
Referat fra årsmøte 2005 
Arna og Åsane Røde Kors 

21. februar 2005  
 

Styrets leder Geir Langeland, ønsket velkommen. Det var 30 personer tilstede på møte hvor 
samtlige var stemmeberettiget. 
 

1. Godkjenning av møtets lovlige innkalling og saksliste. 
 

Rettelse av årstall 2004 til 2005 i forhold til sak 9. og 10. 
 

Godkjent enstemmig. 
 
 
2. Valg av møteleder 
 

Jan Ove Halsøy enstemmig 
 
Møteleder spør årsmøte om det er greit at en tar en gjennomgang av sak 10. budsjettet 
til orientering før en går gjennom sak 8, innkomne saker. Årsaken er at en vil måtte 
endre enkelte poster i budsjettet om årsmøte godkjenner enkelte av de innkomne 
forslagene. 
 
Godkjent enstemmig 

 
 

3. Valg av referent 
 

Marianne Rød enstemmig 
  
 

4. Valg av tellekorps 
 

Eivind Grunby, Pål Vegard Hjertås og Sigmund Tonning enstemmig 
 
 

5. Valg av to personer til å underskrive referat 
 

Sven Erik Mjelde og Svein Morvik enstemmig 
 
 

6. Godkjenning av årsmeldinger for 2004 
 

Møteleder leste opp overskriftene på hver årsmelding, og etter en liten lesepause ble 
det åpnet for spørsmål og kommentarer. 
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Følgende endringer ble gjort: 
 
 Røde Kors Ungdom: I 2. avsnitt linje 20 ble Kvamsøy tilføyd etter Kvamskogen. 
  

Årsmeldingene med endringer vedtatt enstemmig. 
 
 

7. Godkjenning av regnskap for 2004 
 

Administrativ leder hadde en gjennomgang av regnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent 
 
 
Budsjettet for 2005 til orientering. 
 
Administrativ leder orienterer ang budsjettet og kommer med kommentarer i forhold 
til at de har budsjettert med underskudd på - 218 600 kr. 
 
 

8. Innkomne forslag 
 

Innkommet forslag 1: 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslo at Arna og Åsane Røde Kors ikke setter av 
penger på beredskaps/ katastrofefondet for budsjettåret 2005/2006. Enstemmig vedtatt.  
 
Innkommet forslag 2: 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslo at Arna og Åsane Røde Kors på bakgrunn 
av sin fremtidige økonomiske situasjon ikke dekker kostnadene ved kjøp av 
uniformer/personlig utstyr. Enstemmig vedtatt. 
 
Innkommet forslag 3: 
 
Frank Christensen foreslo at Arna og Åsane Røde Kors bytter ut snøscooteren Artic 
Cat Bear Cat 2001 modell med en ny Bear Widertack Turbo 2005 modell. 
 
Styre i Arna og Åsane Røde Kors foreslår at årsmøte ikke vedtar innbytte av scooter 
sesongen 2005. Styret ber om årsmøtet sin tilslutning til å bytte ut scooter med 
levering primo januar 2006, hvis styret finner økonomisk rom for dette.  
 
Forslaget fra Frank Christensen fikk 19 stemmer 
Forslaget fra styret fikk 10 stemmer 
1 blank stemme. 
 
Vedtak om innbytte av snøscooter godkjent med 19 stemmer. 
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Innkommet forslag 4: 
 
Pål Vegard Hjertås, Sven Erik Mjelde og Sigmund Tonning foreslo at årsmøte gir 
styret fullmakt til å bruke inntil kr. 270000 fra egenkapitalen til å kjøpe bilen. 
 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslo følgende: 
- Arna og Åsane RK 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    støtteordninger i Norges RK, kommunale støtteordninger, støtteordninger 
i private bedrifter m.v. 
- Denne utredningen skal avsluttes medio juni 2005, og prosjektgruppen fremlegger 
resultatet for styret i  
  Arna og Åsane RK umiddelbart etter dette. 
- Styret i Arna og Åsane RK vil med bakgrunn i prosjektgruppen`s 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  
  Arna og Åsane RK til ekstraordinært årsmøte med dette som sak på møtet. 

 
 

Pål Vegard Hjertås, Sven Erik Mjelde og Sigmund Tonning godtar styrets forslag med 
endringer i strekpunkt 3 og 5. 
 
Endringer i strekpunkt 3. 
 
Medio juni 2005 endres til 1 juni 2005. 
 
Strekpunkt 5 strykes og endres til følgende: 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors innkaller til ekstraordinært årsmøte innen 15. juni 
2005 der denne saken fremmes på nytt. Det skal da foreligge en endelig fremdriftsplan 
vedrørende finansiering og drift av bilen. 
 
Styrets forslag med endringer godkjennes enstemmig. 
 
Innkommet forslag 5: 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslo at Arna og Åsane Røde Kors utarbeider et 
forslag til behandling på årsmøtet til Hordaland Røde Kors. Enstemmig vedtatt. 
 
Innkommet forslag 6. 
 
Arna og Åsane Røde Kors foreslo at årsmøtet til Arna og Åsane Røde Kors gir 
styret i Arna og Åsane Røde Kors fullmakt til å utpeke tilleggspersonell etter behov. 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors skal før neste ordinære årsmøte utarbeide 
stillingsinstrukser og stillingsbeskrivelser for disse stillingene. Disse skal fremlegges 
på årsmøtet for endelig godkjenning av årsmøtet. Enstemmig vedtatt. 
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Innkommet forslag 7. 
 
 I 2. avsnitt 1. linje erstattes undertegnede med styret. Underskriften erstattes med 
styret. 
  
Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslo følgende endring av stillingsinstruks for 
opplæringsansvarlig: 
 

- Nestleder er ansvarlig for markedsføring 
- Opplæringsansvarlig er ansvarlig for medlemmenes opplæring og kompetanse 
- Leder hjelpekorps er ansvarlig for medlemsoppfølging i sin spesialavdeling 
- Leder Røde Kors ungdom er ansvarlig for medlemsoppfølging i sin spesialavdeling  
- Leder besøkstjeneste er ansvarlig for medlemsoppfølging i sin spesialavdeling 

 
Det ble tilføyd ett 6. strekpunkt 

- Berørte stillingsinstrukser blir endret i h,h,t ovenfornevnte strekpunkt. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

9. Godkjenning av handlingsplan for 2005  
 

Møteleder leste opp overskriftene for hvert punkt i handlingsplanen, og etter en liten 
lesepause ble det åpnet for eventuelle spørsmål og kommentarer. 
 
Enstemmig vedtatt 

 
10. Godkjenning av budsjett for 2005  
  

Administrativ leder gikk gjennom budsjettet med følgende endringer etter årsmøtets 
godkjenning av enkelte innkomne forlag, sak 8. 
 
Følgende endringer ble gjort: 
Konto 6010 ble økt med kr 10 000,  fra 47 800 til 57 800 
Konto 7000 ble redusert med kr 1 000, fra 12 000 til 11 000 
Konto 7500 ble økt med kr  1 000, fra 26 500 til 27 500 
Totalt budsjett økes da med 10 000 kr , fra 838 100 til 848 100. 
 
Resultatet øker da med ett underskudd fra – 218 600 til – 228 600. 
 
Etter ovenfor nevnte endringer ble budsjettet enstemmig vedtatt. 
 
 
 

11. Valg 
 

Det skal være skriftlig valg. Det ble åpnet for at ved valg der det kun er en kandidat er 
det nok med 1 skriftlig stemme. Ved valgets start var der 30 stemmeberettigete til 
stede. 
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Nest leder 2 år, valgkomiteens forslag: Jan Ove Halsøy. Valgt med en stemme. 
 
Opplærings ansvarlig 2 år, valgkomiteens forslag: Anne Dall – Larsen. Valgt med en 
stemme. 
 
Leder hjelpe korps 1 år, valgkomiteens forslag: Ingen forslag 
 
Nest leder hjelpekorps 2 år, valgkomiteens forslag: Alfred Limstrand. Valgt med en 
stemme. 
 
Rettmessig skal nest leder rykke opp som leder når denne posisjonen ikke er besatt. I 
følge reglementet skal leder ha vert medlem minimum ett år. Alfred startet i 
hjelpekorpset i November 2004 og fyller dermed ikke dette kravet.  
 
Det må derfor innkalles til ekstraordinært årsmøte ang. dette. 

 
Leder besøks tjenesten 2 år, valgkomiteens forslag: Einar Nordgulen, Valgt med en 
stemme. 

 
Leder Røde Kors Ungdom 1 år, valgkomiteens forslag: Ranveig Vik Langeland. Valgt 
med en stemme. 
 
Nest leder Røde Kors Ungdom 2 år,  
valgkomiteens forslag: Sven Erik Mjelde, 15 stemmer 
             Andre forslag, Daniel Benjaminsen, 15 stemmer 
 
I henhold til vedtektene for gjennomføring av valg står følgende: 
” Hvis flere enn to kandidater er stillet for valg og ingen av dem oppnår minst 
halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest 
stemmer. Gir omvalg ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning ”. 
 
Daniel Benjaminsen ble nest leder etter loddtrekning. 
 
Valg komité 2 år, valgkomiteens forslag:  
Jeanette Pedersen og Åse Johannesen, valgt ved applaudering. 
 
Årsmøtet ble hevet. 
 
 
Tertnes 21. februar 2005  
 
 
 
Marianne Rød 
Referent 

             
 
                          Svein Morvik                                                                        Sven Erik Mjelde  
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	Enstemmig vedtatt 

