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Årsmelding 2014 – Styret / Økonomi 

 
Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2014 ble som følger: 

 

Styreleder Geir Langeland 

Nestleder Roger Christensen 

Administrativ leder Paal Herland 

Leder hjelpekorpset Geir Langeland 

Leder besøkstjenesten Rannveig Botnen  

Opplæringsansvarlig Vigdis Sand Torvanger 

Nestleder besøkstjenesten Anne Margrete Heggstad 

Leder RKU Martin Andrè Blomli Frøyseth 

Nestleder RKU Lars Emil Mossefinn 

Nestleder Hjelpekorpset Eivind Gunby  

Nestleder Hjelpekorpset Thomas Hopland 

Styremedlem (BARK) Ellen Lilleås Herland 

 

Aktivitet styret. 

Styret har hatt jevnlige styremøter i årsmøteperioden. Alle medlemmene i styret har løst sine oppgaver i tråd 

med sine stillingsinstrukser slik at aktivitetene er gjennomført i henhold til handlings- og aktivitetsplaner 

samt innenfor forsvarlige økonomiske rammer vedtatt i budsjettet for 2014. 

 

Styret har i 2014 vært pådriver og koordinator for to prosjekter «stand på øyrane torg» og «julekveld for 

alle» som etter vår vurdering er gjennomført på en god måte både for organisasjonen og de som fikk glede 

av prosjektene. 

 

Styret har fulgt opp alle henvendelser og ønsker som har kommet fra eksterne samarbeidspartnere, egne 

medlemmer og distriktleddet. Vi har løst oppgaver som er kommet til det beste for Arna og Åsane Røde 

Kors. 

 

Styreleder har deltatt i oppstarten av en felles beredskapssatsing for de fire lokalforeningene i Bergen 

kommune. Her ligger et godt stykke foran de øvrige lokalforeningene ved at vi laget og vedtok en egen 

beredskapsplan på årsmøte i 2014.  

 

Aktivitet administrasjon. 

Styreleder har i 2014 utført store deler av de administrative oppgavene i samråd med administrativ leder som 

har hatt flere oppgaver knyttet til utdanning i 2014. Post, betaling av regninger, oppfølging av 

regnskapsfører samt søknad og oppfølging av eksterne tilskudd har vært noen av oppgavene. 
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Aktivitet økonomi. 

Styreleder har og hatt funksjonen som kasserer i 2014. Vi har hatt et økonomisk år som endte med et 

negativt resultat på -kr.33.106,-.  

 

Forklaringen på dette skyldes i hovedsak ekstra utgift til oppgradering av elektrisk anlegg på hytten med  

kr. 69.000,-, tilbakebetaling av tilskudd til BLD på kr. 15.000,- og betydelig mindre inntekt på snøscooter 

knyttet til dårlige snøforhold. 

 

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

en smell» mot slutten av året. Det har vært søkt flere eksterne tilskudd hvor vi har vært heldige i tildelingene 

og ført til gode inntekter. 

 

De store avvikene i regnskapet sett i forhold til budsjettet for 2014 er knyttet til følgende poster: 

 

Inntekter 

     Budsjett Regnskap 

Medlemskontingent/gave  240.000 291.961 

Momskompensasjon       60.000   72.096 

Gevinst ved salg av minibuss             0   39.999 

 

Utgifter 

 

Driftskostnader lokale   20.000   99.428 

Revisjon     20.000   35.250 

Diverse utgifter    50.000 102.182 

Vedlikehold bil/snøscooter   52.000   91.360 

 

 

 

Med hilsen 

Geir Langeland  

styreleder 
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Årsmelding 2014 – Besøkstjenesten 
 

Vi har hatt følgende aktiviteter gjennom året: 

 

 Ukentlig gås det med salgstraller på Arna Helseheim. 11 avdelinger totalt 

 Kjøretur for beboere på sykehjem i Arna og Åsane, totalt 18 turer. På vårparten gikk vi over til å leie 

minibuss m/sjåfør fra Tide Reiser, to frivillige deltar på hver tur 

 Besøk i private hjem eller på institusjon 

 Det er avholdt 4 medlemsmøter; hvorav ett som sommeravslutning og ett som juleavslutning 

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

bevertning og utlodning 

 Det er avholdt 9 ettermiddagsmøter der eldre i tillegg til egne medlemmer deltar, ca 20 stk hver 

gang. Fra i høst har vi leid Arna Frivillighetssentral til å kjøre deltakere til/fra møtene. På alle 

møtene er det bevertning, sang og utlodning, vi har også hatt sittedans, og laget påske- og julepynt.  

 Heldagstur for seniorer i mai. Busstur til Hella Skulestove på Radøy med omvisning,  middag og 

kaffe. 25 deltakere + arr.komite 

 Deltatt på brukerrådsmøter ved Arna Helseheim 

 Deltatt på stand ved Øyrane Torg med formål å rekruttere nye frivillige; to stk er/blir aktive hos oss, 

en ble henvist til annen lokalforening. Mange brosjyrer ble utlevert. 

 

I tillegg deltar noen av våre medlemmer på aktiviteter som Bergen RK eller distriktet driver; vitnestøtte og 

norsktrening for fremmedkulturelle. 

 

I løpet av året har 2 personer gjennomført alle kursmoduler for nye besøksvenner, ytterligere 3 stk har 

gjennomført deler av kursene.  

 

Tusen takk til alle for flott innsats! 

 

Rannveig Botnen 

Leder 
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Årsmelding 2014 – Hjelpekorpset 

 
Hjelpekorpset har i 2014 hatt et høy aktivitetsnivå og løst alle de oppdrag som vi har vært involvert i. Dette 

gjelder både vintervakter, leteaksjoner og sanitetsvakter. Oppmøte på aksjon har vært varierende, men 

hjelpekorpset har vært representert nesten hver gang alarmen har kommet. 

 

Nytt i 2014 var drift av båten vår hvor medlemmene av hjelpekorpset har utført en fantastisk innsats knyttet 

til aksjoner på sjø, forebyggende arbeid for barn og unge, tilbud på sjø for medlemmer av BARK, RKU, 

RØFF, hjelpekorpset og besøkstjenesten. Dette lover bra for en videreføring av satsingen på sjø i 2015.  

 

Korpsledelsen har også dette året vært tungt involvert i styret til lokalforeningen samt aktiviteten i Røde 

Kors Ambulansen Bergen (RKAB). 

 

Fagledere på RØFF, barmark, depot/samband, snøscooter og båt har og utført sine oppgaver på en 

fortreffelig måte i 2014. 

 

Det var ikke arranger DM i 2014, men vårt hjelpekorps var representert i NM med et ungt lag hvor 

Hordaland fikk en sterk 6. plass. Dette viser at det gror bra i hjelpekorpset noe som lover bra for 

generasjonsskiftet som er på vei. 

 

En egen prosjektgruppe hvor hjelpekorpset er sterkt representert har jobbet med planlegging av 

hjelpekorpset sitt 60 års jubileum i 2015 hvor Eivind har brukt mye tid på et nytt jubileumshefte som 

oppsummerer hjelpekorpsets 60 år på en flott måte både i bilder og tekst. 

 

Hjelpekorpset har og bistått i planlegging og gjennomføring av grunnkurs, vinterkurs og nytt av året kurs 

knyttet til vann. Erfaringene fra disse kursene er viktig læring for våre ledere og bygger opp kompetansen i 

alle våre fagområder fra vann til fjell. 

 

Korpsledelsen takker alle som har vært med i 2014, og håper å se dere i aktiv tjeneste også i 2015.  

 

Med Hilsen 

Geir Langeland  

leder Hjelpekorpset
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Årsmelding 2014 – RØFF 

 
Vi har i året som har gått hatt et leder skifte.  

Ny leder hadde et stort fokus på rekruttering av flere medlemmer, og vi gikk i fra en gruppe på 3 til en 

gruppe på over 10. Dette er noe vi syns er veldig positivt.  

 

I året som har gått har vi vert på ”vær venn med vann” helg i Ulvik, vi har hatt regelmessige 

medlemskvelder, og tur til både luftambulansen og Kvamskogen.  

Noen av medlemmene har i tillegg vert markører på Hjelpekorpset sine førstehjelpskurs.  

Vi har hatt et godt samarbeid med Hjelpekorpset, noe vi er avhengig av for å få best mulig ut av 

medlemskveldene.  

 

Vi har fått oss vår egen leir plass på Hylkje, der vi har fått satt opp en lavo, det betyr at vi ikke lenger vil ha 

så mye av undervisningen inne på korpshuset, men ute i naturen.  

 

Vil takke alle de som har hjelpt RØFF´en opp og frem dette året. Vi hadde ikke blitt så god uten dere. Håper 

vi får noen fine år frem over, og sannsynligvis noen gode Hjelpekorpsere når den tid kommer.  

 

Med vennlig Hilsen  

Fagleder RØFF  

 

Vilde Hamre 
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Årsmelding 2014 – Opplæring 

 
Vi har i 2014 vært 11 kursholdere/instruktører i Arna og Åsane Røde Kors. Vi har arrangert to instruktørmøter i 

løpet av året.  

 

Kurs vi har holdt i 2014: 

Eksterne kurs: Vi har hatt følgende eksterne kurs i 2014: 

 På vegne av Arna og Åsane kulturkontor; Førstehjelpskurs for barn på Rolland junior klubb og Flaktveit 

juniorklubb. 

 Bergen turlag – 4 kurs Norsk grunnkurs førstehjelp med tillegg - hvor hvert kurs har vært over en helg 

 Salhus Båtlag – kurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter. 

 Stiftelsen Espeland fangeleir – Kurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter 

 Foreldrekveld for Ytre Arna og Indre Arna barnehage 

 Førstehjelpskurs for Arnatveit barnehage 

 Vi hadde også en stand med førstehjelpsopplæring for Ikea i november. 

  

Interne kurs: Vi har holdt følgende interne kurs i 2014: 

 Kvalifisert førstehjelp for nye medlemmer i hjelpekorpset i september/oktober. 7 deltakere.  

 Vi har også arrangert «Introduksjon til Røde Kors», «Dette er Røde Kors Hjelpekorps» og «Psykososial 

førstehjelpskurs» for medlemmer av Arna og Åsane Røde Kors, i tillegg har medlemmer av 

instruktør/kursholder-gruppen hatt undervisning for hjelpekorpset, Røde Kors Ung, RØFF, BARK og 

Besøkstjenesten. Medlemmer fra instruktør/kursholdergruppen har også hatt undervisning for andre 

lokalforeninger, bl.a. Nordhordland Røde Kors hjelpekorps.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Leder opplæring Vigdis Sand Torvanger. 
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Årsmelding 2014 – Snøscooter 

 
Sesongen 2014 var en sesong utenom det vanlige, lite snø, ingen handikapkjøring, på grunn av snømangel. 

Ingen varekjøringer i påske da det ikke var snø til å kjøre på. Så sesongen går inn i historien, som en av de 

verste med tanke på snøforhold. 2 nye snøscootere, fikk vi til denne sesongen, og de fungerte greit med de 

timene de fikk på snø, og det var ikke mange. 

 

Hilsen Snøscooterleder 

Frank Christensen 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2014 – Barnas Røde Kors 

 
Har medlemskvelder annen hver tirsdag på Holmen i Arnavågen. Aktivitetene er knyttet til båt, sjøvett, 

førstehjelp, friluftsliv lek og moro. Samhold og glede ved å være sammen med andre er en viktig del av det å 

være med i BARK. 
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Årsmelding 2014 – Røde Kors Ungdom 

I 2014 hadde Arna og Åsane Røde Kors Ungdom fokus på følgende: 

 Røde Kors Ungdom har i 2014 hatt et mindre antall aktive medlemmer. Vi har hatt god aktivitet for 

de medlemmene som har møtt på medlemskveldene våre. 

 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. Dette inkluderer debatter og diskusjoner om aktuelle 

hendelser som foregår og har foregått i verden. Dette har vært et stort tema i 2014. 

 Migrasjon – Holdningsbyggende arbeid mot rasisme.  

 Førstehjelp – Vi har hatt temakvelder innenfor 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 på fritiden.  

Vi har også hatt et minikurs innenfor konflikthåndtering. 
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Årsmelding 2014 – Båt 

 
2014 ble oppstartsåret for gruppen. Båten som ble kjøpt inn i desember 2013 ble på vinter og vårpart 

klargjort for sesongen. Båten ble oppgradert med blant annet søkelys, maritim VHF, varmesøkende kamera 

og AIS. Båten og båtgruppen er blitt tatt hjertelig i mot hos Arna motorbåtforening, hvor den på forbilledlig 

vis har fått lov til å lagre utstyr samt benytte seg av alle fasiliteter på Festangen. 

 

Båten ble sjøsatt til påske, formålet med tidlig sjøsetting var å få tid til testing av båt og utstyr før 

båtsesongen startet. Dette ble det ikke tid til. Fra båten ble sjøsatt i begynnelsen av april frem til den ble satt 

på land i november har det vært hektisk aktivitet. Båten har bistått i en rekke søk og redningsaksjoner. Den 

har vært med på arrangementer for speiderne, 4 H gården, Kulturdagane, Tysnes Fest og Tall ship races for å 

nevne noen. Den ligger inne som ressurs for både Rogaland Radio samt Hovedredningssentralen i Sør Norge. 

Lokalt politi har også benyttet seg av den. 

 

Næringsliv og stiftelser har støttet opp om driften på en måte som har gjort at vi har kunnet delta uten å ta 

betalt i en del arrangementer. Barn og ungdom har fått gleden av å lære om sjøvett og ferdsel på og ved 

sjøen. Det er med stolthet at Arna og Åsane Røde Kors kan se tilbake på 2014 vel vitende om at mellom 400 

og 500 barn i vårt område har fått besøk av båten vår. I tillegg har ett stor antall også fått glede av den i 

fylket. Gruppen bistod Hordaland Røde Kors i forbindelse med RØFF helg i Ulvik i juni, hvor nærmere 100 

barn og unge deltok. Båten har også hatt mye media dekning gjennom året. 

 

2014 har vært ett flott år for gruppen. Dens medlemmer har vist stor vilje og innsats med å drifte båten 

gjennom en travel sesong.  Arna og Åsane Røde Kors har nok en gang vist at med god planlegging og 

systematisk jobbing blir prosjekter en suksess. 

 

Undertegnede vil takke alle medlemmene i gruppen for stor arbeidsvilje og en sesong som overgår det vi 

kunne håpet på. Målet for 2015 er å fortsette dette gode og viktige arbeidet som vi startet på i 2014. 

 

Med vennlig hilsen 

Paal Herland       

Fagleder sjø/vann      

Arna og Åsane Røde kors.       
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Regnskap for 2014 

 

ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

Resultatregnskap pr. 31.12.2014 

 
Note 2014 2013 

Driftsinntekter 
   Salgsinntekter 
 

464 386 445 388 

Medlemskontingenter 
 

291 961 275 121 

Inntekt fra Røde Kors 1 81 185 8 000 

Offentlige tilskudd 2 145 385 152 053 

Andre inntekter 3 369 377 614 194 

Sum driftsinntekter 
 

1 352 294 1 494 756 

Varekjøp 
 

    

Varekjøp 
 

98 681 67 420 

Sum varekjøp 
 

98 681 67 420 

    

Driftskostnader 
   Avskrivninger 5 96 142 83 058 

Annen driftskostnad 4 1 253 651 1 090 481 

Sum driftskostnader 
 

1 349 793 1 173 539 

Driftsresultat 
 

-96 179 253 797 

Finansposter 
   

Finansinntekter 10 27 797 35 676 

Finanskostnader 
 

4 323 4 332 

Netto finansposter 
 

23 474 31 344 

    Årsresultat 
 

-72 705 285 141 

    Overføringer og disponeringer 
   Overføring fra øremerket egenkapital 6 -39 600 -23 995 

Overføring til øremerket egenkapital 
 

0 198 000 

Overføring til fri egenkapital 6 0 111 136 

Overføring fra fri egenkapital 6 -33 105 
 Netto overføringer 

 
-72 705 285 140 
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ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

Balanse pr. 31.12.2014 

 
Note 2014 2013 

Eiendeler 
   

Anleggsmidler 
   

Varige driftsmidler 
   

Hytte 5 460 000 460 000 

Transportmidler 5 356 642 445 803 

Inventar og løsøre 5 15 871 3 

Sum varige driftsmidler 
 

832 513 905 806 

Finansielle anleggsmidler 
   

Verdipapirer 8 60 000 60 000 

Sum finansielle anleggsmidler 
 

60 000 60 000 

Sum anleggsmidler 
 

892 513 965 806 

Varer 
   

Varebeholdning 
 

7 007 8 582 

Sum varer 
 

7 007 8 582 

Omløpsmidler 
   

Fordringer 
   Kundefordringer 7 0 -3 000 

Andre fordringer 
 

500 0 

Forskuddsbetalte kostnader 
 

44 576 0 

Sum fordringer 
 

45 076 -3 000 

Kontanter, bankinnskudd og lignende 
   Kontanter, bankinnskudd og lignende 

 
964 179 1 021 034 

Sum kontanter, bankinnskudd og lignende 
 

964 179 1 021 034 

Sum omløpsmidler 
 

1 016 262 1 026 616 

Sum eiendeler 
 

1 908 775 1 992 422 

Egenkapital og gjeld 
   

Egenkapital   
   Fri egenkapital 1.1 6 1 775 288 1 664 152 

Årets overføring 6 -33 105 111 136 

Sum fri egenkapital 
 

1 742 183 1 775 288 

Bundne midler 
   Øremerket egen kapital 6 158 400 198 000 

Sum bundet egenkapital 
 

158 400 198 000 

    Sum egen kapital 
 

1 900 583 1 973 288 
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Kortsiktig gjeld 
   Leverandørgjeld 9 8 192 19 134 

Sum kortsiktig gjeld 
 

8 192 19 134 

Sum egenkapital og gjeld 
 

1 908 775 1 992 422 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

    

Noter til regnskap pr. 31.12.2014 
   

       
Note 1 - Inntekt fra Røde Kors 

      Aktivitetstilskudd fra Norges Røde 
Kors 

      Juleaksjon 2014 Gjensidigestiftelsen 47 200 
     Fra NRK tilskudd RKU kursdeltagelse 2 800 
     NRK RKU møtedeltagelse 5 685 
     Fra NRK tilskudd RKU kurshelg 5 500 
     Fra NRK Aktiv aldring  20 000 
     Sum tilskudd fra NRK        81 185  
     

       

       Note 2 - Offentlige inntekter  
      Fylkeskommunale tilskudd 
      Leksehjelp       72 000  

     Sum fylkeskommunale tilskudd       72 000  
     

       Kommunale tilskudd 
      Tilskudd fra Bergen kommune 

lokalforening         3 800  
     Bergen kommune RKU         3 300  
     Bergen kommune Bark         9 700  
     

Bergen kommune Fattigdomsmidler 
2010 refundert ubrukte midler -15 511 

     Sum kommunale tilskudd         1 289  
     

       Statlige tilskudd 
      Momskompensasjon       72 095  

     Sum statlig tilskudd       72 095  
     

       Sum offentlige tilskudd     145 384  
     

       Note 3 - Andre inntekter  
      Leieinntekter utleie lokaler 12 000 

     Gevinst ved avgang biler 39 999 
     Inntekter fra Legater 1 500 
     Ubundne bidrag, gaver 167 742 
     Grasrotandelen 39 789 
     Panto 108 347 
     Sum andre inntekter 369 377 
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       Note 4 - Driftskostnader 
      Tilskudd distriktsprosjekt 4 166 

     Leie lokaler 361 329 
     Leie garasje 38 772 
     Offentlige avgifter 4 974 
     Vakthold 5 790 
     Lys, varme 59 229 
     Driftskostnader, lokaler 99 428 
     Leie transportmidler 50 475 
     Depotutstyr 51 401 
     Inventar og utstyr 14 265 
     Diverse utgiftsførte anskaffelser 6 850 
     Revisjon 35 250 
     Kontorrekvisita u/ fradrag moms 6 784 
     Kursmateriell 3 906 
     Diverse utgifter 86 670 
     Telefon kontor 3 212 
     Telefon, datalinjer 11 196 
     Telefon mobil 28 993 
     ADSL-hjemmekontor 125 
     Porto 1 415 
     Drivstoff bil 50 850 
     Vedlikehold bil, inkl. servic 91 360 
     Forsikring, biler 18 367 
     Fast parkering/bom/piggdekkavg 9 630 
     Kilometergodtgj. oppgavepliktig 

tillitsvalg/andre 20 109 
     Km aksjoner 2 982 
     Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 2 362 
     Reisekostnader aksjoner 374 
     Oppholdsutgifter etter regning 6 660 
     Bevertning 97 378 
     Annonsering 3 627 
     Kontingenter 1 450 
     Deltageravgift, kurs / seminar 6 705 
     Gaver, hilsener og andre eksterne 

bidrag 18 845 
     Gaver, Hilsener og inns.aksjoner 1 050 
     Forsikring 3 083 
     Bevertning møter 3 564 
     Deltageravgift 41 030 
     Øredifferanse -2 
     Sum andre kostnader 1 253 651 
     

       
I posten fremmedtjenester inngår 
godtgjørelse til Deloitte AS og 
samarbeidende selskap som følger: 

      Revisjon for 2013 eks mva 
 

18 000 
    Konsulenttjenster revisor for 2013 eks 

mva 
 

3 200 
    Revisjon for 2014 a konto eks mva 

 
7 000 

    Sum revisjonkostnader   28 200 
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Note 5- Varige driftsmidler 
      

 
 Bygninger  Innventar Biler, tilheng  Snescooter  Båter  Sum  

Anskaffelseskost pr. 01.01.     460 000       80 408      297 426   216 800   229 000   1 283 634  

Tilgang i året              -         22 850               -              -              -          22 850  

Avgang i året              -          119 025            -    
 

    119 025  

Anskaffelseskost pr. 31.12.     460 000     103 258      178 401   216 800   229 000   1 187 459  

Akumulert avskrivning 01.01        80 405      297 423            -    
 

    377 828  

Akumulert avskrivning 01.01 solgte 
driftsmidler 

  
    119 024            -    

 
    119 024  

Ordinær avskrivning 31.12 
 

       6 982               -       43 360     45 800        96 142  

Akumulert avskrivning 31.12              -         87 387      178 399     43 360     45 800      354 946  

       Bokført verdi pr. 31.12.     460 000       15 871                2   173 440   183 200      832 513  

       

       Note 6 - Egenkapital 
      Egenkapital pr 31.12 fremkommer som 

følger: 
      

 

Sum 
Egenkapital 

fri 
Egenkapital 
øremerket 

   Egenkapital pr. 01.01 1 973 288 1 775 288 198 000 
   Brukt av øremerket kapital i året -39 600 

 
-39 600 

   Resultat lokalforening: -33 105 -33 105 
    Egenkapital pr. 31.12.: 1 900 583 1 742 183 158 400 

   

       Tilskudd fra SR bank og Fana 
Sparebank i 2013,følger nedskrivning 
scootere  og båt, levert desember 2013 
Avskrives fom 2014 

      

       

       Note 7 - Fordringer 
      Kundefordringer er oppført til pålydende 

verdi. 
      

       

       Note 8 - Andeler 
      Andeler i Røde Kors Ambulansen 

Bergen SA 
      

       Note 9 - Leverandørgjeld 
      Her er medtatt registrert gjeld (ikke 

forfalte faktura) til leverandører. 
      

       Note 10 – Finansinntekter 
      Renteinntekter bank       22 030  

     Gjensidige kundeutbytte         5 767  
     Sum finansinntekter       27 797  
     

       Note 11 – Nærstående parter 
      Etter regnskapsloven skal det opplyses 

om nærstående parter. 
      For Arna og Åsane Røde Kors er Røde 

Kors Ambulansen Bergen, Norges Røde 
Kors og  

      Hordaland Røde Kors nærstående 
parter. Nedenfor er en oversikt  

      over vesentlige transaksjoner med 
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disse. 

       Fra Norges Røde Kors 
      Tilskudd       81 185  

     Videreformidlet momskompensasjon       72 096  
     

       Til Norges Røde Kors 
      Varekjøp       13 002  

     Landsmøte         3 835  
     

       Fra Hordaland Røde Kors 
      Viderebelastede kostnader       18 158  

     

       Til Hordaland Røde Kors 
      Deltageravgift       31 105  

     Distriktprosjekt         4 166  
     Varekjøp         9 750  
     

       Fra Røde Kors Ambulansen Bergen 
      Viderebelastede kostnader         1 200  
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Innkomne forslag 8a – valg av revisor for 2015.  

 
Gratis revisjon av Arna og Åsane Røde Kors sitt årsregnskap fra og med regnskapsåret 2015 

Hordaland Røde Kors planlegger for at de skal kunne tilby gratis revisjon av årsregnskapet til alle lokale 

ledd. Det er årsmøtet i lokalforeningen som vedtar hvem som skal være foreningens revisor og tidligere var 

det et ufravikelig krav om at alle skulle ha statsautorisert revisor.  

 

Etter forlag fra Hordaland Røde Kors vedtok Landsmøtet i 2011 at lokale ledd uten stor og komplisert 

økonomi kunne søke distriktsstyret om å velge vekk statsautorisert revisor og erstatte denne med to 

økonomisk kyndige personer lokalt. 

 

For at distriktet skal kunne gjennomføre revisjon ved hjelp av distriktsrevisorer utpekt av distriktsstyret, må 

hver lokalforening som ønsker å delta i denne gratis ordningen, gjøre vedtak om dette på kommende årsmøte 

slik at det kan gjelde for regnskapet 2015, som skal revideres i starten av 2016. 

 

For Arna og Åsane Røde Kors vil dette føre til en besparelse på over kr. 20.000,- som vi i dag betaler for 

revisjon til Deliotte. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet i Arna og Åsane Røde Kors vedtar at vårt årsregnskap fra og med 2015 og inntil nytt vedtak om 

dette er fattet, skal revideres av distriktsrevisor, utpekt av distriktsstyret i Hordaland Røde Kors. 
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Innkomne forslag 8b – jobbe for alternative lokaler 
 

I forbindelse med at det i 2015 må tas stilling til forlengelse av leiekontrakt for lokale og garasje for 

lokalforeningen, fremmer stryet i Arna og Åsane Røde Kors følgende forslag til årsmøtet. 

 

Årsmøtet gir styret i lokalforeningen myndighet til å nedsette en arbeidsutvalg som på vegne av 

lokalforeningen evaluerer dagens leieforhold, samt ser på løsninger av samlokalisering, andre lokaler eller 

kjøp av eget bygg. 

 

Interesserte medlemmer melder seg for styret som til slutt tar den endelige avgjørelsen på hvem som skal 

sitte i arbeidsutvalget. 

 

Utvalget skal legge frem et forslag til konklusjon innen utgangen av juni måned, fortrinnsvis på siste 

styremøte før ferien. Konklusjon og endelig avgjørelse legges så frem med styrets kommentarer for ett 

ekstraordinært årsmøte.     

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet i Arna og Åsane Røde Kors støtter styrets forslag om å nedsette en arbeidsgruppe.  Forslag som 

arbeidsgruppen og styret kommer med skal legges frem for et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av 

september 2015.   
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Innkomne forslag 8c – oppdatering lover for Arna og Åsane Røde Kors 
 

På Landsmøtet vedtar vi nye Lover for Røde Kors, sist på landsmøtet i Trondheim i oktober 2014. 

Etter Landsmøtet vedtar Landsstyret, basert på de nye lovene, nye lovnormer for lokalforeningene, slik det 

ble gjort på landsstyremøtet i desember 2014. 

 

Basert på ny lovnorm skal alle lokalforeninger på førstkommende årsmøte vedta sine nye lover, basert på 

den nye lovnormen. 

 

Vedlagt følger forslag til nye oppdaterte lover i henhold til lovnormer vedtatt av Norges Røde Kors. 

Endringene i ny lovnorm er uthevet med gul bakgrunn. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet i Arna og Åsane Røde Kors støtter styrets forslag til nye lover for lokalforeningen.   
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Handlingsplaner for Arna og Åsane Røde Kors. 
 

0 Administrasjon 
 

Arna og Åsane Røde Kors har ett felles styre som drifter lokalforeningen og tilrettelegger for aktivitet i de 

forskjellige spesialavdelingene. 

 

Mål: 

0.1  
Sørge for en god og forsvarlig økonomi i lokalforeningen samt sørge for at alle avdelingene kan tilby gode 

aktiviteter. Dette gjøres blant annet gjennom aktivt å søke støtte gjennom offentlige-, private-, og Røde Kors 

støtteordninger. 

 

0.2  
Jobbe for prosjekter som øker rekruttering av aktive medlemmer og støttemedlemmer. Jobbe for en god 

oppfølging av støttemedlemmer og aktive medlemmer. 

 

0.3  
Opprettholde gode administrative rutiner. 

 

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  
Starte et prosjekt for å verve bedriftsmedlemmer 

 

0.6  
Følge opp beredskapsplanene til Arna og Åsane Røde Kors 

 

0.7 

Starte et prosjekt for å vurdere mulighetene for en eller flere sponsorer 

 

0.8 

Følge opp og bistå i prosjektet knyttet til beredskapsvakt 
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1 Hjelpekorpset 
 

Arna og Åsane Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som blant annet innebærer å yte 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 Arna og Åsane 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. 

 

1.6 Yte bistand til RØFF for blant annet å motiverte ungdommene til å fortsette i aktiv tjeneste for 

hjelpekorpset når de fyller 17 år 

 

1.7  
Jobbe aktivt for å utvikle og gjennomføre drift, beredskap og aktiviteter knyttet til båt og vann 

 

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 fra sykehjem og salgstraller på sykehjem. 

 

2.2 

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. 

 

2.3 

Samarbeide med de ulike spesialavdelingene i lokalforeningen. 

 

2.4 

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 mellom 13-30, der alle skal oppleve 

vennskap, utvikling, samhold, felleskap 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 og ressurspersoner gjennom kursing og opplæring. 

3.4 Ha større fokus på rekruttering av medlemmer og ledere, samt medlemspleie. 

3.5 Øke fokus på samarbeid med de andre spesialavdelingene i lokalforeningen. 

3.6 Jobbe aktivt for å inkludere alle medlemmer, både nye og gamle. 

3.7 Legge til rette for at medlemmer kan få kurs og opplæring innenfor aktiviteter og temaer de har 

interesse for. 

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

3.9 Oppdage lokale behov, og så godt som mulig lindre. 

3.10 Videreutvikle konseptet med filmkvelder og andre helgebaserte aktiviteter. 
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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  

Vi vil opprettholde/ videreutvikle den kompetansen som finnes i vår instruktør/kursholdergruppe ved å tilby 

medlemmer av gruppen å delta på eksterne kurs og samlinger som arrangeres på distriktsplan. Vi vil også 

sørge for at medlemmene får brukt sin kompetanse ved å holde høy aktivitet på kursfronten. Vi vil også 

arrangere interne instruktør/kursholdemøter hvor aktuelle problemstillinger blir tatt opp. 

 

 5.2  

Ansvarsområde opplæring har hovedansvaret for alle kurs og all opplæring som blir gjennomført i Arna og 

Åsane Røde Kors 

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. Vi skal aktivt jobbe for å selge flere førstehjelpskurs 

til bedrifter i Arna og Åsane, og vi skal arrangere åpne kurs for publikum 
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6. RØFF 
 

 

Røde Kors Friluftsliv og førstehjelp skal være en aktiv avdeling for unge i alderen 13-17, der alle skal 

oppleve vennskap, utvikling, samhold, felleskap og hvordan overleve i naturen, de skal få en forståelse for 

naturen og farene den har å by på.  

 

Mål: 

 

6.1  
Tilpasse aktiviteten i de enkelte gruppene etter alder og kunnskapsnivå på medlemmene. 

6.2  
Legge til rette for at ungdommene skal få kunnskap om generell førstehjelp. 

6.3  
Øke kompetansen hos ledere og ressurspersoner gjennom kursing og opplæring. 

6.4  
Rekruttere flere medlemmer. 

6.5  
Øke samarbeidet med de andre RØFF gruppene i Hordaland.  

6.6  
Lage et styre som vil planlegge og gjennomføre medlemskveldene, og andre sammenkomster        

gjennom året.  

6.7  
Ha fokus på å forberede ungdommene på hjelpekorpset, og motivere de til å jobbe mot det målet.  

6.8  
Jobbe mot å få en stabil gruppe, med aktive ungdommer.  
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Budsjett for 2015 

 

  TOTALT 

Inntekter 2015 
2014 2014 2015 

Budsjett regn  Bud tot 

3100 Varesalg, avgiftsfri -66 000 -75 450 -75 000 

3101 Loddsalg/Blomstersalg -12 000 -14 410 -11 000 

3110 Varesalg førstehjelpsprodukter 0 -25 373 0 

3190 Diverse avgiftsfritt salg 0 -5 250 0 

3210 Deltageravgift, inntekt -14 000 -40 000 -48 000 

3220 Refusjon kurs 0 0 0 

3240 Tjenester utført for andre 0 0 0 

3280 Refusjon Aksjoner 0 -63 390 -35 000 

3290 Diverse inntekter -302 000 -240 514 -281 000 

3320 Medlemskontigent -240 000 -291 961 -270 000 

3331 Akt Tilskudd fra NRKors -15 000 -81 185 -59 000 

3334 Fond for lokal akrivitet, distrikstkontoret -5 000 0 0 

3440 Fylkeskommunal tillskudd -72 000 -72 000 0 

3412 Statstilskudd 0 0 0 

3450 Komunale tilskudd -28 000 -16 800 -22 300 

3481 Momskompensasjon -60 000 -72 096 -60 000 

3600 Leieinntekter utleie lokaler -9 000 -12 000 -8 000 

3620 Driftsinntekter utleie 0 0 0 

3801 gevinst ved salg 0 -39 999 0 

3900 Bundne bidrag, gaver 0 0 0 

3902 Inntekter fra Legater 0 -1 500 0 

3910 Ubundne bidrag, gaver -185 000 -167 742 -92 500 

3911 Grasrotandelen -50 000 -39 789 -40 000 

3912 Panto -104 000 -108 347 -100 000 

3920 Innsamlet aksjoner 0 0 0 

3921 Innsamlet aksjoner (til NRKors) 0 0 0 

3923 Innsamlet  0 0 0 

  Sum inntekter -1 162 000 -1 367 806 -1 101 800 

  

Utgifter 2015 
2014 2014 2015 

Budsjett regn  Bud tot 

4400 Innkjøp varer for salg 0 25 546 0 

4410 Varekjøp 0 0 0 

4420 Varekjøp, Traller 60 000 73 135 73 000 

4421 Kostnader Aksjoner 3 000 0 0 

4452 Varekjøp Lodd/Blomster 0 0 0 
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5910 Viderefaturert lønn 0 0 0 

6010 Avskrivninger 99 000 96 142 96 500 

6221 Tillskudd til distr prosjekt 8 600 0 0 

6300 Leie lokaler 341 700 361 327 380 000 

6301 Leie lokaler eksternt 0 0 6 000 

6305 Leie garasje 45 000 38 772 40 000 

6310 Offentlige avgifter 5 000 4 974 5 000 

6311 Vakthold 6 000 5 790 6 000 

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

6340 Lys, varme 56 000 59 229 60 000 

6360 Renhold 0 0 0 

6370 Driftskostnader, lokaler 20 000 99 428 25 000 

6371 Serviceavtaler, lokaler 0 0 0 

6421 EDB lisenser 0 0 0 

6531 Depotutstyr 51 000 51 402 20 500 

6532 Depotutstyr vedr aksjoner 0 0 0 

6540 Inventar og utstyr 0 14 265 8 500 

6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 5 000 6 850 5 000 

6440 Leie transportmidler 63 000 50 475 60 000 

6600 Ytre vedlikehold lokaler 0 0 0 

6620 Reprasjon og vedlikehold 0 0 0 

6621 Serviceavtaler 0 0 0 

6700 Revisjon 20 000 35 250 13 000 

6701 Regnskapstjenester 0 0 0 

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 1 500 0 20 000 

6790 Andre Innleide tjeneter 0 0 0 

6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 9 000 6 784 6 000 

6830 Kursmateriell 12 000 3 907 10 000 

6840 Aviser og tidsskrifter, innkjøpt til huset 0 0 0 

6890 Diverse utgifter 50 000 102 182 39 500 

6900 Telefon kontor 3 500 3 212 3 500 

6901 Telefon, datalinjer 10 000 11 196 11 500 

6903 Telefon tillitsvalgte 0 0 0 

6907 Telefon mobil 25 000 28 993 29 000 

6908 ADSL-hjemmekontor 500 125 500 

6920 Sambandsutstyr 8 000 0 3 000 
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6940 Porto 500 1 415 4 500 

7000 Drivstoff bil 77 000 50 849 53 000 

7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 52 000 91 360 30 000 

7040 Forsikring, biler 36 500 18 367 26 000 

7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 18 500 9 630 10 500 

7101 
Kilometergodtgj. oppgavepliktig 

tillitsvalg/andre 5 000 20 109 18 000 

7102 Km aksjoner 1 000 2 982 3 000 

7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 1 500 2 362 2 000 

7142 Reisekostnader aksjoner 0 374 500 

7160 Oppholdsutgifter etter regning 0 6 660 2 000 

7170 Bevertning 59 000 97 376 69 000 

7300 Markedsføring u/fradrag for moms 0 0 0 

7350 Annonsering 1 000 3 627 4 000 

7400 Kontingenter 1 000 1 450 1 500 

7405 Deltageravgift, kurs / seminar 5 000 6 705 5 000 

7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 4 000 18 845 7 000 

7430 Gaver og hilsner inns aksjoner 0 1 050 0 

7500 Forsikring 16 500 3 083 2 500 

7710 Bevertning møter 1 000 3 564 1 000 

7720 Deltageravgift 25 000 41 030 11 000 

7721 Aktiviteter 20 500 0 50 000 

7779 Øredifferanse 0 -2 0 

7770 Bankomkostninger, gebyrer 0 0 0 

7830 Tap på fordinger 0 0 0 

8050 Renteinntekter bank -28 000 -22 030 -23 000 

8051 Andre renteinntekter 0 0 0 

8070 Avkstning verdipapirer -8 000 -5 767 -76 000 

8130 Bankomkostninger 3 000 3 423 3 000 

8150 Rentekostnader 0 900 0 

8777 Avskrivninger (inntekt) 0 0 0 

8720 Tillskudd distrikt 0 4 166 4 500 

8930 overf til og fra bundne midler -39 600 -39 600 -39 500 

8950 Overf til avsetning 0 0 0 

8740 Tillskudd andre 0 0 0 

 

Sum utgifter  1 155 200 1 400 912 1 091 000 

  

      

  Inntekter minus utgifter -6 800 33 106 -10 800 
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Vedlegg 

 

Nye lover for Arna og Åsane 

Røde Kors 
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LOVER FOR 

 
ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

 
 
 

Vedtatt på årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors den 23. februar 2015. 
 

Godkjent av Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors den xx. februar 2015. 
 

Kapittel I. Formål 

 

§ 1. Arna og Åsane Røde Kors er stiftet den 1. februar 1955 og er en selvstendig forening med egne 

medlemmer som slutter opp om Røde Kors’ formål og prinsipper, blant annet ved å avdekke lokale -

behov innen redningsberedskap og omsorgsberedskap, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak 

o.l., samt gi tilbud til ulike grupper/mennesker i  

nærmiljøet. 

 

Arna og Åsane Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Hordaland Røde Kors innenfor sitt 

geografiske område.  

 

Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors virksomhet i sitt lokalmiljø.  

 

§ 2. Foreningen skal drive Røde Kors arbeid i overensstemmelse med Lover for Røde Kors, og beslut-

ninger samt retningslinjer fattet av Landsmøtet, Landsstyret og Hordaland Røde Kors i, jf. Lover for 

Røde Kors §§ 13 og 17, første ledd. 

 

Kapittel II. Organisasjon – medlemskap 

 

§ 3. Arna og Åsane Røde Kors’ organer er lokalstyret og årsmøtet. 

 

§ 4. For å løse sine arbeidsoppgaver oppretter lokalforeningen avdelinger for:  

- Røde Kors Hjelpekorps 

- Røde Kors Omsorg 

- Røde Kors Ungdom 

 

§ 5. Arna og Åsane Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige med-

lemmer og bedriftsmedlemmer. 

 

Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen. Medlemskontingenten fastsettes av Landsstyret. Kun 

medlemmer av Røde Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors organisasjonsledd, jfr Lover for Røde Kors §9. 

Landsstyret kan stille spesielle kvalitetskrav og alderskrav, krav til egnethet samt krav til medlemskap 

i Røde Kors for å kunne utføre bestemte verv eller aktiviteter i de enkelte organisasjonsledd. 

 

Styret i lokalforeningen er ansvarlig for at aktivitetene drives i henhold til lover, retningslinjer og 

instrukser i Røde Kors. Den elle de som er valgt eller utpekt som leder€ av den enkelte aktivitet har 

særskilt ansvar for å påse at de frivillige har den nødvendige kompetansen og egnethet til å utføre 

denne aktiviteten. 
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Medlemmer som lokalforeningen ønsker å hedre, kan av årsmøtet utnevnes til  

æresmedlem av lokalforeningen.  

 

Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer tildeles diplom fastsatt av Landsstyret. 
 

Kapittel III. Alminnelige bestemmelser 

 

§ 6. Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors’ formål.  

Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg - jf. Lover for Røde Kors § 18.  

Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke. Lokalforeningen skal ha felles 

økonomi, jf Lover for Røde Kors §20. 

 

§ 7. Arna og Åsane Røde Kors yter tilskudd til Hordaland Røde Kors og til landsforeningen etter 

regler fastsatt av Landsstyret og av distriktsårsmøtet. 

 

§ 8. Lokalforeningens regnskaper skal revideres av revisor valgt av årsmøte. Revisor velges etter 

kriterier fastsatt av Landsmøtet eller Landsstyret. 

 

§ 9. Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på lokalforeningens og  

avdelingenes møter. Denne aldersgrensen gjelder ikke for ledere som representerer Røde Kors 

Ungdom i foreningens møter. Aldersgrense gjelder heller ikke for Røde Kors  

Ungdoms egne møter hvor aldersgrensen er 13–30 år. 

 

Røde Kors skal legge til rette for at medlemmer under 13 år har arenaer hvor de kan fremme sine 

synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen. 

 

For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent i løpet av de 

siste 14 måneder innen møtets begynnelse. 

 

Bare de som er til stede på lokalforeningens møter kan stemme. Blanke stemmer holdes utenfor ved 

opptellingen. 

 

§ 10. Lokalforeningene kan på distriktsårsmøtet delta med et antall delegater som bestemt i distriktets 

lover. Delegasjonen ledes av lokalforeningens leder eller nestleder. Dersom verken leder eller nestleder 

kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Delegasjonen skal være 

representativ for aktivitetene i lokalforeningen, herunder representasjon fra alle lokalråd. 

 

§ 11. Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøtet eller på ekstraordinært 

møte. 

 

Forøvrig gjøres vedtak i lokalforeningen ved stemmeflertall. Ved likt stemmetall er lederens 

stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg. 

 

§ 12. Et medlem som aktivt motarbeider foreningens formål eller Røde Kors prinsippene, som opptrer i 

strid med Røde Kors sine lover, eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors, kan 

ekskluderes som medlem, jf. Lover for Rød Kors §10. 

 

Hvis en tillitsvalgt opptrer på en måte som er til skade for Røde Kors eller opptrer i strid med Røde 

Kors sine lover eller Røde Kors prinsippene, kan vedkommende suspenderes fra sine tillitsverv inntil 

neste årsmøte eller neste valgmøte. Tillitsvalgte i lokalforeningene kan suspenderes av distriktsstyret. 

Avgjørelsen kan ankes, jf. §16. Tillitsvalgte i distriktene og Norges Røde Kors kan suspenderes av 

landsstyret. 

 

Den som utøver tjeneste/aktivitet og som ikke oppfyller de kvalitets- og alderskrav som er satt av 

landsstyret, jf. §9, 2 ledd i Lover for Røde Kors, kan utelukkes fra å utøve denne tjenesten/aktiviteten. 

Det samme gjelder for den som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors prinsippene, som 

opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde 

Kors. Slik utelukkelse kan ikke vare lengre enn 2 år. 

 

Avgjørelsen om utelukkelse fra aktivitet tas av styret i det organisasjonsledd, jf. §7 i Lover for Røde 

Kors, som har ansvaret for den aktuelle aktiviteten/tjenesten. Avgjørelsen kan ankes, jf. § 16 i Lover 

for Røde Kors. 
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§ 13. Ved tvistespørsmål i lokalråd eller valgmøte kan et mindretall innanke saken for lokalstyret til 

endelig avgjørelse. 

 

Ved tvistespørsmål i lokalstyret, årsmøtet eller ekstraordinært møte kan et mindretall innanke saken 

for distriktsstyret til endelig avgjørelse.  

 

Rett til anke har et mindretall som utgjør en tredjedel eller flere av de stemmer som er avgitt i 

vedkommende sak.  

 

Anke har oppsettende virkning. 

 

§ 14. Arna og Åsane Røde Kors kan oppløses av årsmøtet eller av ekstraordinært møte etter vedtak 

med to tredjedels flertall. 

 

Dersom det på tross av innkalling, jf. § 15, siste ledd, respektivt § 17, ikke lar seg gjøre å avholde 

årsmøte eller ekstraordinært møte, kan styret med to tredjedels flertall beslutte oppløsning. Lar det 

seg ikke gjøre å holde beslutningsdyktig styremøte, trer styret i Hordaland Røde Kors inn i stedet for 

Arna og Åsane Røde Kors lokalstyre. 

 

Arna og Åsane Røde Kors midler og eiendeler skal, etter at gjeldsforpliktelser er innløst, tilfalle 

distriktet som ikke kan disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år. 

 

Det skal nedsettes et avviklingsstyre som har ansvaret for at avviklingen av lokalforeningen skjer på 

en forsvarlig måte. Avviklingsstyret skal minst ha én representant som er oppnevnt av distriktsstyret. 

 

Kapittel IV. Årsmøtet 

 

§ 15. Årsmøtet er Arna og Åsane Røde Kors' høyeste myndighet. 

 

Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet med minst 14 dagers 

varsel, og med opplysning om dagsorden og hvor sakspapirene til årsmøtet forefinnes/kan hentes. 

Innkalling skal skje gjennom kunngjøring som er tilgjengelig for alle medlemmene.  

Sakspapirene skal foreligge ved innkalling til årsmøte og skal inneholde: Årsberetning og regnskap fra 

foregående år, handlingsprogram og budsjett for inneværende og kommende år, valgkomiteens 

innstilling, samt eventuelle bilag til innmeldte saker. 

 

§ 16. Årsmøtet ledes av lederen. 

 

For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: 

a) styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalender år.  

b) reviderte regnskaper, inkludert revisjonsberetning, for lokalforeningens totale virksomhet 

foregående kalenderår. 

c) handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende 

kalenderår. 

d) valg av leder, nestleder og 3 medlemmer samt et varamedlem til styret. To av 

styremedlemmene skal være administrativ leder og opplæringsansvarlig mens det tredje 

styremedlemmet skal være leder for en av aktivitetene. Varamedlemmet skal være 

nestleder for en av aktivitetene.  

e) valg av revisor  

f) valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité. 

g) Innkomne forslag. Forslag må være innkommet til styret innen utgangen av januar måned. 

Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være  

       innkommet innen utgangen av desember måned. 

 

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Arna og Åsane Røde Kors etter forslag fra styret i fore-

ningen.  

 

Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder bør ikke 

velges samme år. Disse valg foregår skriftlig.  
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Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke flertall for en 

kandidat, foretas loddtrekning.  

 

Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet. 

 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som skal underskrives av leder og to av årsmøtedelegatene. 

 

§ 17. Ekstraordinært møte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/6 av med-

lemmene krever det. 

 

Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle de saker som 

har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i § 15, siste setning - og i § 16, første ledd, gjelder på 

samme måte.  

 

Kapittel V. Lokalstyret 

 

§ 18. Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet, distriktsstyret, 

distriktsårsmøtet, landsstyret og landsmøtet. Styret er ansvarlig for at foreningens midler og eiendeler 

forvaltes på en betryggende måte. 

 

Styret består av: leder, nestleder, 3 medlemmer, lederne for lokalrådene og 4 varamedlemmer. 

Flertallet av medlemmene og ett av varamedlemmene i styret må ha fylt 18 år. 

 

Styret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av lederen og to av styrets medlemmer, utpekt av 

dette.  

 

§ 19. Foreningen forpliktes av styret ved underskrift av lederen, eller i dennes fravær av nestlederen, 

sammen med ett av de øvrige styremedlemmer.  

 

§ 20. Lederen innkaller styret til møter etter behov. Hvert medlem av styret kan kreve at styret sam-

menkalles. Det skal avholdes minst 4 styremøter i løpet av året. Styret er beslutningsdyktig når mer 

enn halvdelen av styret og herunder leder eller nestleder er til stede. 

 

Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak.  

 

§ 21. Styret sender innen utgangen av februar måned på fastsatt måte revidert regnskap (inkludert 

revisjonsberetning) og årsberetning for foregående kalenderår til distriktsstyret. 

 

Beretning og regnskap sendes uansett om årsmøtet har vært avholdt. 

 

Endringer som årsmøtet måtte vedta, meddeles distriktsstyret umiddelbart etter at  

årsmøtet er avsluttet.  

 

Kapittel VI. Avdelinger og lokalråd  

 

§ 22. Avdelingene skal ha beredskapsfokus og arbeidet skal gjenspeile de nasjonale strategiene for 

henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom. 

 

Medlemmene utøver sin virksomhet uten vederlag. 

 

§ 23. For å delta i aktiv tjeneste gjelder følgende aldersgrenser:  

- Røde Kors Hjelpekorps: minimum 17 år, 

- Røde Kors Ungdom: 13-30 år, 

- Besøksvenner: minimum 18 år, 

- Visitorer: minimum 25 år. 

- BARK fra minimum 6 år 

 

Landsstyret kan i tillegg stille krav til medlemskap, utdannelse, kunnskap og alder for å utføre 

bestemte tjenester eller verv i Røde Kors. Slike tjenester eller verv utføres frivillig og uten vederlag. 
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§ 24.  

Lokalrådene leder de aktuelle aktivitetene i henhold til handlingsprogram og budsjett og øvrige 

retningslinjer som er vedtatt av lokalforeningens årsmøte. 

 

Lokalrådene skal velges på egne valgmøter hvor kun medlemmer som er frivillig i  

avdelingens aktiviteter har stemmerett, ref. ”Retningslinjer for valg i Røde Kors”. 

 

Valgmøtet kan beslutte at lokalforeningens styre og/eller valgkomitè også skal være avdelingens 

lokalråd og/eller valgkomitè. 

 

Valgmøtene skal gjennomføres i forkant av, og gjerne i tilknytning til, lokalforeningens 

årsmøte. 

 

Røde Kors Ungdom arrangerer ungdomskonferanse hvor det gjennomføres valg, behadles 

handlingsprogram samt vedtas eventuelle resolusjoner. 

 

§ 25.  

For å erverve fast eiendom eller påta seg økonomiske forpliktelser kreves samtykke av 

lokalforeningens styre, jf. § 6. 

 

Lokalrådene er ansvarlig for at avdelingens midler og eiendeler forvaltes på betryggende måte. 

 

Lokalrådene består av leder og nestleder valgt på avdelingens valgmøte. 

 

Lederen er fullverdig medlem av lokalstyret, med nestlederen som personlig varamedlem og møter 

uten bundet mandat. 

  

§ 26. Lokalrådet sender innen utgangen av januar måned, og på fastsatt måte, eventuell beret-

ning/regnskap for foregående kalenderår, samt eventuelt forslag til  

handlingsprogram og budsjett for inneværende kalenderår til styret for Arna og Åsane Røde Kors. 

 

§ 27. Leder og nestleder av lokalråd velges for to år av gangen, men bør ikke velges samme år. Disse 

valg foregår skriftlig.  

 

Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke flertall for en 

kandidat, foretas loddtrekning.  

 

Nyvalgte leder og nestleder overtar sine verv umiddelbart etter at lokalforeningens årsmøte er av-

sluttet. 

 

 

Kapittel VII Ressursgrupper 

 

§ 28. Lokalstyret og lokalrådene kan – etter behov – opprette ressursgrupper. En ressursgruppe skal 

løse oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den. 

 

 

Kapittel VIII. Ikrafttreden 

 

§ 29. Disse lover, som trer i kraft den 25. februar 2013 krever godkjennelse av styret i Hordaland Røde 

Kors. Vedtak om endring - jf. § 11, første ledd - må for å tre i kraft, være godkjent av distriktsstyret.  

                                                 
 

 

 

 
 


