 000 460 000 
Biler, snøscooter o.l. 214 100 155 800 
Inventar, utstyr 106 100 90 000 
Sum anleggsmidler 780 200 705 800 
    
Omløpsmidler   
Varebeholdning 3 662 4 547 
Kortsiktige fordringer 46 460 84 476 
Bankinnskudd, kasse  849 495 892 433 
Sum omløpsmidler 899 617 981 456 
    
SUM EIENDELER 1 679 817 1 687 256 
    
    
EGENKAPITAL OG GJELD   
    
Egenkapital   
Egenkapital pr 01.01 1 610 298 1 465 834 
Årets resultat 10 757 144 464 
Egenkapital pr 31.12  1 621 055 1 610 298 
    
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 26 762 44 958 
Annen kortsiktig gjeld 32 000 32 000 
Sum kortsiktig gjeld 58 762 76 958 
    
    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 679 817 1 687 256 
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Innkomne forslag 1. 

 
Felles ambulanse gruppe. 
 
Det har den siste tiden blitt jobbet med og starte en felles ambulanse gruppe i Bergen. 
Det som er intensjonen er at denne vil bli drevet av ett eget styre, som drifter gruppen basert på budsjett 
vedtatt på generalforsamling. Eventuelt overskudd av driften vil tilbakeføres til eierne. 
Vi vil eie en andel av gruppens aktiva på 25 %. 
Vi vil gå inn i gruppen med en andel på inntil 80.000 kr. En del av denne summen vil bli betalt med vår 
ambulanse som går inn i gruppen.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet i Arna og Åsane Røde Kors gir styret fullmakt til å forhandle frem en endelig avtale mellom partene 
(eierne). Videre gir årsmøtet i Arna og Åsane Røde Kors styret fullmakt til å gå inn med en andel inntil kr. 
80.000.  
 

Innkomne forslag 2. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Endring i stillingsbeskrivelse for Leder RKU under avsnittet Ansvars- og myndighetsoppgaver: 
 

• Leder for barn og unge er ansvarlig for å utarbeide terminlister for avdelingen. 
 
Endring i stillingsbeskrivelse for Operativ leder Hjelpekorps under avsnittet Ansvars- og 
myndighetsoppgaver: 
 

• Operativ leder er ansvarlig for terminlistene til hjelpekorpset. 
 
 
Endring i stillingsbeskrivelse for Opplæringsansvarlig under avsnittet Hovedarbeidsoppgaver: 
 

• Behjelpelig med terminliste Hjelpekorps (Beredskap), i samarbeid med Leder Hjelpekorps. 
• Behjelpelig med terminliste (Barn og Unge), i samarbeid med Leder Røde Kors Ungdom. 
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Handlingsplan for Arna og Åsane Røde Kors 
 

1 Beredskap og innsats ved ulykker og katastrofer  
 
Arna og Åsane Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, katastrofer og 
nødssituasjoner. 
 
Mål: 
1.1 Utøve lokal frivillig redningstjeneste i tråd med samfunnets behov, offentlige forventninger og i 

samarbeid med redningstjenesten for øvrig. 
 
1.2 Øke og vedlikeholde kompetansen i førstehjelp til personell som opptrer på vegne av Røde Kors og tilby 

opplæring til alle som ønsker det, spesielt egne medlemmer. 
 
1.3 Oppgradere beredskapsmateriellet slik att vi blir mer effektive i utøvelsen av redningstjenesten. 
 
1.4 Øke rekrutteringen til hjelpekorpset. 
 

2 Helse og omsorg 
 

Som besøksvenn får man kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke med. Vi skal 
hjelpe og støtte ensomme, syke, unge og eldre. 
  
Mål: 
2.1 Drive ulike former for kontakt skapende virksomhet som turer,  felles møter på  våren, høsten og til jul. 
 
2.2 Ikke drive oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det, i samarbeid med forskjellige 

instanser innen eldreomsorgen. 
 

3 Ung I Røde Kors 
 

Ung i røde kors skal være en aktiv avdeling for unge i alle aldre, der alle skal oppleve vennskap, utvikling 
,samhold , fellesskap og medmenneskelig forståelse. 

 
Mål: 
3.1 Tilpasse aktiviteten i de enkelte gruppene etter alder og kunnskapsnivå. 
 
3.2 Øke og vedlikeholde kompetansen på førstehjelp, kart og kompass, knuter og stikk , og sminke og 
markørarbeid. 
 
3.3 Arbeide for og øke forståelsen  for problemer knyttet til mobbing ,rusmidler, vold og rasisme. 
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4  Opplæring  

 
Arna og Åsane Røde Kors skal ha en aktiv instruktørgruppe som skal drive opplæring både internt i Røde 
Kors og eksternt. 
 

Mål: 
4.1 En stabil og god instruktørgruppe hvor det skal avholdes minst et instruktørmøte i halvåret, hvor 

aktuelle temaer for instruktørene taes opp. 
 
4.2 Intern opplæring skal sørge for at alle hjelpekorpsmedlemmer har en grunnopplæring i henhold til 

gjeldende minstekrav gitt av Norges Røde Kors hjelpekorps som er god nok, og at de basale 
kunnskapene som ethvert hjelpekorpsmedlem skal ha, blir trent og repetert med jevne mellomrom. 

 
4.3 Drive inntektsbringende kurs/ opplæring for publikum og/eller bedrifter i vårt område. 
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Budsjett for 2004/ 2005 - Inntekter 
 

 
Konto  Kontonavn Regnskap 2003 Budsjett 2004/2005 

 
3210 Varesalg tralle 77638 80000

 
3220 Loddsalg 24425 25000

 
3230 Leieinntekter hytte 3450 3000

 
3231 Leieinntekter kjøretøy 3500 2000

 
3240 Inntekter ambulanse 155286 0

 
3241 Inntekter vakter 11425 12000

 
3242 Inntekter instruksjon 29200 35000

 
3243 Innt snøscooter 63919 65000

 
3261 Refusjoner aksjoner 36980 45000

 
3272 Lojalitetsavtale 213185 213000

 
3310 Kontingent medlemmer 182152 190000

 
3420 Tilskudd fra HRK 100000 122500

 
3450 Kommunale tillskudd 30680 29000

 
3470 Gaver 36290 22000

 
3710 Egenandel kurs/møter 37130 33500

 
3900 Andre Inntekter 6893 0

 
8050 Renteinntekt 37068 32000

 
 Totalt 1012154 909000 
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Budsjett for 2004/ 2005 – Utgifter 
 

 
Konto  Kontonavn Regnskap 2003 Budsjett 2004/2005

4320 Varekjøp tralle 76518 70000
4411 Vaktutgifter 13599 14000
4421 Kostnader aksjoner 10793 4000
4452 Varekjøp loddsalg 7440 8000
6010 Avskriving 80978 57890
6220 Driftstilskudd til HRK 51000 51000
6221 Tillskudd til distriktsprosjekt 7120 7200
6300 Leie lokaler 118544 121500
6340 Eletrisitet 23505 25000
6345 Kommunale avgifter 20472 20000
6370 Vedlikehold lokaler 20044 10000
6371 Faste utgifter 3562 3500
6380 Vedlikehold hytte 49533 7000
6520 Utstyr faste eiendommer 13253 4500
6531 Depoutstyr 25923 21000
6532 Depoutstyr vedr. aksjoner 12419 20000
6540 Inventar 13812 5000
6550 Sambandsutstyr/kostnad 23336 8000
6560 Instruktørutstyr 11851 10000
6565 Sminke / Markørutstyr 2733 3000
6590 Diverse anskaffelser 1808 3000
6650 Drift Data / EDB 12212 8000
6651 Fast Data / EDB 8495 10000
6705 Revisjon 8680 6200
6795 Avgift regnskapsprog. 1637 3500
6800 Kontorrekvisita 7611 8000
6870 Undervisningsmateriell 5644 6000
6900 Telefon 8648 10000
6907 Mobiltelefon 52818 49500
6940 Porto 6244 6000
7000 Drivstoff 16332 12000
7020 Rep og vedlikehold 51201 25000
7100 Bilgodtgjørelse, oppg.pl 10726 9500
7101 Bilgodtgjørelse, aksjoner 2388 4000
7130 Reisekostnad 2316 2000
7131 Reisekostnad aksjoner 540 1000
7210 Turer / Leirer 50507 75000
7230 Diverse materiell 33326 20000
7320 Markedsføring 7655 30500
7340 Bespisning 29413 13500

 Katastrofefond/båtprosjekt 0 25000
7371 Andre medl.aktiviteter 11680 10000
7420 Gaver 25795 10000
7500 Forsikring 39801 30500
7712 Distriktsårsmøte 5600 5000
7720 Deltakelse kurs 55639 50000
7770 Bank og kortgebyrer 1550 2000
7799 Diverse kostnader egne kurs Inntekt kr. 202 3000

Tatt ut av 
kontoplan 

for 2004 

Vedl ktr.uts / Tidsskr / Rekv-vask
Ambu.utst / Suppl.ambu.utstyr

Scotterutst / Møtekostnader 14269 0
 Totalt 1058765 908790 
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Investeringsbudsjett 2004
 
 
Pulk 13700
 
Pc bærbar 12000
 
Kamera 5000
 
Prosjektor 15000
 
Ambulanse 80000
 
sum 125700 
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