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Årsmelding 2012 – Styret / Administrasjon / Økonomi 

 
Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2012 var som følger: 

 

Styreleder Geir Langeland 

Nestleder Roger Christensen 

Leder hjelpekorpset Geir Langeland 

Leder omsorg Svein Erik Pedersen  

Opplæringsansvarlig Vigdis Sand Torvanger 

Nestleder Omsorg Rannveig Botnen (ansvar Besøkstjenesten) 

Leder RKU Martin Andre Frøyseth 

Nestleder RKU Sondre Almklov 

Nestleder Hjelpekorpset Eivind Gunby  

Nestleder Hjelpekorpset Thomas Hopland 

 

Aktivitet styret. 

Styret har hatt jevnlige styremøter i årsmøteperioden. Alle lederne har fulgt godt opp sine fagområder noe 

som har ført til en enkel og grei jobb for styreleder å vite at aktivitetene gjennomføres slik det er planlagt i 

aktivitetsplaner og innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Styret har vært rause med å støtte opp med 

økonomi der avdelingene har spurt om penger slik at ingen aktivitet har måtte avlyses eller utsettes av den 

grunn. Alle lederne har uført sine oppgaver til det beste for Arna og Åsane Røde Kors og jeg er som leder 

stolte av å kunne si at 2012 har vært et av de beste årene Lokalforeningen har hatt på lenge. 

 

Aktivitet administrasjon. 

Styreleder har i 2012 og hatt funksjonen med å leder det administrative arbeide i mangel på administrativ 

leder. Det har vært mange oppgaver å ta tak i og jobben med å få i gang Leksehjelp har vært både givende 

og utfordrende. Prosjektet har fått en «trang fødsel» og det vil sette i gang flere tiltak for å motivere flere 

elever til å benytte seg av dette tilbudet. 

Postgang og overvåking av mail kontoer knyttet til administrativ virksomhet har blitt jevnlig fulgt opp slik at 

brev og mail vi får blir besvart. 

 

Aktivitet økonomi. 

Styreleder har og hatt funksjonen som kasserer i 2012 i mangel av administrativ leder. Vi har hatt et godt 

økonomisk år som endte med et overskudd i regnskapet. Ved flytting til nye lokaler fikk vi 6 måneders fri 

husleie som ga oss et godt handlingsrom til å ruste opp lokalene våre på Røde Kors Huset og hytten samt 

gjøre nødvendige innkjøp til depot og samband. 

Styret har hele tiden blitt orientert om økonomisk status og overvåket regnskapet slik at vi ikke skulle «gå på 

en smell» på slutten av året. Det har og vært søkt om utallige eksterne tilskudd hvor vi har vært heldige i 

tildelingene. 

 

Som det fremgår av regnskapet for 2012 har Arna og Åsane Røde Kors et driftsresultat på pluss kr.130.206,-.  

 

Med hilsen 

Geir Langeland  

styreleder 



 4 

Årsmelding 2012 – 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 (vår og høst) hentes beboere fra sykehjem i Arna og Åsane med lagets minibuss. Først er 

det kaffe og kaker i våre lokaler, her har også noen medlemmer fra RKU hjulpet til, deretter kjøres 

en tur 

 Minibussen m/sjåfør har vært benyttet til noen turer med beboere fra Midtbygda Sykehjem og Arna 

Helseheim 

 Besøk i private hjem eller på institusjon 

 Det er avholdt 4 medlemsmøter; ett med kurs i psykososial førstehjelp, ett var sommeravslutning på 

Hella Skulestove på Radøy, ett var julemiddag i RK-huset. Det er god oppslutning om møtene med 

vel 20 deltakere 

 Det er avholdt 2 felles medlemsmøter med Stor-Bergen, møter med foredrag om aktuelle tema, samt 

bevertning og utlodning 

 Det er avholdt 8 ettermiddagsmøter der eldre i tillegg til egne medlemmer deltar, ca 20 stk hver gang. 

Vi henter og bringer med minibuss og privatbiler. På noen av møtene har vi hatt aktiviteter; litt 

strikking og maling. På alle møtene er det bevertning, sang og utlodning 

 Heldagstur for seniorer i mai. Busstur til Oseana Kulturhus med enkel bevertning, etterpå middag og 

kaffe på RK-huset + litt underholdning, ca 35 deltakere 

 

I tillegg deltar noen av våre medlemmer på aktiviteter som Bergen RK eller distriktet driver: 

 Visitortjeneste  

 Vitnestøtte 

 Samling i RK huset (V9) for fremmedkulturelle; norsktrening og strikking  

 

I løpet av året har 6 personer gjennomført alle kursmoduler for nye besøksvenner, ytterligere 2 stk har 

gjennomført deler av kursene.  

 

Tusen takk til alle for flott innsats! 

 

Rannveig Botnen 

Leder 
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Årsmelding 2012 – Hjelpekorpset 

 
Hjelpekorpset har i 2012 hatt et høy aktivitetsnivå og løst alle de oppdrag som vi har vært involvert i. Dette 

gjelder både vintervakter, leteaksjoner og sanitetsvakter hvor vi i 2012 har hatt flere vakter enn noen gang 

før.  

 

Oppmøte på aksjon har vært varierende, men hjelpekorpset har vært representert hver gang alarmen har 

kommet. Det har i 2012 vært færre aksjoner enn på lang tid, og de fleste aksjonene har vært avsluttet før vi 

har rukket frem til Røde Kors Huset. 

 

Av fire lag som stilte opp i DM hadde vi to og endte opp med andre og tredjeplass. Ungdomslaget viste at 

det gror megetgodt i vårt hjelpekorps og vi er meget stolt over hva dere klarte i mesterskapet.  

 

Korpsledelsen har vært tungt involvert i både styret og aktiviteten i Røde Kors Ambulansen Bergen (RKAB) 

noe som har ført til at de til tider har måtte nedprioritere aktivitet for Hjelpekorpset. Vi har derimot tre 

medlemmer med på forsvarlighetskurset til RKAB og i tillegg har vi nå styrelederfunksjonen i 

organisasjonen. 

 

Korpsledelsen takker alle som har vært med i 2012, og håper å se dere i aktiv tjeneste også i 2013.  

 

Med Hilsen 

 

Geir Langeland Eivind Gunby 

leder Hjelpekorpset nestleder Hjelpekorpset
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Årsmelding 2012 – Barnas Røde Kors 

 
Det har i 2012 vært ca. 30 barn i Barnas Røde Kors. Det har vært 5 ledere. 

Det har vært barn fra 1-7 klasse. I hovedsak har aktiviteten vært arrangert som felles aktivitet for alle, hver 

annen uke. 

 

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. 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 høsten 2012.  

 

Det ble arrangert en ake dag på Kvamskogen. 

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. Våren 2012 var en 

stor del av BARK gjengen på tur til Solesjøen. En fin helg for både ledere og barn. 

 

Det ble arrangert regional BARK leir for 5-7 klasse på Radøytunet i august. På denne leiren deltok 15 barn 

fra Arna og Åsane RK. Leirdeltakerne fikk i år besøk av bla Generalsekretæren i Norges Røde Kors 

 

Vi retter en stor takk til Sven Erik Mjelde og Johannes Slethaug for bruk av deres område. Vi retter en takk 

til familien Iversen for lån av Solesjøen.  

 

Ledere  

Irene, Thomas, Gunnar, Sven Erik og Ellen 
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Årsmelding 2012 – Opplæring 

 
Ny opplæringsansvarlig: 

Vigdis Sand Torvanger tok over som opplæringsansvarlig etter årsmøtet i februar 2012. 

 

Nye kursholdere:  

I løpet av året har fire medlemmer gjennomført kurset Grunnkurs for kursholdere og blitt godkjent som 

kursholdere gjennom Røde Kors skolen. De fire er Mailen Almklov, Emilie S. I Strand ,Kristin Mikkelsen 

og Iris Johanna K. Nielsen. Gratulerer til disse fire og lykke til med kursholdervirksomheten 

 

Eksterne kurs: 

Vi har hatt følgende eksterne kurs i 2012:  

Februar: Haugland skole. 

Mars: Mulesvingen barnehage (v/FAU) 

April: Rolland-Ulsetåsen barnehage, og Bogane barnehage. 

Mai: Åsane frivillighetssentral. 

Oktober: Årstad brannstasjon barnehage. 

Vi har i tillegg hatt kurs for Tuft transportskole(vårensesongen 2012) og 

Bergen turlag (3 kurs totalt). 

 

Interne kurs. 

Høsten 2012 kom det flere nye kurs fra Røde Kors skolen, bl.a Psykososialt førstehjelpskurs som vi var 

blant de første til å arrangere i august 2012 for nye besøksvenner i Arna og Åsane Røde Kors. Vi har også 

gjennomført: 

 Grunnkurs omsorg for nye besøksvenner (august) 

 Temakurs Besøkstjeneste for nye besøksvenner (august) 

 Introduksjon til Røde Kors (september) 

 Norsk Grunnkurs førstehjelp (september) 

 Dette er Røde Kors Hjelpekorps (september) 

 Kvalifisert førstehjelp 30 timer (september) 

 

Det er i tillegg arrangert introduksjon til Røde Kors for Røde Kors ungdom 

 

Sminkegruppen 

Sminkegruppen har deltatt på kursene til turlaget, samt på kvalifisert førstehjelpskurset som ble holdt i 

september. De har også hatt oppdrag utenfor vårt eget korps.  

 

Opplæringsansvarlig retter en stor takk til alle som har bidratt til å gjøre 2012 til et godt år innen opplæring.  

 

Vigdis Sand Torvannger 

Opplæringsansvarlig 
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Årsmelding 2012 – Snøscooter 
 
I 2012 har aktiviteten på Kvamskogen vært meget høy både på vintervakter og ved handikapkjøringen for 

Bergen kommune. Dette har ført til stor slitasje på våre snøscootere og annet materiell vi bruker i 

forbindelse med snøscooter kjøring. Vi har fortløpende hatt både snøscootere og sleder på service slik at 

disse til enhver tid er oppgradert og klart for bruk. 

 

Vi har innsett at bruken av vår tredje snøscooter har vært mindre enn intensjonen var når vi kjøpte denne, og 

vil etter hvert vurdere om denne skal avhendes istedenfor at den bare står og forfaller i garasjen. 

 

Vi takker alle som har vært aktive i vinteraktiviteten på snøscooter. 

 

Med hilsen 

Frank Christensen 

Snøscooterleder 

 

Årsmelding 2012 – Røde Kors Ungdom 
 

I 2012 hadde Arna og Åsane Røde Kors Ungdom fokus på følgende: 

● Aktivt valg – Opplæring innenfor seksuell helse samt forebyggende arbeid mot seksuelt overførbare 

sykdommer. 

 

● Regler i Krig – Læren om regler i krig, samt å gjøre ungdommen oppmerksom på eventuelle 

konflikter og krigsrelaterte kriser i verden.  

 

● Migrasjon – Holdningsbyggende arbeid mot rasisme.  

 

● Førstehjelp – Vi har hatt opplæring i grunnleggende førstehjelp. 

  

● Fellesskap og Mangfold – Vi har avholdt filmkvelder og andre sosiale aktiviteter på både torsdager 

og noen lørdager, og føler dette uten tvil har bidratt til å gi ungdommen noe å gjøre i fritiden.   

 

● Vi har også besøkt Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) , noe som var meget interessant. 

 

Vi har også avholdt tre kurshelger i samarbeid med distriktsrådet for Røde Kors Ungdom. 

● Temahelg – Aktivt valg: En temahelg med gøyale aktiviteter og relevant opplæring knyttet mot 

seksuell helse. Kurshelgen gikk uten videre problemer, og hadde mye gode innspill og aktiviteter. 

● Workshop Weekend: En helg hvor vi gikk gjennom følgende kurs: 

○ Intro til Røde Kors     

○ Norsk Grunnkurs Førstehjelp     

○ Psykososial Førstehjelp  

○ Grunnkurs Røde Kors Ungdom. 

Helgen var i sin helhet den desidert beste av de tre kurshelgene vi har hatt, den gikk feilfritt med mye 

aktivitet. 

● Temahelg – Regler i Krig: En temahelg hvor det var mye debattrelaterte aktiviteter, samt litt 

informasjon om regler i krig og atomvåpen. 

 

Martin André Blomli Frøyseth 

Leder, Røde Kors Ungdom - Arna og Åsane  
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Årsmelding 2012 – Depot og samband 

 
2012 har vært et begivenhetsrikt år for depot og samband. Depotet har flyttet inn i lyst og fint lokale på 

Røde Kors Huset i Liaveien 1, noe som er en stor forbedring på alle måter fra det gamle depotet som var 

plassert i garasjen i 14b. 

 

Depotet har fått nye reoler og hyllene er merket og systematisert, slik at det er lett å finne det man trenger. 

Vi har fornyet noe utstyr og skaffet oss transportkasser og lags kasser til å oppbevare utstyret vårt under 

transport ved aksjoner, noe som forlenger levetiden på utstyret. Hjelpekorpset i Arna og Åsane Røde Kors 

har fått et oversiktlig og velfungerende depot. 

 

På samband siden har det også skjedd en god del. Vi har fått nytt sambandsutstyr på hytten og nytt vaktrom, 

og vi har fått GPS-tracking utstyr slik at vi kan til enhver tid se hvor mannskapene våre befinner seg under 

aksjoner.  

 

Vi har kjøpt 2 nye radioer og de vi har fra før har vært på service, slik at sambandsutstyret vårt fungerer 

optimalt. 

 

Mvh 

Flemming H. Erichsen 

 

Årsmelding 2012 – Hytten og Røde Kors Huset 

 
Hytten har som i 2011 hvert mye i bruk på vintervaktene, og med nye hjelpekorps medlemmer har det vært 

flere på hytten i 2012. 

 

I 2012 har vi malt hytten og vedboden så nå fremstår hytten som enda flottere enn før. Hytteleder vil derfor 

takke alle som var med på maledugnaden høsten 2012. Det har ikke vært nødvendig å skifte kledning på 

hytten. 

 

Vaktrommet er pusset opp, og det er satt inn flere senger i hytten slik at det nå er totalt 20 sengeplasser på 

Krossbu. Nye overtrekks laken, nye/flere dyner og puter er anskaffet samt noen nye madrasser. Trappen er 

pyntet på, dører er justert og dørhåndtak er skiftet. 

 

Kjøkkenet har fått ny ventilator og det er montert mer lys over kjøkkenbenkene. Tv-en og tv-benken er 

byttet ut, og vi har nå Blu-Ray spiller på hytten. Taklyset i gangen nede er byttet med en ny taklampe, så nå 

er det ikke noe støy fra taklyset lenger. Vi har en hytte som vi kan være stolte av. 

 

I 2012 flytte vi inn i nye lokaler i Liaveien 1, og vi har fått flotte og formålstjenlige lokaler i det nye Røde 

Kors Huset. Vi har fått et stort og romslig kjøkken, vi har er stort lokale som vi kan bruke til undervisning 

og mange andre aktiviteter. To kontorer har vi fått plass til, noe som gir oss bedre plass og vi har også fått 

plass til både instruktørdepot og depot til Hjelpekorpset. De nye lokalene er også langt kjekkere å leie ut. 

 

Mvh 

Flemming H. Erichsen 

Hus og hytteleder 
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Regnskap for 2012 

 

ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 
 

Resultatregnskap pr. 31.12.2012 
 

 
Note 2012 2011 

 

Driftsinntekter 
    Salgsinntekter 
 

486 015 346 503 
 Medlemskontingenter 

 
242 541 229 575 

 Inntekt fra Røde Kors 1 160 884 10 721 
 Offentlige tilskudd 

 
75 816 63 625 

 Andre inntekter 2 198 168 220 033 
 Sum driftsinntekter 

 
1 163 424 870 458 

 

Varekjøp 
 

    
 Varekjøp 

 
55 665 49 079 

 Sum varekjøp 
 

55 665 49 079 
 

     

Driftskostnader 
    Avskrivninger 4 93 767 122 127 

 Annen driftskostnad 3 1 031 146 1 103 421 
 Sum driftskostnader 

 
1 124 913 1 225 548 

 Driftsresultat 
 

-17 154 -404 170 
 

Finansposter 
    

Finansinntekter 9 152 655 101 656 
 Finanskostnader 

 
5 295 2 978 

 Netto finansposter 
 

147 360 98 678 
 

     Årsresultat 
 

130 206 -305 492 
 

     Overføringer og disponeringer 
    Overføring fra øremerket egenkapital 5 -24 560 -24 560 

 Overføring til øremerket egenkapital 
    Overføring til fri egenkapital 5 154 766 -280 931 

 Netto overføringer 
 

130 206 -305 492 
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ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 
 

Balanse pr. 31.12.2012 
 

 
Note 2012 2011 

 

Eiendeler 
    

Anleggsmidler 
    

Varige driftsmidler 
    Hytte 4 460 000 460 000 

 Transportmidler 4 113 258 198 985 
 Inventar og løsøre 4 3 8 043 
 Sum varige driftsmidler 

 
573 261 667 029 

 

Finansielle anleggsmidler 
    Verdipapirer 7 60 000 60 000 

 Sum finansielle anleggsmidler 
 

60 000 60 000 
 

Sum anleggsmidler 
 

633 261 727 029 
 

Varer 
    Varebeholdning 
 

7 202 5 710 
 

Sum varer 
 

7 202 5 710 
 

Omløpsmidler 
    

Fordringer 
    Kundefordringer 6 5 595 22 254 

 Andre fordringer 
 

2 848 0 
 Sum fordringer 

 
8 443 22 254 

 

Kontanter, bankinnskudd og lignende 
    Kontanter, bankinnskudd og lignende 

 
1 083 255 820 815 

 Sum kontanter, bankinnskudd og lignende 
 

1 083 255 820 815 
 

Sum omløpsmidler 
 

1 098 900 848 779 
 

Sum eiendeler 
 

1 732 161 1 575 808 
 

Egenkapital og gjeld 
    

Egenkapital   
    Fri egenkapital 1.1 5 1 509 386 1 509 386 

 Årets overføring 5 154 766 -280 931 
 Sum fri egenkapital 

 
1 664 152 1 228 455 

 

Bundne midler 
    Øremerket egen kapital 5 23 995 48 555 

 Sum bundet egenkapital 
 

23 995 48 555 
 Langsiktig gjeld 

    

     Sum egen kapital 
 

1 688 147 1 277 010 
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Kortsiktig gjeld 
    Leverandørgjeld 8 44 014 17 866 

 Forskuddsbetalte inntekter 
    Sum kortsiktig gjeld 

 
44 014 17 866 

 

Sum egenkapital og gjeld 
 

1 732 161 1 294 876 
 Kontrollsum 

 
0 280 932 

 

     Bergen, 31.12.12 
                18.02.13 
    

                                                                              Geir Langeland 
                                                                                           

Lokalforeningsleder 
    

     Roger Christensen                                           Vigdis Sand Torvanger                              Martin Andre Frøyseth 

Nestleder                                                             Styremedlem                                            Styremedlem 

     Ranveig Botnen                                                                                                               Eivind Gunby 

Styremedlem                                                                                                                   Varamedlem 
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ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 
  

Noter til regnskap pr. 31.12.2012 
  

      

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

      NRK Fond for lokal aktivitet, bundne midler 
    Til Leksehjelp 20 000 
    Til BARK 55 000 
    Sum NRK Fond for lokal aktivitet, bundne 

midler 75 000 
    

      Aktivitetstilskudd 
     Oppstart RØFF 20 000 

    NRK Frifond til ungsomsarbeid 65 884 
    Sum aktivitetstilskudd 85 884 
    

      Sum inntekt fra Røde Kors 160 884 
    

      Note 2 - Andre inntekter 
     Leieinntekter 6 500  

    Bundne bidrag gaver 21 449  
    Inntekter fra legater 30 000  
    Ubundne gaver 48 193  
    Grasrotandelen 44 059  
    Panto 47 968  
    Sum diverse inntekter 198 168 
    

      Ansatte er ansatt i Norges Røde Kors. Som ivaretar 
    arbeidgiveransvaret. 

     

      Note 3 - Driftskostnader 
     Tilskudd didtriktsprosjekt 8 425 

    Kostnader lokaler 339 662 
    Leie innventar 125 
    Utstyr/innventar 100 033 
    Vedlikehold 0 
    Diverse innleide tjenester 34 400 
    Kontorkostnader 105 520 
    Telefon og porto 87 863 
    Kostnader transportmidler 123 352 
    Reisekostnader 113 995 
    Markedsføring 2 401 
    Kontingenter, deltageravgift og gaver 22 178 
    Forsikring bygg og innventar 14 383 
    Møter arrengementer 70 435 
    Tap på fordring 8 373 
    Sum driftskostnader 1 031 146 
    

      Revisjon 
     Av sum driftskostnader utgjør revisjon: 
     Ordinær revisjon eks mva 16 500 

    Rådgivning eks mva 3 500 
    Sum revisjon eks mva 20 000 
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      Note 4- Varige driftsmidler 
     

 
 Bygninger  Innventar Biler, tilheng  Snescooter   Sum  

Anskaffelseskost pr. 01.01. 460 000 80 408 297 425 268 637 1 106 470 

Tilgang i året - 
 

- - - 

Avgang i året - 
  

- - 

Anskaffelseskost pr. 31.12. 460 000 80 408 297 425 268 637 1 106 470 

Akumulert avskrivning 01.01 
 

72 365 236 091 130 987 439 443 

Ordinær avskrivning 31.12 
 

8 040 32 000 53 727 93 767 

Eksra avskrivning 31.12 
    

- 

Akumulert avskrivning 31.12 - 80 405 268 091 184 714 533 210 

      Bokført verdi pr. 31.12. 460 000 3 29 334 83 923 573 260 

 
Note 5 - Egenkapital 

    Egenkapital pr 31.12 fremkommer som følger: 
   

 

Sum Egenkapital 
Egenkapital 
øremerket 

 Egenkapital pr. 01.01 1 557 941 1 509 386 48 555 
 Brukt av øremerket kapital i året -24 560 

 
-24 560 

 Resultat lokalforening: 154 766 154 766 
  Egenkapital pr. 31.12.: 1 688 147 1 664 152 23 995 

 

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

     Note 6 - Fordringer 
    Kundefordringer er oppført til pålydende verdi. 

   

     Note 7 - Andeler 
    Andeler i Røde Kors Ambulansen Bergen 
    

     Note 8- Leverandørgjeld 
    Her er medtatt registrert og utgiftsført gjeld (ikke forfalte faktura) til leverandører. 

 

     Note 9 – Finansinntekter 
    Renteinntekter bank            22 673  

   Gjensidige kundeutbytte              4 982  
   Utbytte Røde Kors Ambulansen Bergen           125 000  
   Sum renteinntekter           152 655  
   

     Note 10 – Nærstående parter 
    Etter regnskapsloven skal det opplyses om nærstående parter. 

  For Arna og Åsane Røde Kors er Norges Røde Kors og  
  Hordaland Røde Kors nærstående parter. Nedenfor er en oversikt  
  over vesentlige transaksjoner med disse. 

    

     Fra Norges Røde Kors 
    Tilskudd           160 884  

   Videreformidlet momskompensasjon            43 615  
   

     Til Hordaland Røde Kors 
    Deltageravgift            28 825  

   Distriktprosjekt              2 425  
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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 – nye oppdaterte lover. 

 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors ønsker å fremme forslag om endring av våre nåværende lover. Dette er 

for å gjøre organisasjonen bedre rustet til å løse sine oppgaver på en mer effektiv og god måte. Vi foreslår 

følgende endringer i dagens lover: 

 

1. Vi oppretter et nytt styremedlem som skal ha ansvar for Barnas Røde Kors 

2. Vi oppretter et nytt varamedlem som skal være nestleder for Barnas Røde Kors 

3. Omsorg opprettholdes, men leder omsorg er leder for Besøkstjenesten 

4. Nestleder omsorg blir nestleder for Besøkstjenesten 

5. Vi fjerner valg av kontrollkomite da denne funksjonen blir ivaretatt av distriktsstyret og Hordaland 

Røde Kors sin kontrollkomite 

 

Forlag til vedtak. 

 

Årsmøte støtter styrets forlag til nye lover gjeldende fra 25. februar 2013.  
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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 Sørge for at nye styremedlemmer får en skikkelig opplæring slik at de står godt rustet til å utføre de 

oppgavene vervene krever 

 

0.5 Begynne å jobbe med å verve bedriftsmedlemmer 

 

0.6 Starte opp et prosjekt for utarbeidelse av beredskapsplan for Arna og Åsane Røde Kors 

 

 

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 og andre relevante fagområder til personell som opptrer 

på vegne av Røde Kors, samt 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 de unge i hjelpekorpset slik at disse 

medlemmene blir i stand til å bidra aktivt i hjelpekorpset når de fyller 17 år 

 

1.6 Følge opp de unge i hjelpekorpset på en slik måte at de er motiverte til å fortsette i aktiv tjeneste for 

hjelpekorpset når de fyller 17 år 

 

1.7 Jobbe aktivt for å realisere prosjektet knyttet til vann og båt 
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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.  
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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 aktivt for å inkludere alle medlemmene, både gamle og nye. 

 

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

 

3.8 Drive rusforebyggende arbeid for ungdommene i Arna og Åsane Røde Kors. 

 

3.9 Oppdage lokale behov i våre bydeler, og etablere dertil egnede tiltak. 

 

3.10 Videreutvikle konseptet med filmkvelder og andre helgebaserte aktiviteter for ungdom. 
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4. Barnas Røde Kors 

 

Handlingsplan 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 Utdanne nye kursholdere, samt bygge opp 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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Budsjett for 2013 

 

  TOTALT 

Inntekter 2013 
2013 2012 2012 

Budsjett regn  Bud tot 

3100 Varesalg, avgiftsfri -55 000 -56 911 -65 000 

3101 Loddsalg/Blomstersalg -10 000 -11 077 -15 000 

3110 Varesalg førstehjelpsprodukter 0 0 0 

3190 Diverse avgiftsfritt salg 0 -3 500 0 

3210 Deltageravgift, inntekt -22 400 -23 926 -15 000 

3220 Refusjon kurs 0 0 0 

3240 Tjenester utført for andre 0 0 0 

3280 Refusjon Aksjoner 0 0 -8 000 

3290 Diverse inntekter -315 000 -390 602 -233 000 

3320 Medlemskontigent -240 000 -242 541 -240 000 

3331 Akt Tilskudd fra NRKors -20 000 -85 884 -8 000 

3334 Fond for lokal akrivitet, distrikstkontoret -102 000 -75 000 0 

3412 Statstilskudd 0 0 -8 000 

3450 Komunale tilskudd -18 500 -32 200 -23 500 

3481 Momskompensasjon -40 000 -43 616 -20 000 

3600 Leieinntekter utleie lokaler -15 000 -6 500 -16 000 

3620 Driftsinntekter utleie 0 0 0 

3801 gevinst ved salg 0 0 0 

3900 Bundne bidrag, gaver -22 000 -21 449 -51 000 

3902 Inntekter fra Legater -175 000 -30 000 -10 000 

3910 Ubundne bidrag, gaver -40 000 -48 193 -30 000 

3911 Grasrotandelen -60 000 -44 059 -50 000 

3912 Panto -45 000 -47 968 -30 000 

3920 Innsamlet aksjoner 0 0 0 

3921 Innsamlet aksjoner (til NRKors) 0 0 0 

3923 Innsamlet  0 0 0 

  Sum inntekter -1 179 900 -1 163 426 -822 500 
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Utgifter 2013 
2013 2012 2012 

Budsjett regn  Bud tot 

4400 Innkjøp varer for salg 0 8 786 0 

4410 Varekjøp 0 0 0 

4420 Varekjøp, Traller 50 000 46 879 45 000 

4421 Kostnader Aksjoner 0 0 0 

4452 Varekjøp Lodd/Blomster 0 0 0 

5910 Viderefaturert lønn 0 0 0 

6010 Avskrivninger 90 000 93 767 98 000 

6221 Tillskudd til distr prosjekt 8 000 8 425 8 000 

6300 Leie lokaler 300 000 136 350 150 400 

6301 Leie lokaler eksternt 1 500 1 200 1 200 

6305 Leie garasje 32 500 18 750 19 000 

6310 Offentlige avgifter 6 000 5 305 3 000 

6311 Vakthold 6 000 5 496 12 000 

6320 Renovasjon, vann, avløp m.v. 0 0 0 

6340 Lys, varme 37 000 37 217 25 000 

6360 Renhold 0 0 0 

6370 Driftskostnader, lokaler 22 000 135 344 31 000 

6371 Serviceavtaler, lokaler 0 0 0 

6421 EDB lisenser 500 125 1 000 

6531 Depotutstyr 62 000 60 847 28 000 

6532 Depotutstyr vedr aksjoner 0 0 0 

6540 Inventar og utstyr 8 000 12 221 41 500 

6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 11 000 26 965 20 000 

6600 Ytre vedlikehold lokaler 0 0 5 000 

6620 Reprasjon og vedlikehold 0 0 0 

6621 Serviceavtaler 0 0 0 

6700 Revisjon 20 000 25 000 20 000 

6701 Regnskapstjenester 0 0 40 000 

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 0 

6760 Honroar 0 0 0 

6790 Andre Innleide tjeneter 5 000 9 400 0 

6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 5 000 12 189 4 000 

6830 Kursmateriell 25 000 23 461 14 000 
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6840 Aviser og tidsskrifter, innkjøpt til huset 0 0 0 

6890 Diverse utgifter 35 000 69 870 27 000 

6900 Telefon kontor 4 000 3 630 2 000 

6901 Telefon, datalinjer 2 000 3 518 6 500 

6903 Telefon tillitsvalgte 0 0 0 

6907 Telefon mobil 25 000 31 627 12 000 

6908 ADSL-hjemmekontor 6 000 5 656 2 000 

6920 Sambandsutstyr 20 000 42 256 8 000 

6940 Porto 1 500 1 176 1 500 

7000 Drivstoff bil 62 000 29 044 27 000 

7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 45 000 50 279 30 000 

7040 Forsikring, biler 23 000 22 945 31 000 

7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 22 000 21 085 19 000 

7101 
Kilometergodtgj. oppgavepliktig 

tillitsvalg/andre 14 000 13 138 20 500 

7102 Km aksjoner 0 300 0 

7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 11 000 30 304 2 000 

7142 Reisekostnader aksjoner 0 0 0 

7160 Oppholdsutgifter etter regning 0 0 0 

7170 Bevertning 85 500 70 515 43 000 

7300 Markedsføring u/fradrag for moms 0 0 0 

7350 Annonsering 2 000 2 141 5 000 

7400 Kontingenter 1 000 1 000 1 000 

7405 Deltageravgift, kurs / seminar 13 000 18 700 26 000 

7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 3 000 2 478 7 000 

7430 Gaver og hilsner inns aksjoner 0 0 0 

7500 Forsikring 14 500 14 383 12 500 

7710 Bevertning møter 5 000 6 234 5 000 

7720 Deltageravgift 95 000 54 310 24 000 

7721 Aktiviteter 30 000 9 890 60 600 

7779 Øredifferanse 0 0 0 

7770 Bankomkostninger, gebyrer 0 0 0 

7830 Tap på fordinger 0 8 373 0 

8050 Renteinntekter bank -25 000 -22 673 -20 000 

8051 Andre renteinntekter 0 0 0 

8070 Avkstning verdipapirer -55 000 -129 982 -125 000 

8130 Bankomkostninger 5 000 5 296 2 000 

8150 Rentekostnader 0 0 1 000 
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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  1 109 500 1 008 660 772 200 

  

      

  Inntekter minus utgifter -70 400 -154 766 -50 300 

  

2012 2012 

regn  Bud tot 
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Valg av revisor 

 
Arna og Åsane Røde Kors har i 2012 brukt Revisorfirmaet Deloitte 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 Deloitte AS som regnskapsfører for revidering av 

lokalforeningens regnskaper for 2013. 
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Vedlegg 

 
INFORMASJON TIL ÅRSMØTET 

 

Arna og Åsane Røde Kors og Vossestrand Røde Kors har i flere år jobbet med samarbeid og utveksling av 

erfaring innen barne og ungdoms arbeid. Høsten 2012 startet vi opp et prosjekt for å videreutvikle dette 

samarbeidet slik at flere barn fra Arna og Åsane Røde Kors og Vossestrand Røde Kors skal få anledning til å 

utfolde seg på flere friluftslivs arenaer.  

 

Arna og Åsane Røde Kors har sitt hovedfokus på sjøvett, strandliv og livredning. Vossestrand Røde Kors 

har størst fokus på vinteraktiviteter som snørekjøring, søk og redning i skredområder, og uteaktiviteter i 

fjellet.  

 

En voksen og 3-4 ungdommer fra 8-10 klasse vil i reise til Vinje 2 ganger pr mnd. for å delta på aktivitetene 

til Vossestrand Røde Kors.  Vossestrand Røde Kors sine ungdommer vil komme til Arna for å delta på 

aktiviteter på våren 2013.  

 

For 2013 er det planer om en felles vinter leir på Vossestrand med fokus på vinteraktiviteter, opplæring i 

ferdsel i skredutsatte områder og ettersøkning i skredområde. Her vil lavinehunder være med å bistå i 

opplæringen.  

 

Sommeren 2013 vil det bli lagt opp til felleshelg med sjørelaterte aktiviteter. 

Medlemmer fra begge Røde Kors avdelingen vil delta på flere arrangement for å utvide unges mestring i 

ulike deler av naturen. Samtidig som dette tiltaket vil være forebyggende i forhold til ulykker både i fjellet 

og på sjøen.  


