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Årsmelding 2011 – Styret / Administrasjon / Økonomi 
 
Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2011 var som følger: 
 
Styreleder Svein Henrik Johansen (trukket seg i løpet av 2011) 
Nestleder Torill Monstad (trukket seg i løpet av 2011) 
Leder hjelpekorpset Geir Langeland 
Leder omsorg Vigdis Sand Torvanger 
Opplæringsansvarlig Eivind Gunby 
Nestleder Omsorg Rannveig Botnen (ansvar Besøkstjenesten) 
Leder RKU Eirik Iversen (gått av i løpet av året 2011) 
Nestleder RKU Ruben Ravanger (ønsket ikke å overta ledervervet) 
Nestleder Hjelpekorpset Ellen Raknes (ansvar for RØFF, gikk av i løpet av 2011)  
Nestleder Hjelpekorpset Christer Berg Johansen (ansvar for RØFF, valgt på høsten 2011) 
 
Både leder, nestleder og leder for RKU gikk av i løpet av året, og lokalforeningen har hatt en 
stor utfordring med å løse de administrative oppgavene samt praktiske oppgaver knyttet til 
styremøtene med innkalling, gjennomføring og referat. Det er derfor ikke mulig for styret å 
oppsummere på en god måte hvor mange styremøter som er gjennomført i 2011 eller hvor 
mange saker som har vært behandlet. 
 
Medlemsmassen til Arna og Åsane Røde Kors har i 2011 holdt seg stabil i forhold til tidligere 
år, men styret har sett at det helt klart bør være mulig å rekruttere flere medlemmer til både 
aktiv tjeneste og som støttemedlemmer. 
 
Som det fremgår av regnskapet for 2011 har Arna og Åsane Røde Kors et driftsresultat på 
minus kr. 280.931,-.  
 
Årsaken til underskuddet skyldes hovedsakelig følgende: 
 

• Lavere inntekter på 
o Kontingent 
o Refusjon aksjoner 
o Utbytte fra Røde Kors Ambulansen Bergen 

 
• Høyere utgifter på 

o Leie av garasje 
o Vakthold og driftskostnader på lokaler 
o Revisjon og regnskapstjenester 
o Kostnadsføring av ny bod på Kvamskogen (vedtatt som investering) 
o Betydelig satsing på kurs og seminarer 
o Styreseminar 
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Pga styrets manglende ledelse har det ikke vært skikkelig kontroll av regnskapet sett i enkelte 
perioder noe som skal skjerpes kraftig inn i 2012. På den annen side har det aldri vært satset 
så mye på å sende medlemmer på kurs og opplæring, noe som vil betale seg over tid. 
Regnskapsfører anbefalte og også å kostnadsføre bygging av ny bod på Kvamskogen i stedet 
for å avskive investeringer over 30 år. 
 
De som satt igjen i styret på slutten av 2011 har gjort en formidabel jobb med å hold 
aktiviteten i gang sammen med utfordringen knyttet til drift av lokalforeningen. Det har også 
vært en hektisk tid knyttet til prosessen med å finne nye lokaler og flytteprosessen som fulgte. 
 
Med hilsen 
Geir Langeland  
adm koordinator 
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Årsmelding 2011 – Besøkstjenesten 
 
Vi har hatt følgende aktiviteter gjennom året: 
 

• Ukentlig gås det med salgstraller på Arna Helseheim 
Totalt er det 11 avdelinger som besøkes  

• Hver 3.uke hentes beboere fra sykehjem i Arna og Åsane med lagets minibuss. Det 
kjøres en tur i distriktet + et matstopp i RK huset 

• Minibussen har også vært benyttet til noen turer med beboere fra Midtbygda 
Sykehjem. Vi stiller med bil og sjåfør, betjeningen ordner resten 

• Besøk i private hjem eller på institusjon 
• Det er avholdt 4 lokale medlemsmøter. På ett møte var det foredrag av ergoterapeut fra 

Haraldsplass og ett var sommeravslutning på Hotell Lune Huler på Lindås, en trivelig 
ettermiddag/kveld med middag, kaffe/kaker og god stemning. Før jul var det julemøte 
i RK-huset med middag, kaffe/kaker + litt underholdning. Det er god oppslutning om 
møtene, ca 20 deltakere 

• Det er avholdt 2 felles medlemsmøter med Stor-Bergen. På møtene er det foredrag om 
aktuelle tema, samt bevertning og utlodning 

• Antall ettermiddagsmøter er øket til 8 stk der eldre i tillegg til egne medlemmer deltar, 
ca 20 stk hver gang. Vi henter og bringer med minibuss og privatbiler. På alle møtene 
har vi hatt aktiviteter, mest i form av strikking av lapper til lappetepper og sitteplater, 
men også litt glass/porselensmaling, samt lage kort og julepynt. På alle møtene er det 
bevertning og utlodning 

• Salg av Dale-gensere som vi overtok fra distriktet. Salget ble bl.a. annonsert til alle 
medlemmer i lokalforeningen og i Uke-posten, total inntekt ca kr 17.400,-. Som 
vedtatt på styremøte er halvparten overført til innsamlingsaksjonen Afrikas Horn. 
Restbeholdning gis til Kirkens Bymisjon 

• Hatt et par møter med Åsane Frivillighetssentral for å se på muligheter for sammen å 
drive en møteplass for innvandrerkvinner der hovedformål er norsktrening 
 

I tillegg deltar noen av våre medlemmer på aktiviteter som Bergen RK driver: 
• Visitortjeneste  
• Vitnestøtte 
• Samling i RK huset (V9) for fremmedkulturelle; norsktrening og strikking  

 
I løpet av året har 1 person gjennomført alle kursmoduler for nye besøksvenner, ytterligere 2 
stk har gjennomført deler av kursene. Vi strever med å skaffe nok besøksvenner i forhold til 
behovet.  
 
Takk til alle for flott innsats! 
 
Rannveig Botnen 
Nestleder 
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Årsmelding 2011 – Hjelpekorpset 
 
Hjelpekorpset har i 2011 hatt et høy aktivitetsnivå men har på en god måte klart å løse de 
oppdrag som samfunnet har forventet av oss. Dette gjelder både vintervakter, leteaksjoner og 
sanitetsvakter. Oppmøte har variert noe fra aksjon til aksjon, men hjelpekorpset har vært 
representert hver gang alarmen har kommet. 
 
Siden vi hadde et lag i EM i førstehjelp i Italia i 2011 stilte vi opp med et rekruttlag i DM og 
fikk en hederlig plassering. Det er ikke noe som skulle tilsi at denne gjengen som møtte ikke 
skal klare å klatre enda flere plasser på resultatlisten i fremtidige DM. 
 
Laget i EM fikk en hederlig 14 plass av 19 lag som møtte fra 18 land. Dette var en helt ny 
opplevelse for oss og er noe vi helt klart ønsker å gjenta ved en senere anledning. 
 
Hjelpekorpset har fått flere nye aktive medlemmer i 2011 og sammen med rekruttene som har 
tatt steget opp i hjelpekorpset ser fremtiden lys ut for Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps. 
 
Korpsledelsen takker alle som har vært med i 2011, og håper å se dere i aktiv tjeneste også i 
2012.  
 
 
Med Hilsen 
 
Geir Langeland Eivind Gunby 
leder Hjelpekorpset nestleder Hjelpekorpset
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Årsmelding 2011 – Barnas Røde Kors 
 
Det har i 2011 vært ca. 30 barn i Barnas Røde Kors. Det har vært 5 ledere. 
BARK har vært arrangert med to grupper 1-4 klasse og 5-7 klasse fram til våren 2011. Fra 
høsten 2011 har det vært kun en gruppe. De fleste her er 5-7 klasse. Der er noen fra 1-4 klasse.  
 
Det har vært lagt stor vekt på vennskap, utvikling, samhold, felleskap og medmenneskelig 
forståelse ansvar, utfordringer og ikke minst lek og moro. 
 
Barna har hatt grunnleggende førstehjelp, det har vært arrangert aktiviteter som sminke og 
markør, båtturer med fiske, øving på knuter og stikk og fjellturer. Barna har fått opplæring i 
livredning både teori og praksis. 7 klasse fikk anledning til å prøve seg på grønt diplom innen 
livredning. Livredningstreningen er blitt gjennomført i samarbeid med Norges 
Livredningsselskap- Bergen Krets. 
 
Leirplassen på Holmen har vært brukt vår og høst. Leirplassen på Haukås ble brukt våren 
2011. Våren 2011 kom det opp en tre lavvo på Haukås. 
 
Vinteren 2011 ble det arrangert en ake dag på Kvamskogen. 
I forbindelse med påske og jul er det blitt arrangert hobby verksted. Sommer og 
Juleavslutningen har vært holdt på tradisjonelt vis med med mat og drikke. 
 
5-7 klasse var på Vinterfestival en helg på Vossestrand sammen med Vossestrand RK. Det ble 
arrangert regional BARK leir for 5-7 klasse på Radøytunet i august. På denne leiren deltok 20 
barn fra Arna og Åsane RK. På leiren fikk deltagerne selebert besøk av Aleksander Rybak. 
 
Vi retter en stor takk til Sven Erik Mjelde og Johannes Sletthaug for bruk av deres område. 
 
 
Ledere  
Irene, Thomas, Elisabeth, Sven Erik og Ellen 
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Årsmelding 2011 – Opplæring 
 

Eksterne kurs 

Det har vært lite med opprag for gruppen i år. Vi har hatt kurs for Tuft transportskole og 
Bergen turlag 

Interne kurs 

Hjertestarterkurs, idrettskade kurs og grunnkurs for nye medlemmer 

Sminkegruppen 

Vi har en av de beste sminke- og markør gruppene i Hordaland. De var blant annet med som 
markører DM, og har deltatt på alle de eksterne kursene vi har hatt. 

Takk til alle sammen 

 

Eivind Gunby 

Opplæringsansvarlig 
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Årsmelding 2011 – snøscooter 
 
Sesongen 2011 gikk bra uten noe større drifts stans. Vi kjørte som vanlig handicapkjøring for 
Bergen kommune, de var som vanlig kjempe fornøyd.  
 
Vi gikk til anskaffelse av ny redningspulk med understell, som gjør at pasienttransporten blir 
mer behagelig og vi som førstehjelpere har bedre kontroll på pasienten under transporten ved 
å stå bak med pasienten.  
 
Vi har også kjøpt en liten og lett snøscooter for å bruke til opplæring av nye sjåfører samt 
mindre oppdrag i lavlandet. 
 
Hilsen scooterleder 
 
Frank Christensen 
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Årsmelding 2011 – Hytten og  Røde Kors Huset 
 
Hytten har i 2011 vært mye brukt til vintervakter i årets første vintermåneder, og vi har hatt 
noe utleie på hytten ellers i året. 
 
I år ble det oppført et tilbygg til hytten, et uthus som har funksjonene vedskjul/garasje for 
pulkene. Samt at det rommer ski utstyr og at det planlegges plass til å preparere ski om 
vinteren. Dette tilbygget har frigjort mye plass på tørkerommet. 
 
Tilbygget ble oppført i de siste helgene før snøen kom, og hytteleder vil på vegne av 
avdelingen, takke alle som var med for innsatsen i høstværet. 
 
Hytteleder har satt i gang utbedringer av mangler/uferdige ting på hytten innvendig, og 
utvendig trenger hytten å males når våren kommer. Det er mulig noe av kledningen må skiftes. 
 
Hytten er i generelt god stand. 
 
Røde Kors huset har vært mye brukt av alle avdelingene, men vi har hatt lite utleie på 
lokalene.  
 
Vedlikehold og utbedringer har vært satt på vent i påvente av avklaring om vi ville få fornyet 
leiekontrakten. 
 
 
Mvh 
 
Flemming H. Erichsen 
Hytteleder 
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Årsmelding 2011 – Depot 
 
Oppgradering og omorganisering av depotet har vært satt på vent i påvente av avklaring om vi 
ville få fornyet leiekontrakten. Oppgraderingen og omorganiseringen av depotet vil 
påbegynnes når vi får nye lokaler. 
 
Utstyret er generelt i god stand, men avdelingen bør i løpet av 2012 vurdere å fornye/bytte ut 
noe utrangert utstyr. 
 
 
Mvh 
 
Flemming H. Erichsen 
 
Depotleder 
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Årsmelding 2011 – Røde Kors Ungdom / RØFF 
 

Arna & Åsane RØFF har hatt et høyt aktivitetsnivå med ukentlige samlinger på korpshuset, 
vanligvis torsdager 19:00  21:00. Oppmøtet varierer, alt etter tema, aktivitet og deltakernes 
interessenivå; vanligvis stiller 10-30 deltakere  ved kurs, en del mer.  -Senteret på «Merket» i 
Valdres, arrangert av Ressursgruppe RØFF (Norges Røde Kors). Her fikk de aspirerende 
lederne prøve ulike RØFF-aktiviteter på vann, i skog og mark, bli kjent med likesinnede 
ledere i andre deler av landet, og ta med seg inspirasjon og nye idéer hjem.  Jevnlig avholdes 
førstehjelps- og utendørsaktiviteter.  

Elementer fra alle spesialavdelinger (Hjelpekorps, Ungdom og Omsorg) er tatt med, med 
hovedvekt på førstnevnte, ettersom de fleste samarbeidsressurser og utstyr kommer herfra. 
Terminlisten har for sommer/høst-sesongen 2011, vært tilgjengelig på gruppens side («page») 
på Facebook.   

Av aktiviteter i 2011 kan vi spesielt nevne kurs i samband («Utvidet samband C», RKH), 
fotokurs, datakveld, temakvelder ifbm førstehjelp (hjerte- og lungeredning, bruddskader, 
idrettsskader, kulde & hypotermi, m.m.), hjelpekorpsdisipliner (båresurring, kart & kompass, 
m.m.), pre- og posthospitale tema («Hva skjer i ambulansen vs hva skjer på sykehuset?»), 
temakveld om rusmidler og narkotika, samt mange sosiale kvelder («kosekvelder» med 
musikk, mat og drikke), deriblant Halloween-party.   

Arna & Åsane RØFF har hatt en stabil medlemsmasse i 2011, hvorav flere etter hvert (pga 
alder) vil kvalifisere for medlemskap også i Hjelpekorpset.  RØFF-ledelsen takker alle som 
har deltatt og bidratt i i 2011, og ønsker alle vel møtt til nye og interessante aktiviteter i 2012. 
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Rapport fra kontrollkomiteen 

 Ikke mottatt 
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Regnskap for 2011 
 
 

ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

Resultatregnskap pr. 31.12.2011 

 Note 2011 2010 

Driftsinntekter    
Salgsinntekter  346 503 461 490 
Medlemskontingenter  229 575 229 261 
Inntekt fra Røde Kors 1 10 721 57 823 
Offentlige tilskudd  63 625 131 148 
Andre inntekter 2 220 033 186 733 
Sum driftsinntekter  870 458 1 066 454 

Varekjøp      
Varekjøp  49 079 68 180 
Sum varekjøp  49 079 68 180 
    

Personalkostnader    
Personalkostnader 3 0 66 461 
Sum personalkostnader  0 66 461 

Driftskostnader    
Avskrivninger 5 122 127 113 787 
Annen driftskostnad 4 1 103 421 838 301 
Sum driftskostnader  1 225 548 952 088 
Driftsresultat  -404 170 -20 274 

Finansposter    

Finansinntekter 10 101 656 118 041 
Finanskostnader  2 978 1 951 
Netto finansposter  98 678 116 090 
    
Årsresultat  -305 492 95 815 

    

Overføringer og disponeringer    

Overføring fra øremerket egenkapital 6 -24 560 -24 560 
Overføring til øremerket egenkapital    
Overføring til fri egenkapital 6 280 931 120 375 
Netto overføringer  256 371 95 815 
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ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

Balanse pr. 31.12.2011 

 Note 2011 2010 

Eiendeler    

Anleggsmidler    

Varige driftsmidler    

Hytte 5 460 000 460 000 

Transportmidler 5 198 985 246 402 

Inventar og løsøre 5 8 043 23 616 
Sum varige driftsmidler  667 029 730 018 

Finansielle anleggsmidler    

Verdipapirer 8 60 000 60 000 
Sum finansielle anleggsmidler  60 000 60 000 

Sum anleggsmidler  727 029 790 018 

Varer    

Varebeholdning  5 710 6 179 

Sum varer  5 710 6 179 

Omløpsmidler    

Fordringer    
Kundefordringer 7 22 254 25 262 
Andre fordringer  0 20 000 
Sum fordringer  22 254 45 262 

Kontanter, bankinnskudd og lignende    
Kontanter, bankinnskudd og lignende  820 815 1 073 476 
Sum kontanter, bankinnskudd og lignende  820 815 1 073 476 

Sum omløpsmidler  848 779 1 124 917 

Sum eiendeler  1 575 808 1 914 935 

Egenkapital og gjeld    

Egenkapital      
Fri egenkapital 1.1 6 1 790 317 1 790 317 
Årets overføring 6 -280 931 0 
Sum fri egenkapital  1 509 386 1 790 317 

Bundne midler    
Øremerket egen kapital 6 48 555 73 115 
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Sum bundet egenkapital  48 555 73 115 
Langsiktig gjeld    
    
Sum egen kapital  1 557 941 1 863 432 
    

Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld 9 17 866 51 502 
Forskuddsbetalte inntekter    
Sum kortsiktig gjeld  17 866 51 502 

Sum egenkapital og gjeld  1 575 808 1 914 935 
Kontrollsum  0 0 
    
Bergen, 31.12.11    
    
    
    
    
 Geir Langeland  
    
Vigdis Sand Torvanger                                                                                               Eivind Gunby 
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ARNA OG ÅSANE RØDE KORS   

Noter til regnskap pr. 31.12.2011   

      

Note 1 - Inntekt fra Røde Kors      
Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors      

NRK Frifond til ungsomsarbeid 
       10 
721      

Sum inntekter fra Røde Kors 
       10 
721      

      

Sum inntekt fra Røde Kors 
       10 
721      

      
Note 2 - Andre inntekter      
Leieinntekter 14 763      
Bundne bidrag gaver 65 000      
Inntekter fra legater 25 000      
Ubundne gaver 33 498      
Grasrotandelen 40 954      
Panto 29 951      
Innsamlet 19 493      
Viderført NRK -8 625      

Sum diverse inntekter 
     220 
033      

      
Note 3 - Personalkostnader      
 2011 2010    
Antall årsverk - fast ansatte pr 31.12. 0,0 0,2    
      
Ansatte er ansatt i Norges Røde Kors. Som ivaretar      
arbeidgiveransvaret.      
      
Note 4 - Driftskostnader      
Tilskudd didtriktsprosjekt 8 371     
Kostnader lokaler 329 363     
Leie innventar 125     
Utstyr/innventar 84 553     
Vedlikehold 50 544     
Diverse innleide tjenester 79 685     
Kontorkostnader 83 350     
Telefon og porto 36 891     
Kostnader transportmidler 140 297     
Reisekostnader 104 222     
Markedsføring 2 969     
Kontingenter, deltageravgift og gaver 99 981     
Forsikring bygg og innventar 14 212     
Møter arrengementer 68 859     
Sum driftskostnader 1 103 421     
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Revisjon      
Av sum driftskostnader utgjør revisjon:      
Ordinær revisjon eks mva 15 500     
Rådgivning eks mva 4 000     
Sum revisjon eks mva 19 500     

      
Note 5- Varige driftsmidler      

 Bygninger Innventar 
Biler, 

tilheng Snescooter Sum 

Anskaffelseskost pr. 01.01. 460 000 80 408 297 425 209 500 1 047 333 
Tilgang i året -  - 59 137 59 137 
Avgang i året -   - - 
Anskaffelseskost pr. 31.12. 460 000 80 408 297 425 268 637 1 106 470 
Akumulert avskrivning 01.01  56 792 180 307 80 217 317 316 
Ordinær avskrivning 31.12  15 573 55 784 50 770 122 127 
Eksra avskrivning 31.12  -   - 
Akumulert avskrivning 31.12 - 72 365 236 091 130 987 439 443 
      
Bokført verdi pr. 31.12. 460 000 8 043 61 334 137 650 667 027 

      
      
Note 6 - Egenkapital      
Egenkapital pr 31.12 fremkommer som følger:      

   
Sum Egenkapital Egenkapital 

øremerket 

Egenkapital pr. 01.01   1 863 432 1 790 317 73 115 
Brukt av øremerket kapital i året   -24 560  -24 560 
Resultat lokalforening:   -280 931 -280 931  
Egenkapital pr. 31.12.:   1 557 941 1 509 386 48 555 

      
Øremerket kapital gjelder tilskudd fra NRK til kjøp av bil og snescooter. Overføres i takt med nedskrivning . 

      
Note 7 - Fordringer      
Kundefordringer er oppført til pålydende verdi.      
      
Note 8 - Aksjer      
Aksjer i Røde Kors Ambulansen i Bergen      
      
Note 9- Leverandørgjeld      

Her er medtatt registrert og utgiftsført gjeld (ikke forfalte faktura) til leverandører.   
      
Note 10 – Finansinntekter      
Renteinntekter bank 21 489     
Gjensidige kundeutbytte 5 167     
Utbytte Røde Kors Ambulansen Bergen 75 000     
Sum renteinntekter 101 656     
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Regnskapsprinsipper     

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og anbefalinger til god 
regnskapsskikk. 

Inntekter        
Inntekter, herunder innsamlede midler og gaver, inntektsføres som hovedregel når de er opptjent. 

Klassifisering av eiendeler og gjeld      

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter  
balansedagen, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. 
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet 
ikke forventes å være forbigående. 

Vurdering av kundefordringer      
Kundefordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til dekning av påregnlig tap. 

Vurdering av varelager       
Varelager bokføres til kostpris 

Vurdering av driftsmidler      

Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket ordinære  
bedriftsøkonomiske avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over 
driftsmidlenes økonomiske levetid av kostverdier. 
Nedskrivning av varige driftsmidler vurderes når det foreligger indikasjoner på verdifall for eiendelen. 

Egenkapitalbevegelser       
Midler som organisasjonen har øremerket fra egne midler er oppført under øremerket egenkapital. 

Bundne midler       
Bundne midler består av gaver og midler fra innsamlingsaksjoner og blir inntektsført på inntektstidspunktet. 
Bruk av midlene fremkommer under overføringer og disponeringer. 
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Innkomne forslag 
 
Sak 1 – Alder på leder og nestleder for Røde Kors Ungdom 
 
Ifølge vedtektene til Norges Røde Kors kan leder av Røde Kors Ungdom velges blant 
medlemmene i aldersgruppen 13-30 år. 
 
Det finnes ikke noe klart svar på hvor gammel en leder eller nestleder skal være for at det skal 
være optimalt, men styret har ved flere anledninger sett at det er en klar fordel at lederne er 
myndige og har vært med noen år i Røde Kors. 
 
Årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors vedtok på årsmøte i 2011 at leder og nestleder for Røde 
Kors Ungdom må være fylt 20 år før de kan stille til valg. Styret har i ettertid sett at det har 
vært vanskelig å rekruttere ledere som er over 20 år til disse vervene. 
 
Styret har derfor etter innspill fra ungdommene valgt å legge frem et nytt forslag til 
aldersgrense på leder og nestleder for Røde Kors Ungdom. 
 
Styrets forslag til vedtak. 
 
Årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors vedtar at leder for Røde Kors Ungdom må være fylt 18 
år innen vedkommende blir valgt. Nestleder for Røde Kors Ungdom må være fylt 15 år innen 
vedkommende blir valgt. Skulle leder bli forhindret i å utøve sitt verv, vil styreleder i 
Lokalforeningen overta ansvaret inntil ny leder er valgt på et ekstraordinært valgmøte. 
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Sak 2 – Samarbeid  
 
De 4 lokalforeningene i Bergen Kommune er enige om å revitalisere samarbeide mellom 
lokalforeningene. Hensikten med samarbeidet er å gjøre hverandre bedre ved for eksempel 
utveksling av ideer og rutiner, felles møter og felles opptreden ovenfor eksterne 
samarbeidsparter.  

Det skal ikke være en betingelse at samtlige lokalforeninger må være enige om at det skal 
samarbeides om en aktivitet, det er tilstrekkelig at 2 av lokalforeningene ønsker et samarbeid 
om aktiviteten. Samarbeidet om en aktivitet skal normalt skje på aktivitetsnivå ved at 
aktivitetslederne i de aktuelle lokalforeninger utgjør en samarbeidsgruppe. 
 
Styringsgruppen består av 2 representanter fra hver lokalforening, hvorav den ene skal 
representere styret i lokalforeningen. Styringsgruppen skal være en drivkraft for utvikling av 
samarbeidet og en støttespiller for samarbeidsgruppene. 
 
Styrets forslag til vedtak. 
 
Årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors støtter forslaget fra arbeidsgruppen / styret om at Arna 
og Åsane Røde Kors skal inngå et samarbeidsorgan mellom lokalforeningene i Bergen.  
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Handlingsplaner for Arna og Åsane Røde Kors. 
 
0 Administrasjon 
 
Arna og Åsane Røde Kors har ett felles styre som tilrettelegger for aktivitet i de forskjellige 
spesialavdelingene. 
 
Mål: 
0.1 Arbeide med å holde økonomien oppe for å sikre fortsatt god aktivitet. Dette gjennom å 
aktivt søke støtte gjennom offentlige-, private-, og Røde Kors støtteordninger. 
 
0.2 Økt rekruttering og bedre oppfølging av støttemedlemmer og aktive medlemmer, samt 
bedre markedsføring. 
 
0.3 Forbedre de administrative rutinene. 
 
0.4 Arbeide for å få lokalisering i egne lokaler. 

 
0.5 Sørge for at nye styremedlemmer får en skikkelig opplæring slik at de står godt rustet til å 

utføre de oppgavene vervene krever 
 
 
1 Hjelpekorpset 
 
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 forventinger 
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 til egne medlemmer. 
 
1.3 Oppgradere beredskapsmateriellet slik at vi blir mer effektive i utøvelsen av 
redningstjenesten. 
 
1.4 Øke rekrutteringen til hjelpekorpset samt ta vare på eksisterende medlemmer. 
 
1.5 Opprettholde høy fokus på aktiviteter, opplæring og skolering av rekruttgruppen slik at 
disse medlemmene blir i stand til å bidra aktivt i hjelpekorpset når de fyller 17 år 

 
1.6 Følge opp rekruttgruppe på en slik måte at de er motiverte til å fortsette i aktiv tjeneste for 
hjelpekorpset når de fyller 17 år 
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2 Besøkstjenesten 

Besøkstjenestens formål er å avhjelpe ensomhet. Vi skal hjelpe og støtte ensomme og syke, 
både unge og eldre. Vi driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøke dem som ønsker det i 
samarbeid med hjemmesykepleien og andre instanser.  

Mål:  

2.1 Fortsette våre kontaktskapende aktiviteter som besøk i private hjem eller på institusjoner, 
arrangere turer, ettermiddagsmøter, turer med minibuss fra sykehjem og salgstraller på 
sykehjem.  

2.2 Være åpen for, og tilrettelegge for samarbeid med andre organisasjoner der det er naturlig 
å drive aktiviteter sammen.  

2.3 Ta vare på eksisterende medlemmer på best mulig måte, bl.a. med medlemsmøter med 
faglig og sosialt preg og felles medlemsmøter med de andre lokalforeningene i kommunen.  

2.4 Samarbeide med de ulike spesialavdelingene i lokalforeningen.  

2.5 Øke antall medlemmer i besøkstjenesten.  

 



 24 

3 Røde Kors Ungdom 
 
Røde Kors Ungdom 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 på medlemmene. 

 
3.2 Legge til rette for at ungdom skal få kunnskap om Røde Kors Ungdom, førstehjelp og 
friluftsaktiviteter. 
 
3.3 Øke kompetansen hos ledere gjennom kursing og opplæring. 
 
3.4 Øke rekrutteringen av medlemmer og ledere, samt medlemspleie. 

 
3.5 Samarbeide med de andre spesialavdelingene i Arna og Åsane Røde Kors. 

 
3.6 Jobbe for at AU skal få opplæring innefor organisasjons- og styrearbeid. 

 
3.7 Jobbe aktivt for å inkludere alle medlemmene, både gamle og nye. 

 
3.8 Legge til rette for at medlemmer kan få kurs innenfor aktiviteter de har interesse for. 

 
3.9 Drive rusforebyggende arbeid for ungdommene i Arna og Åsane Røde Kors. 
 
3.10 Oppdage lokale behov, og så godt som mulig lindre. 

3.11 Det vil jobbes med å få reetablert fredagsklubben som skal være en sosial arena for 
ungdom fra 13 år og oppover. Det skal være et felles sted for ungdom som benytter Arna og 
Åsane Røde Kors sine aktiviteter for ungdom. 
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4. Barnas Røde Kors 
 
Barnas Røde Kors skal være en aktiv avdeling for barn i alderen 6 – 13 år, der alle skal få 
mulighet til å utvikle vennskap, samhold, fellesskap og medmenneskelig forståelse samt skape 
gode minner. 
 

Mål: 

4.1 Tilpasse aktivitetene etter de yngste gruppene i Arna og Åsane Røde Kors. 

4.2 Legge til rette for at flest mulig barn skal få kunnskap om Røde Kors Prinsippene, 

førstehjelp, frilufts aktiviteter, samarbeid, forståelse for medmennesket, vennskap og 

inkludering. 

4.3 Ha fokus på sjøvett og livredning. Sjøvett opplæring med hovedbase på Holmen i Arna.  

4.4 Øke kompetansen hos lederne, gjennom kursing. 

4.5 Arbeide for å øke forståelsen for problemer knyttet til mobbing og rasisme. 

4.6 Øke rekruttering av medlemmer og ledere 
 
 
5. Opplæring 

 
Arna og Åsane Røde Kors skal sørge for opplæring og kursvirksomhet både internt i 
organisasjonen og eksternt i våre bydeler. 

 
Mål: 
5.1 Bygge opp og opprettholde en stabil og god instruktørgruppe med høy faglig og 
pedagogisk kompetanse. 
 
5.2 Ansvarsområde opplæring skal bistå hjelpekorpset, Røde Kors Ungdom, Barnas Røde 
Kors og besøkstjenesten med kurs og opplæring. De skal gjennom interne og eksterne kurs 
sørge for kompetanseheving i hjelpekorpset, Røde Kors Ungdom, Barnas Røde Kors og 
besøkstjenesten. De skal videre sørge for at alle aktive medlemmer i hjelpekorpset har en 
grunnopplæring i henhold til gjeldende minstekrav gitt av Norges Røde Kors Hjelpekorps, og 
at de basale kunnskaper som ethvert hjelpekorpsmedlem skal ha blir trent og repetert med 
jevne mellomrom. 
 
5.3 Øke kompetansen i førstehjelp blant befolkningen i Arna og Åsane ved å tilby 
førstehjelpskurs av høy kvalitet til publikum, bedrifter, lag og organisasjoner. 
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6. Røde Kors RØFF / Junior 

Junior gruppen skal være en aktiv avdeling for ungdom i alderen 13-16 år, der alle skal få 
mulighet til å utvikle vennskap, samhold, fellesskap, utvikle forskjellige interesser og 
medmenneskelig forståelse samt skape gode minner.  

Mål:  

6.1 Tilpasse aktivitetene til ungdom i alderen 13-16 år i Arna og Åsane Røde Kors.  

6.2 Legge til rette for at ungdommene i Arna og Åsane skal få videreutvikle sine kunnskaper 
innen førstehjelp og være med å gi ungdommene positive opplevelser innen friluftsliv samt gi 
tilbud om alternative aktiviteter som dans, data, foto.  

6.3 Øke kompetansen hos lederne, gjennom kursing både innen røde kors sitt eget system og 
innen generelt ungdomsarbeid.  

6.4 Arbeide for å øke forståelsen for problemer knyttet til mobbing og rasisme, ved aktivt å 
invitere foredragsholdere både fra Røde Kors sitt eget system og andre aktører dersom det 
tjenelig.  

6.5 Arbeide rusforebyggende. Hente inn politi, ungdom mot narkotika, Lions og andre som 
arbeider aktivt innen rusforebyggende arbeid - til å holde tema dager for både ungdom og 
foreldre.  

6.6 Fokusere på kursing av medlemmene innen Røde Kors systemet.  

6.7 Samarbeide med RKU og Hjelpekorpset
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Budsjett for 2012 

 
Oppdatert 13. februar 2012 TOTALT 

2012 2011 2011 
Arna og Åsane Røde Kors (Inntekter) Budsjett regn  Bud tot 

3100 Varesalg, avgiftsfri -65 000 -72 716 -45 000 

3101 Loddsalg/Blomstersalg -15 000 -15 434 -10 000 

3110 Varesalg førstehjelpsprodukter 0 0 -15 000 

3190 Diverse avgiftsfritt salg 0 0 0 

3210 Deltageravgift, inntekt -15 000 -19 288 -15 000 

3220 Refusjon kurs 0 0 0 

3240 Tjenester utført for andre 0 0 0 

3280 Refusjon Aksjoner -8 000 -9 677 -35 000 

3290 Diverse inntekter -233 000 -229 389 -218 000 

3320 Medlemskontigent -240 000 -229 575 -265 000 

3331 Akt Tilskudd fra NRKors -8 000 -10 721 -20 000 

3334 Fond for lokal akrivitet, distrikstkontoret 0 0 -20 000 

3412 Statstilskudd -8 000 0 0 

3450 Komunale tilskudd -23 500 -24 900 -74 000 

3481 Momskompensasjon -20 000 -38 725 -20 000 

3600 Leieinntekter utleie lokaler -16 000 -14 763 -17 000 

3620 Driftsinntekter utleie 0 0 -32 000 

3801 gevinst ved salg 0 0 0 

3900 Bundne bidrag, gaver -51 000 -65 000 -70 000 

3902 Inntekter fra Legater -10 000 -25 000 -33 000 

3910 Ubundne bidrag, gaver -30 000 -33 499 -50 000 

3911 Grasrotandelen -50 000 -40 954 -45 000 

3912 Panto -30 000 -29 951 -15 000 

3920 Innsamlet aksjoner 0 -3 043 0 

3921 Innsamlet aksjoner (til NRKors) 0 8 625 0 

3923 Innsamlet  0 -16 450 0 

  Sum inntekter -822 500 -870 460 -999 000 
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2012 2011 2011 

 Arna og Åsane Røde Kors (Utgifter) Budsjett regn  Bud tot 

4400 Innkjøp varer for salg 0 3 810 0 

4410 Varekjøp 0 0 27 000 

4420 Varekjøp, Traller 45 000 44 826 40 000 

4421 Kostnader Aksjoner 0 0 0 

4452 Varekjøp Lodd/Blomster 0 444 0 

5910 Viderefaturert lønn 0 0 0 

6010 Avskrivninger 98 000 122 127 123 000 

6221 Tillskudd til distr prosjekt 8 000 8 371 0 

6300 Leie lokaler 151 000 167 112 170 000 

6301 Leie lokaler eksternt 1 200 0 0 

6305 Leie garasje 19 000 57 272 40 000 

6310 Offentlige avgifter 3 000 2 271 9 000 

6311 Vakthold 12 000 13 660 3 000 

6320 Renovasjon, vann, avløp m.v. 0 1 460 10 000 

6340 Lys, varme 25 000 27 397 22 000 

6360 Renhold 0 865 0 

6370 Driftskostnader, lokaler 31 000 59 325 28 000 

6371 Serviceavtaler, lokaler 0 0 2 000 

6421 EDB lisenser 1 000 125 3 000 

6531 Depotutstyr 28 000 32 061 30 000 

6532 Depotutstyr vedr aksjoner 0 606 9 000 

6540 Inventar og utstyr 41 500 18 370 45 000 

6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 20 000 33 517 19 000 

6600 Ytre vedlikehold lokaler 5 000 46 025 0 

6620 Reprasjon og vedlikehold 0 4 519 0 

6621 Serviceavtaler 0 0 2 000 

6700 Revisjon 20 000 24 375 13 000 

6701 Regnskapstjenester 40 000 54 810 38 000 

6731 Silvilarbeidere (ny stilling i AÅ RK 2010) 0 0 0 

6732 Ref lønn 0 0 0 

6733 Utgiftsgodtgjørelse 0 0 0 

6740 Konsulentbistand 0 0 1 000 

6760 Honroar 0 500 0 
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6790 Andre Innleide tjeneter 0 0 0 

6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 4 000 2 272 10 000 

6830 Kursmateriell 14 000 14 606 6 000 

6840 Aviser og tidsskrifter, innkjøpt til huset 0 0 0 

6890 Diverse utgifter 27 000 66 472 17 000 

6900 Telefon kontor 2 000 3 941 8 000 

6901 Telefon, datalinjer 6 500 7 911 1 000 

6903 Telefon tillitsvalgte 0 5 320 0 

6907 Telefon mobil 12 000 17 144 22 000 

6908 ADSL-hjemmekontor 2 000 1 719 7 000 

6920 Sambandsutstyr 8 000 0 2 000 

6940 Porto 1 500 855 2 000 

7000 Drivstoff bil 27 000 28 912 21 000 

7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 30 000 61 983 35 000 

7040 Forsikring, biler 31 000 28 480 33 000 

7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 19 000 20 922 20 000 

7101 Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 20 500 22 922 16 500 

7102 Km aksjoner 0 1 793 8 000 

7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 2 000 6 991 0 

7142 Reisekostnader aksjoner 0 1 273 0 

7160 Oppholdsutgifter etter regning 0 25 678 0 

7170 Bevertning 43 000 45 463 48 000 

7300 Markedsføring u/fradrag for moms 0 0 0 

7350 Annonsering 5 000 2 969 6 000 

7400 Kontingenter 1 000 1 000 0 

7405 Deltageravgift, kurs / seminar 26 000 93 390 37 000 

7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 7 000 5 107 7 000 

7430 Gaver og hilsner inns aksjoner 0 485 0 

7500 Forsikring 12 500 14 212 18 000 

7710 Bevertning møter 5 000 2 075 28 000 

7720 Deltageravgift 24 000 51 047 32 000 

7721 Aktiviteter 60 000 15 404 85 000 

7779 Øredifferanse 0 1 0 

7770 Bankomkostninger, gebyrer 0 0 2 000 

7830 Tap på fordinger 0 0 0 
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8050 Renteinntekter bank -20 000 -21 489 -28 000 

8051 Andre renteinntekter 0 0 0 

8070 Avkstning verdipapirer -125 000 -80 167 -80 000 

8130 Bankomkostninger 2 000 2 310 2 000 

8150 Rentekostnader 1 000 668 0 

8777 Avskrivninger (inntekt) 0 0 0 

8720 Tillskudd distrikt 0 0 0 

8930 overf til og fra bundne midler -24 500 -24 560 -24 500 

8950 Overf til avsetning 0 0 0 

8740 Tillskudd andre 0 0 0 

 Sum utgifter  772 200 1 150 957 975 000 
        

  Inntekter minus utgifter -50 300 280 497 -51 500 

2011 2011 
  regn  Bud tot 
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Valg av revisor 
 
Arna og Åsane Røde Kors har etter årsmøte 2011 brukt Revisorfirmaet Deliotte AS som 
revisor. Dette er det samme revisjonsfirmaet som Hordaland Røde Kors og flere andre 
lokalforeninger i distriktet bruker. 
 
Styrets forslag til vedtak. 
Årsmøte stiller seg bak styrets forslag om å benytte seg av Deliotte AS som regnskapsfører 
for revidering av lokalforeningens regnskaper for 2012. 
 

 


