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Årsmelding Styret og Økonomi 2017 
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Aktivitet styret: 

 

Styret konstituerte seg raskt etter årsmøtet, og har avholdt jevnlige styremøter i løpet av året. Det har vært 

avholdt 6 styremøter, og blitt behandlet 29 saker i løpet av året. Alle medlemmene i styret har jobbet godt og 

i henhold til handlingsplan vedtatt på forrige årsmøte. Styret har mottatt jevnlige rapporter fra de ulike 

aktivitetene.  

 

Lokalforening flyttet som kjent i fjor, og i begynnelsen av året bestod mye av arbeidet i å komme i orden i 

nye lokaler, samt innføre ordninger for renhold og lignede. Styret er godt fornøyd med de nye lokalene, og 

jobber tett inn mot huseier. En utfordring bestod i å få på plass heis i bygget, slik vi var lovet da vi flyttet 

inn. Etter en del trøbbel som skyldtes forhold utenfor vår kontroll, kom denne på plass i sommer. 

 

Huseier er nå i gang med å bygge parkeringsetasje der det tidligere var parkeringsplass. Dette medfører en 

del utfordringer i forhold til parkering, inn-og uttak av f.eks. KO-vogn, og renhold, men dette har vi en god 

kommunikasjon på med huseier.  

 

I begynnelsen av desember måned ble styret informert om at både styreleder, og nestleder trakk seg fra sine 

verv. Administrativ leder hadde trukket seg tidligere på høsten. Det var planlagt styremøte rett etter dette, og 

på dette styremøte ble det nedsatt et interimsstyre, som har hatt ansvar for den daglige driften siden 

6.12.2017. Interimsstyret har prioritert å få planlagt og avviklet årsmøte 2018 på en god måte, og i henhold 

til lover og regler i Røde Kors, samt å ta seg av akutte hendelser, og daglig drift. Vi har i denne perioden hatt 

god hjelp av ansattressurs/frivillighetskoordinator. 

 

Ansattressurs/frivillighetskoordinator  

 

Arna og Åsane Røde Kors har siden 2016 hatt en ansattressurs i 33 % stilling. Denne stillingen har vært et 

prosjekt iverksatt av distriktskontoret i Hordaland Røde Kors, og deles med lokalforeningene i Alvøen og 

Laksevåg Røde Kors, og Nordhordland Røde Kors.  David Yttervik Seetiangtham har innehatt stillingen, og 

han har hatt sitt daglige tilholdssted på distriktskontoret på Midtun. David har hjulpet styrets medlemmer og 

de frivillige i lokalforeningen med ulike ting som regnskap, budsjett, og andre administrative 

arbeidsoppgaver, og forberedelser til årsmøtet. Styret er godt fornøyd med denne ordningen. 

 

Som fungerende styreleder vil jeg med dette takke alle styrets medlemmer, aktivitetsledere, og frivillige for 

den innsatsen de har lagt ned i 2017 for befolkningen i våre bydeler.  Uten dere ville verden vært et fattigere 

sted. Tusen takk, og lykke til med videre humanitær innsats i 2018, og i årene fremover.  

 

Med hilsen 

Vigdis Sand Torvanger 

Fungerende styreleder  

 

Aktivitet økonomi. 

 

Vi er heldige som driver en lokalforening som overordnet har en sunn og god økonomi. Dette gjenspeiles i 

at egenkapitalen og likviditeten er stabil og god, samt at inntekter og utgifter er relativt forutsigbare. Grovt 

kan vi si at lokalforeningen har omkring 1 million i eiendeler og omtrent like mye i likviditet. Likevel må 

det sies at 2017 har vært et utfordrende år administrativt. Den 26. september ble styret orientert om at 

administrativ leder ville fratre sitt verv, men samtidig var villig til å bidra til en kontrollert overlapp med en 

etterfølger. Styret besluttet å sette den ansatte frivillighetskoordinatoren til å holde i forefallende økonomi-

arbeid frem til neste styremøte. 24. oktober vedtok styret at frivillighetskoordinator ville fungere i 

administrativ leders rolle uten stemmerett i styret, frem til årsmøtet. Fokus for denne perioden ble for 
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undertegnede å forstå arbeidsoppgavene, se på rutinene for hvordan styret orienteres om økonomien, lære av 

rutiner i andre lokalforeninger og legge opp til at nyvalgt administrativ leder ved kommende årsmøte kunne 

få en oversiktlig start med en god overlapp. Dette har blitt prioritert over det å bruke mye tid på å gå 

igjennom praksis for utgiftsføring frem til overlappen. Noe av begrunnelsen for dette er at vi fremover vil ha 

fokus på å føre så få inntekter og utgifter på diverseposter som mulig. Det vil også bli viktig å legge til rette 

for bedre rutiner for å informere styret om økonomisk status. Jeg vil takke Marianne for bidraget og 

uvurderlig hjelp i høst i forbindelse med overlappen.  

 

Tross en utfordrende administrativ situasjon har avdelingene hatt god nok kontroll på inntekter og utgifter. 

Dette og konservativ budsjettering gjør at lokalforeningen totalt sett går med et overskudd på omkring 35 

000 i 2017. Det er 32 500 bedre enn budsjettert. Bak disse tallene ser vi at lokalforeningen har ca. 77 000 

mer i inntekter enn budsjettert og ca. 33 000 mer i utgifter enn budsjettert. Det skal sies at det ikke i seg selv 

er et mål at man skal gå med overskudd. Målet må være å ha god likviditet og når det er på plass er det 

naturlig å sikte mot å gå i null. Med fremtidig bedre økonomistyring i hele styret bør det være et mål å ha så 

god oversikt over økonomien at man gjøre de justeringer, i positiv eller negativ retning, som gjør at man når 

budsjettet. Bedre kontroll vil også gjøre det lettere for foreningen å prioritere midler til investeringer, 

nødhjelps- og bistandssaker og lignende ved årets slutt.   

 

I 2017 gikk medlemsinntektene i likhet med året før ned. Vi har bedt nasjonalkontoret om en analyse på hva 

som kan være årsakene til dette, for å kunne gjøre målrettede tiltak. Grunnet omorganiseringen i Oslo er det 

dessverre per dags dato ingen i stillingen som kunne ha gjort denne analysen. Frem til det kommer på plass 

er det naturlig at styret begynner å diskutere generelle tiltak for å øke medlemsmassen. 

Momskompensasjonen og grasrotandelen ligger stabilt. Panto og salgsinntekter har gått opp.  

 

Lokalforeningen har de siste par årene gått henholdsvis 57 000 og 35 000 i overskudd. Med de økonomiske 

betraktningene over og disse tallene til grunn har undertegnede anbefalt styret å budsjettere med et mindre 

underskudd på ca. 17 000 i året som kommer. Det vil blant annet gi rom for å ha et godt fokus på kursing og 

kompetanseheving, noe som er spesielt viktig i perioder med stor utskiftning og mange nye personer i 

tillitsverv. De viktigste avvikene i regnskapet sett i forhold til vedtatt budsjettet for 2017 er knyttet til 

følgende poster: 
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Inntekter 

 

Budsjett Regnskap 

Inntekter salg og diverse 461 000 536 295 

Aktivitetstilskudd NRK 41 000 20000 

Offentlige tilskudd 82 000 102231 

Leieinntekter 126000 95500 

Gaver 

 

28000 36910 

Panto 

 

180000 210051 

 
 

  
Utgifter 

 

Budsjett Regnskap 

Kostnader lokaler 459500 447210 

Verktøy/inventar 70500 40446 

Rep/vedlikehold 0 31476 

Innleide tjenester (ansatt) 60000 40000 

Kontorkostnader 94000 143634 

Kostnader transportmidler 118500 215177 

Kontingenter og gaver 24000 49830 

Finansinntekter 12000 36915 

 

Med hilsen 

David Yttervik Seetiangtham 

Fungerende adm. leder 

 

Årsmelding Besøkstjenesten 2017 
 

Lederverv i Besøkstjenesten Arna Åsane Røde kors har i 2017/18 vært som følger: 

Leder: Hanne-Lise Hammersland 

Nestleder: Anne Baadsvik. 

 

Det har i perioden vært hovedfokus i vårt arbeide på registrering av de frivillige i Røde Kors datasystem 

DIBA. Samtidig med registreringen har det også vært et mål å få oversikt over hvor mange registrerte 

frivillige som er aktive og innen hvilke områder. Dette arbeid ble gjennomført og ferdigstilt i 2017. 

Resultatet er som følger: 

 

Totalt har Besøkstjenesten i Arna Åsane Røde Kors 57 personer som jobber med frivillig innsats i vårt 

område. Fordelt på følgende områder: 

Tralle Stølsveien 11 personer 

Tralle Utløbakken 8 personer 

En til en besøkstjeneste i hjem 13 personer 

Besøk på sykehjem 12 personer 

Ettermiddagsmøter mm 5 personer 

Besøk med hund 3 personer (går i Bergen) 

Turgruppe 4 personer 

Ressursgruppe 1 person 

Hvilepause 5 personer 

Mangler helt eller delvis kurs 34 personer 

Klare for oppdrag 5 personer 
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I perioden er 3 nye frivillige kommet i oppdrag for Besøkstjenesten i Arna Åsane Røde Kors. Det er ulik 

begrunnet at vi har 5 som er ferdig med de obligatoriske kursene og ikke i oppdrag. 

 

Det har vært en utfordring for besøkstjenesten å få de frivillige som har meldt sin interesse i perioden til å 

gjennomføre kurs og påta seg oppdrag. Vi har desverre stort behov for flere aktive frivillige. Både til privat 

besøk og på institusjon. 

 

Møtevirksomhet: 

Det er avholdt 7 Ettermiddagsmøter. Deltaker oppslutningen er på mellom 20 og 30 personer. 

En fast gjeng av frivillige sørger for å hente og returnere eldre som har behov for vår tjeneste. I tillegg tar 2 

frivillige oppgaven med servering og underholdning. Ettermiddagsmøter er fastsatt til første onsdag i 

måneden. 

 

Vi har hatt 2 medlemsmøter i 2017 

 

23. Mai var det Seniortur med 28 påmeldte. Turen gikk til Kleiveland Gård på Osterøy. Det ble til 

omvisning på Gården og 3 retters middag ble servert. Alle var fornøyd og arrangementet ble en suksess 

takket være en dyktig arrangementskomite. 

 

07. Des var det dagen for markering av Arna Åsane Besøkstjeneste. Vi kunne feire 40 år i aktiv tjeneste i 

vårt lokalområde. 40 års jubileum ble også vår juleavslutning. Takket være vår dyktige arrangement 

ansvarlige ble det en flott markering og en veldig hyggelig aften med nydelig middag og god stemning. 

 

Hederstegn og markering av frivillige som lenge har vært aktive i Besøkstjenesten ble utdelt. Vi takker for 

flott innsats. 

 

40 år som aktiv: 

Margit Kåstad 

Berit Amundsen 

 

10 år som aktiv: 

Grethe Engum 

Kjellaug Boge 

Astrid Helgøy 

Ingun Årdal 

Sara Marie Tholo 

Randi Unneland 

 

Tusen takk til alle aktive i Besøkstjenesten for flott og trofast innsats 

Hanne-Lise Hammersland 

Leder Besøkstjenesten Arna Åsane Røde Kors 

 

Mvh 

Hanne-Lise Hammersland 

Leder Besøkstjeneste 

 

Årsmelding Hjelpekorps 2017 
 

2017 har vert et travelt, men bra år for hjelpekorpset i Arna og Åsane. Vi har hatt mye aktivitet i alle 

underavdelinger og våre medlemmer har fått utfordret seg i de aktivitetene de ønsket.  
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Onsdagsmøter: 

Det har blitt arrangert onsdagsmøter hver 2. uke gjennom hele året. På disse får medlemmene trene på de 

ferdighetene de skal kunne og de får ny kunnskap utover grunnutdannelsen. Gjennom året har vi fokusert på 

aktiviteter som har passet til årstiden.  

 

Aksjoner: 

Vi har blitt kalla ut på totalt 35 aksjoner. Vi har hatt mannskaper på samtlige av disse. Flere av aksjonene 

har kommet samme uken. KO-Vognen som står hos oss har vert kalla ut på ca 15 av disse. Erfaringen så 

langt er at dette er et veldig nyttig hjelpemiddel for aksjon ledergruppen og de som styrer aksjoner. 

  

Medlemmer: 

Vi har fått litt tilskudd av nye medlemmer i år, men det er også noen som har gitt seg av forskjellige 

grunner. Vi har en liten gruppe som er veldig avtiv og som gjør en veldig god jobb. I tillegg til dette er det 

en god reserve som kommer innimellom.  

 

Det har blitt arrangert sommeravslutning på Kvamskogen med god deltakelse og vi var 22 stk som var 

samlet for juleavslutning på Røde Kors huset i desember. 

 

Sammarbeid: 

Vi samarbeider godt med hjelpekorpsene i resten av Bergen og områdene rundt. Områder vi samarbeider om 

er kurs, medlemsmøter, aksjoner, sanitetsvakter og øvelser.  

 

Vi har hatt et godt år i 2017 og ser frem til nye muligheter og utfordringer i 2018. 

 

Mvh 

Thomas Hopland 

Korpsleder  

 

Årsmelding depot og samband 2017 
 

I 2017 har det ikke skjedd det store.  

 

Det har blitt investert i noe strandredning utstyr, samt at det er kjøpt inn en ny jerven duk som skal brukes i 

pasient pulk på vinteren og vare med i båten på sommeren. 

Ellers bare innkjøpt det som har vært behov for av forbruksvarer. 

 

På samband siden har det heller ikke skjedd det store i 2017. og vi har funnet de løsningen med utstyr som 

fungere i vår hverdag.  

 

Mvh. Svein Arthur Haugen Engåvoll  
Depot og Sambandsleder  

 

Årsmelding fagleder vaktfordeler 2017 
 

Vaktsesongen startet i slutten av mars med vakt for Fristafetten. Dette skulle vise seg å bli en av mange 

vakter som gikk rolig for seg i år. På vårparten var det stort sett kun en helg med kursing og overlappende 

sanitetsvakter som skapte hodebry, som gjorde at mannskapslisten ble snudd opp ned et par ganger. Ellers 

leverte russevakten i tradisjon tro et par caser her og der. Videre startet kaoset når sykkel-VM kom på banen, 
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og sanitetslagene våre ble sendt rundt halve Bergen på ulike oppdrag både innenfor og utenfor tildelte 

vaktoppsett. Dog ble oppdraget gjennomført på en god og tilfredsstillende måte. Videre har høsten i stor 

grad vært preget av bistandsvakter til Bergen. Dette, kombinert med at vi har klart å unngå å be om bistand 

selv, har gjort høsten til en god høst på vaktfronten. Ellers har fotballvaktene for Åsane pågått jevnt og trutt 

gjennom hele året, og har gått bra for seg uten skader eller bærebistand.  

 

Mvh Michael Bødtker, vaktfordeler  

Årsmelding snøscooter 2017 
 

Vi fikk ny snøscooter til sesongstart 2017, denne funket helt fint til påske, da fikk vi et havari på den. Dette 

havariet gikk på at startmotoren hadde blitt hengende inne etter at vi startet scooteren, vi eller Jonny Midje 

som solgte oss scooteren, hadde ikke blitt gjort oppmerksom på at det var en litt spesiell måte å starte denne 

scooteren, vi er nå blitt gjort oppmerksom på denne måten, og alle scootersjåførene skal bli opplært i denne 

start rutinen før de får bruke den scooteren. Havariet gikk på garanti så det kostet ikke oss så mye. Vi fikk i 

tillegg låne scooter av Jonny Midje resten av påsken, så vi var operativ med 2 stk. scootere i påsken. 

 

Den eldste scooteren funket helt fint hele sesongen ingen driftsmessige utfordringer på den. Men vi fikk en 

overraskelse når den kom på service, der var det noen som hadde truffet noe hardt så framstillingen på denne 

scooteren var blitt skeiv, pluss at den var tatt i rammen dette greidde de å rette på verkstedet som tok service 

på den. Det som er litt kjedelig her, er at ingen har gitt beskjed om at de har truffet noe hardt, og denne 

skade kunne vært oppdaget og taksert når det skjedde, det er litt vanskelig og komme 6-7 måneder etter at 

skaden har oppstått og prøve å forklare når og hvor skaden har oppstått. Denne har vi måtte ta av egne 

midler, det er ikke sikkert det hadde vært lønnsomt å bruke forsikring heller, for da går det på bonustap og 

dyrere forsikringspremie, men det er alltid lurt å gi beskjed når en er uheldig. 

 

Vi hadde ellers en grei sesong i forhold til disse utfordringene her.  

 

Vi avsluttet 2017 med vinter vakter i desember på skogen da snøen kom tidlig (seint) på året. 

 

Mvh  

Frank Christensen 

Snøscooterleder 

 

Årsmelding båt 2017 
 

Før sesongen ble båten vedlikeholdt og mindre skader ble fikset. Det elektriske på båten ble gjennomgått. Vi 

fikk oss ny vinsj for effektivt å kunne ta opp båten fra sjøen. Denne blir driftet fra en batteribank som er 

montert på tilhengeren.  

 

Båten kom på sjøen rett etter påsken. Og ble liggende på sjøen inntil seint i november. Båten har vert 

operativ i hele denne perioden med unntak av en kort tur for reparasjon av potong. Allt av elektronikk har 

fungert bra.  

 

Båten har vert med på flere arrangementer. Blant anna følgebåt til DS Oster, Forebyggende seilas med 

Redningsselskapet, Åpen Gård på 4H på Garnes og den var med som sikringsbåt på Tysnesfest. Båten har 

også vert med på aktivitet med RØFF og Bark.  

 

I Hjelpekorpset er det 5 godkjente båtførere og vi har 6 stk som er under opplæring. 
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I tillegg til planlagte arrangement har vi hatt noen få aksjoner der vi har bistått HRS og Rogaland Radio med 

søk på sjøen. Blant anna var vi med i søket etter Fram. 

 

Båten har dessverre hatt noen utfordringer i løpet av året. Potongene i baugen har vert lekk. Dette ble fikset 

av fagfolk på Yamaha i Åsane.  

 

Mvh 

Thomas Hopland 

Korpsleder 

 

Årsmelding hytte 2017 
Hytten har i løpet av 2017 fått nye vinduer på nord veggen, sør veggen har blitt malt etter at vi byttet vinduer 

og kledning i 2016.  

 

Boden har vi rettet opp etter beste evne i forhold til hvor skeiv den var, den har også fått seg et malingstrøkk 

i løpet av 2017. 

 

Ellers har vi ryddet og kløyvd på ved i året som har gått. Området rundt hytten har vi ryddet og kappet ned 

små kratt slik at vi prøver å holde det nede så det ikke gror igjen rundt hytten, dette er jobb som bør fortsette 

i 2018.  

 

Frank Christensen 

 

Årsmelding bil 2017 
Bilen er blitt flittig brukt. Det har vært noen små skader som er blitt utbedret. 

 

Thomas Hopland 

Korpsleder 

 

Årsmelding Røde Kors Ungdom (RKU) 2017 
 

I 2017 hadde Arna og Åsane Røde Kors Ungdom fokus på følgende: 

 

Røde Kors Ungdom har i 2017 vært mer en sosial møteplass, men vi har også fått inn noen røde kors 

ungdom aktiviteter. Vi har hatt filmkvelder, bowlet, klatret, gått på tur, laget mat, hatt spill kvelder, vi har 

hatt en del kvelder hvor vi har bare sittet og snakket om at mulig, vi avsluttet året med et julebord hvor vi 

alle sammen laget pinnekjøtt.  

 

 Aktivt valg: vi har gjennomført en kveld hvor vi har gått gjennom dette. 

 Førstehjelp: vi har hatt noen kvelder med førstehjelp som tema. 

 

Hanne Margrete Nelson 

Leder i RKU  

 

Årsmelding Barnas Røde Kors (BARK) 2017 
 

Barnas Røde Kors (BARK) har hatt jevn aktivitet i Arna siste året, og med støtte fra spesielt Gresvig og 

eiendomsmegler Krogsveen har vi kunnet skifte ut en del gammelt utstyr og blant annet kjøpt inn nye 

redningsvester til alle barna, noe vi absolutt trengte. 
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Vi ser imidlertid at antallet deltakere i Arna har blitt mindre, samtidig som det er ett økende behov og ett 

sterkt ønske om å få en avdeling i Åsane. 

 

For 2018 blir derfor planen vår å utvide driften og opprette en avdeling i Åsane, samtidig som vi prøver å 

øke rekruteringen til Arna og evaluerer behovet for driften der. 

 

Anne Margrethe Heggstad 

Leder i BARK  

 

Årsmelding opplæring 2017 
 

Vi har i 2017 vært 10 kursholdere/instruktører i Arna og Åsane Røde Kors. Et medlem av Arna og Åsane 

Røde Kors har tatt instruktørkurs; Hanne Lise Hammersland. Det har vært arrangert et instruktørmøte i løpet 

av året.  

 

Kurs vi har holdt i 2017: 

Vi har hatt følgende eksterne kurs i 2017:  

 Ytre Arna barnehage (13.3) 3 timers repetisjonskurs for ansatte i barnehagen (Vigdis)  

 Rolland fritidsklubb (5-7.klasse) 15.3 ca. 10 deltakere + ledere for klubben 3 stk. (Vigdis)  

 Flaktveit fritidsklubb (5-7.klasse) 16.3 ca. 15. deltakere + ledere for klubben 3 stk. (Vigdis) 

  7.+8 mai: Kurs for Bergen Turlag, 15 deltakere på kurs for nye turledere. (Thomas og Ruben). 

 26. mai: 3 timers repetisjonskurs» Førstehjelp for deg som har omsorg for barn» Bogane barnehage. 

(Vigdis) 

Vi har hatt følgende interne kurs i 2017: 

 Psykososialt førstehjelpskurs for nye medlemmer i besøkstjenesten og hjelpekorpset. (Vigdis) 

 Dette er Røde Kors hjelpekorps for nye medlemmer i hjelpekorpset (5 deltakere) (Thomas) 

 Besøksvennkurs for nye medlemmer i besøkstjenesten (4 deltakere, 2 fra A/Å, og 2 fra Alvøen 

Laksevåg) (Vigdis) 

 KFØR – nye medlemmer 10 stk. begynte, 9 fullførte, og derav var det 8 som bestod. 

Instruktører: Thomas, Ruben, Iris, Kristin og Vigdis. Karsten med i stab. 

 

I tillegg har medlemmer av vår instruktørgruppe avholdt kurs for Bergen Røde Kors i forbindelse med avtale 

om felles kurs. Dette vil vi også fortsette med i 2018. 

 

Med vennlig hilsen 

Leder opplæring Vigdis Sand Torvanger. 
 

Årsmelding Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) 2017 

 

Siden vi startet opp i høst har vi vært på flere turer. Vi har vært på to overnattingsturer, den ene var med 

kano og lavvo, den andre var på hytten vår på Kvamskogen. Der fikk deltakerne prøvd seg på forskjellige 

aktiviteter som å lage mat på stormkjøkken, sette opp lavvo, søk i skred, laget nødly i snø.De har også øvd 

på bruk av kart og kompass og laget tauhinder bane. 

 

Førstehjelp har vi hatt regelmessig og dekarene har vist at de behersker HLR, pasientundersøkelse, 

båresurring, stoppe blødninger og stabilisering ved bruk av trekanttørkle. 
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Thomas Hatland 

Leder i RØFF Arna og Åsane 

 

Årsmelding Røde Kors-ambulansen Bergen (RKAB) 2017 
 

Det har vert et hektisk år for RKAB med masse vakter som skal bemannes med relativt liten medlemsmasse. 

Dette har gjort at de aktive medlemmene har fått veldig mye å gjøre.  De faste vaktene har vert på 

travparken på Haukås, fotball vakt på Brann stadion, Myrdal gress og Ågotnes stadion, ambulansekjøring 

for helse Bergen og vintervakt på Kvamskogen.  I tillegg har det vert andre vakter og arrangement RKAB 

har vert tilstede på.   

  

Kurs:  

Det er blitt arangert ambulansekurs der det var 18 stk påmeldt. Av diverse grunner var det 11 som fulførte 

kurset, hvor av disse nesten alle er kommet seg igjennom nødvendige utsjekker for å bli aktivt godkjent 

medlem av RKAB.  

  

Økonomi:  

Ikke fått noen konkrete tall fra RKAB per. 12.02.18. Foreløpige tal viser en omsetning i overkant av 1 

million med et overskudd på ca 50.000,-    

 

Thomas Hopland  

Korpsleder, Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps 

 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingene for 2017 
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Sak 7: Godkjenning av regnskap for 2017 
 

 

Resultatregnskap pr. 31.12.2017 

 
Note 2017 2016 

Driftsinntekter 
   Salgsinntekter 
 

536 295 489 014 

Medlemskontingenter 
 

310 672 371 038 

Inntekt fra Røde Kors 1 20 000 105 342 

Offentlige tilskudd 2 102 231 123 735 

Andre inntekter 3 416 105 434 779 

Sum driftsinntekter 
 

1 385 303 1 523 907 

Varekjøp 
 

    

Varekjøp 
 

72 567 85 745 

Sum varekjøp 
 

72 567 85 745 

    

Driftskostnader 
   Avskrivninger 5 164 532 165 877 

Annen driftskostnad 4 1 208 695 1 225 354 

Sum driftskostnader 
 

1 373 227 1 391 231 

Driftsresultat 
 

-60 491 46 932 

Finansposter 
   

Finansinntekter 10 36 915 12 150 

Finanskostnader 
 

1 621 1 901 

Netto finansposter 
 

35 294 10 249 

    Årsresultat 
 

-25 197 57 181 

    Overføringer og disponeringer 
   Overføring fra øremerket egenkapital 6 -39 600 -44 600 

Overføring til øremerket egenkapital 6 10 000 0 

Overføring fra egenkapital 
 

-30 825 0 

Overføring fra/til fri egenkapital 6 35 228 101 781 

Netto overføringer 
 

-25 197 57 181 
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Balanse pr. 31.12.2017 

 
Note 2017 2016 

Eiendeler 
   

Anleggsmidler 
   

    

Varige driftsmidler 
   Hytte 5 460 000 460 000 

Transportmidler 5 343 827 551 446 

Inventar og løsøre 5 4 637 

Sum varige driftsmidler 
 

803 831 1 012 083 

Finansielle anleggsmidler 
   Verdipapirer 8 61 000 60 000 

Sum finansielle anleggsmidler 
 

61 000 60 000 

Sum anleggsmidler 
 

864 831 1 072 083 

Varer 
   Varebeholdning 
 

8 651 4 173 

Sum varer 
 

8 651 4 173 

Omløpsmidler 
   

Fordringer 
   Kundefordringer 7 140 512 -51 032 

Andre fordringer 
 

1 000 1 672 

Forskuddsbetalte kostnader 
 

57 889 60 794 

Sum fordringer 
 

199 401 11 434 

Kontanter, bankinnskudd og lignende 
   Kontanter, bankinnskudd og lignende 
 

949 063 1 058 319 

Sum kontanter, bankinnskudd og 
lignende 

 
949 063 1 058 319 

Sum omløpsmidler 
 

1 157 115 1 073 926 

Sum eiendeler 
 

2 021 946 2 146 009 

Egenkapital og gjeld 
   

Egenkapital   
   Fri egenkapital 1.1 6 1 868 314 1 797 358 

Årets overføring 6 35 228 101 781 

Sum fri egenkapital 
 

1 903 542 1 899 139 
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Bundne midler 
   Øremerket egen kapital 6 96 600 126 200 

Sum bundet egenkapital 
 

96 600 126 200 

    Sum egen kapital 
 

2 000 142 2 025 339 

    

Kortsiktig gjeld 
   Leverandørgjeld 9 21 804 120 670 

Sum kortsiktig gjeld 
 

21 804 120 670 

Sum egenkapital og gjeld 
 

2 021 946 2 146 008 

 

 

 

 

Noter til regnskap pr. 31.12.2017 

    
Note 1 - Inntekt fra Røde Kors 

   Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors 
   Tekst Beløp 

  NRK Frifond 10 000 
  NRK Friluft høst 2017 10 000 
  Sum tilskudd fra NRK  20 000 
  

    

    Note 2 -Offentlige tilskudd 
   Kommunale tilskudd 
   Bergen komm tilskudd RKU              2 000  

  Bergen komm tilskudd RØFF              3 000  
  Bergen komm tilskudd BARK              3 000  
  Sum kommunale tilskudd              8 000  
  

    Fylkeskomuale tilskudd 
   Hordaland fylke leksehjelp            20 000  

  Sum kommunale tilskudd            20 000  
  

    Statlige tilskudd 
   Momskompensasjon            74 231  

  Sum statlig tilskudd            74 231  
  

    Sum offentlige tilskudd           102 231  
  

    

    Note 3 - Andre inntekter  
   Leieinntekter utleie lokaler 95 500 

  Gevinst ved avgang transportmidler 0 
  Bundne bidrag, gaver 0 
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Ubundne bidrag, gaver 36 910 
  Grasrotandelen 73 643 
  Panto 210 051 
  Sum andre inntekter 416 105 
  

    

    Note 4 - Driftskostnader 
   Leie lokaler      371 794,00  

  Offentlige avgifter            922,00  
  Vakthold          6 625,00  
  Renovasjon, vann, avløp m.v.          3 476,01  
  Lys, varme        48 098,00  
  Renhold          1 858,25  
  Driftskostnader, lokaler        14 436,45  
  Leie transportmidler        29 289,00  
  Depotutstyr        13 376,06  
  Depotutstyr vedr aksjoner          2 990,00  
  Inventar og utstyr        20 298,65  
  Diverse utgiftsførte anskaffelser          3 781,50  
  Ytre vedlikehold lokaler        10 016,36  
  Reprasjon/Vedlikehold, div utstyr        21 460,00  
  Refundert lønn leiet arbeidskraft        40 000,00  
  Kontorrekvisita u/ fradrag moms          3 615,33  
  Kursmateriell        24 727,78  
  Diverse utgifter      115 291,15  
  Telefon kontor          2 323,50  
  Telefon, datalinjer        17 941,24  
  Telefon mobil        12 903,89  
  Sambandsutstyr        12 347,15  
  Porto          1 205,00  
  Drivstoff bil        55 093,69  
  Vedlikehold bil, inkl. servic        97 393,05  
  Forsikring, biler        41 276,00  
  Fast parkering/bom/piggdekkavg        21 414,00  
  Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre          4 898,35  
  Km aksjoner          3 130,01  
  Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte            684,00  
  Bevertning        95 776,34  
  Annonsering          3 238,00  
  Kontingenter          1 675,00  
  Deltageravgift, kurs / seminar        44 665,00  
  Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag          3 490,30  
  Forsikring        17 020,00  
  Deltageravgift          8 660,00  
  Aktiviteter        11 787,00  
  Øredifferanse               -0,52  
  Tilskudd distrikt 19 718  

  Sum andre kostnader 1 208 695 
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Note 5- Varige driftsmidler 
      

 

 Bygninger  Innventar Biler, tilheng  Snescooter  Båter  Sum  

Anskaffelseskost pr. 01.01.           460 000         103 258             361 901         245 900           229 000   1 400 059  

Tilgang i året                   -                    -                       -                    -                     -                -    

Avgang i året                   -                         -                    -    
 

            -    

Anskaffelseskost pr. 31.12.           460 000         103 258             361 901         245 900           229 000   1 400 059  

Akumulert avskrivning 01.01          102 621             104 775           43 180           137 400      387 976  
Akumulert avskrivning 01.01 solgte 
driftsmidler 

   
-43 720  

 
     (43 720) 

Ordinær avskrivning 31.12 
 

             633               69 100           48 999            45 800      164 532  

Akumulert avskrivning 31.12                   -           103 254             173 875         135 899           183 200      596 228  

       
Bokført verdi pr. 31.12.           460 000                   4             188 026         110 001            45 800      803 831  

 

 
Note 6 - Egenkapital 

   Egenkapital pr 31.12 fremkommer som følger: 
   

 

Sum 
Egenkapital 

fri 
Egenkapital 
øremerket 

Egenkapital pr. 01.01 2 025 339 1 899 139 126 200 

Overført fra fri egenkapital i året -30 825 -30 825 
 Brukt av øremerket kapital i året -39 600 

 
-39 600 

Overført til øremerket egenkap i året 10 000 
 

10 000 

Resultat lokalforening: 35 228 35 228 
 Egenkapital pr. 31.12.: 2 000 142 1 903 542 96 600 

    Tilskudd Frifond RKU  Mottatt des 2017, gjelder 2018 overført 2018 kr 10.000 
   

Note 7 - Fordringer 
 Kundefordringer er oppført til pålydende verdi. 
 

  

  Note 8 - Andeler 
 Andeler i Røde Kors Ambulansen Bergen SA 60 000 

Furedalsskaret Vann og avløpslag SA  1 000 

Sum andeler 61 000 

  

  Note 9 - Leverandørgjeld 
 Her er medtatt registrert gjeld (ikke forfalte faktura) til 

leverandører. 
 

  

  Note 10 – Finansinntekter 
 Renteinntekter bank 4 551 

Gjensidige kundeutbytte 7 364 

Røde Kors Ambulansen Bergen 25 000 

Sum finansinntekter 36 915 

  

  Note 11 – Nærstående parter 
 Etter regnskapsloven skal det opplyses om nærstående parter. 
 For Arna og Åsane Røde Kors er Røde Kors Ambulansen Bergen, Norges 
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Røde Kors, 

Hordaland Røde Kors samt nærliggende Røde Kors lag, nærstående parter.  
Nedenfor er en oversikt over vesentlige transaksjoner med 
disse: 

 

  Mottatte faktura: 
 Fana Røde Kors Hjelpekorps 3 000 

Hordaland Røde Kors 118 702 

Norges Røde Kors 8 660 

Sum 130 362 

  Sendte faktura: 
 Bergen Røde Kors Hjelpekorps 13 812 

Hordaland Røde Kors  kreditnota 10 000 

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps 0 

Norhordland Røde Kors 2 500 

Osterøy Røde Kors Hjelpekorps 17 500 

Røde Kors Ambulansen Bergen 701 

Sotra Røde Kors 10 600 

Sum 55 113 

  Fra Norges Røde Kors 
 Tilskudd 20 000 

Medlemskontigent 310 672 

Videreformidlet mva kompensasjon for 2014 74 231 

Sum 404 903 
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Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet 

Sak 8: Innkomne forslag 
 

Sak 8A: Forlengelse av ordning med ansattressurs/frivillighetskoordinator. 
 

Bakgrunn:  

Etter årsmøtet i lokalforeningen 2015, har vi i 2016 og 2017, og så langt i 2018 prøvd ut en ordning med å 

ha en ansattressurs delt med lokalforeningene i Alvøen/Laksevåg og Nordhordland Røde Kors. Personen 

som innehar stillingen har hatt sitt arbeidsted og noen arbeidsoppgaver på distriktskontoret. Personen har 

bistått lokalforeningen i administrativt arbeid som rutiner og mottak av frivillige, forefallende styrearbeid, 

støtte til frivillige ledere, samarbeid med andre byforeninger i Bergen for eksempel om kursvirksomhet, i det 

siste kassererarbeid, og har vært til uvurderlig hjelp for de frivillige som sitter i styret i lokalforeningen, og 

vi er meget fornøyd med ordningen.  

 

Økonomisk vil dette bety en utgift til lønnskostnader på ca. 100 000,- pr år.  

 

Pilotprosjektet utløper ved utgangen av 2018 og årsmøtet må ta stilling til om lokalforeningen ønsker at 

ordningen skal fortsette, eller avvikles.  

 

Interimsstyret i Arna og Åsane Røde Kors anbefaler at ordningen videreføres.  

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet anbefaler at stillingen i pilotprosjektet med administrativ støtte videreføres som en permanent 

ordning. 

 

Mvh 

Fungerende styreleder Vigdis Sand Torvanger. 

 

Sak 8 B: Beredskapspledd og ladestasjoner. 
 

Sak 8 B: Beredskapspledd og ladestasjoner vedlegg 1 av 2: 

 
 

BEREDSKAPSNOTAT NR 01/18 – den 040118 

LOKALE LADESTASJONER FOR PUBLIKUM 
 

Sammendrag/konklusjon: 

Årsmøte i Hordaland Røde Kors har vedtatt innkjøp av mobile strømaggregat til alle lokale ledd i Røde Kors 

i Hordaland som vil etablere lokale ladestasjoner for publikum. Aggregatene er nå kjøpt inn og vil bli fordelt 

til aktuelle lokale ledd i starten av 2018.  

 

Bakgrunn: 
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De fleste beredskapssituasjonene vi 

har hatt i Hordaland og i Norge de 

siste årene har flere fellestrekk. To av 

disse er behov fra myndighetene for å 

nå befolkningen med viktig 

informasjon,  kombinert med 

langvarig utfall av strøm, og 

medfølgende vansker for publikum 

med å få ladet opp egne, private 

kommunikasjonsplattformer som 

smarttelefon, nettbrett, PC, o.l.  

 

Hensikt: 

Hensikten med lokale ladestasjoner 

for publikum er at Røde Kors, i samarbeid med kommunen, kan bidra til at det etableres ladestasjoner på 

adresser som blir gjort kjent for publikum på forhånd, slik at alle innbyggere vet at de alltid kan få ladet sine 

kommunikasjonsplattformer selv om strømmen er gått. Dette fører igjen til mindre «uro» blant publikum for 

hva som kan skje om slike situasjoner inntreffer, og at det finnes en ladeløsning innen rimelig nærhet.  

 

Mål: 

Hver Røde Kors forening, i samarbeid med kommunen, vurderer hvor og hvor mange lokale ladestasjoner 

som kan være aktuelle i sin geografi, samt prioriterer disse i forhold til hverandre. 

Det er et mål at lokalt Røde Kors, innen rimelig tid, skal ha kapasitet med utstyr og bemanning, til å opprette 

og betjene de lokale ladestasjonene på en hensiktsmessig måte. 

Det er videre et viktig mål at det store flertallet av befolkningen i Hordaland skal kunne oppleve at dette 

tilbudet er tilgjengelig for seg, om behovet oppstår. 

 

Antall stasjoner: 

Lokalt Røde Kors, i samarbeid med beredskapsansvarlige i kommunen, vurderer behovet for antall lokale 

ladestasjoner og den mest hensiktsmessige plasseringen av disse, samt mulige alternative plasseringer om 

lokale forhold hindrer primærplasseringen i enkeltsituasjoner. 

Ved vurdering av antall og plassering av lokale ladestasjoner må det bl a vurderes enkel og hensiktsmessig 

tilgjengelighet for publikum, avstand, lokal geografi og infrastruktur (veier, broer, tuneller, rasutsatte steder, 

samferdselsårer med høy risiko for å bli stengt / ufremkommelig, antall innbyggere per ladestasjon, annen 

infrastruktur fra andre som kan brukes til dette formålet og som kommunen har avtale med allerede, etc. 

Basert på disse vurderingene vil man ganske enkelt kunne se behovet, både for antall og geografisk 

plassering. Vi tror en hensiktsmessig tommelfingerregel kan være en ladestasjon per 1000-3000 innbyggere i 

sin kommune / sitt område, justert for fremkommelighet, lokale geografiske forhold, etc. Her er det store 

variasjoner omring i vårt fylke, bl a med mindre behov i større og mer tettbygde strøk. 

 

Den første er «gratis»: 

Årsmøtet i Hordaland Røde Kors har vedtatt at hver lokalforening får ett aggregat finansiert av distriktet, 

slik at alle kan komme i gang med å legge til rette for sin første ladestasjon relativt raskt. 

Aggregatene er allerede kjøpt inn og står på vårt lager her på distriktskontoret på Midtun. Aggregatene kan 

hentes her, etter avtale, eller vi kan få det levert ut til dere når vi likevel har folk i ditt område. Tanken er at 

når hver lokalforening har laget en oversikt over behovet for lokale ladestasjoner i sitt område, så lager man 

også en plan for hvordan de neste ladestasjonene kan finansieres, f eks. med en horisont på et antall nye 

ladestasjoner per år, frem til man har nådd sitt planlagte antall. Vi tror at både kommuner og lokalt 

næringsliv vil være villig til å stille opp økonomisk for dette formålet.  
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Hordaland Røde Kors har nylig kjørt en anbudsrunde blant nasjonale leverandører av slike aggregat, og fått 

til en gunstig pris fra den beste leverandøren. Vi har valgt strømaggregatet CeBe 5500, et 5,5 kW aggregat 

som er mye brukt innen håndtverkerbransjen og i det private markedet. Det er et aggregat som er enkelt i 

bruk, enkelt å vedlikeholde, driftssikkert, og mulig for 2 personer å frakte rundt. Vi betaler kr 5500,-  eks 

mva per aggregat og kr 325,- eks mva per hjulsett. Til sammen vil ett aggregat med hjul og håndtak koste kr 

7 282,- inkludert mva. 

Vår leverandør garanterer denne prisen en stund fremover, slik at vi skal kunne levere aggregater til samme 

gunstige pris, på ganske kort tid etter bestilling fra dere. 

 

Komme i gang: 

 Diskuter denne saken og dette notatet i styret. 

 Diskuter om flere ladestasjoner skal med i forslag til handlingsplan og budsjett dere skal legge frem 

på kommende årsmøte. 

 Ta SNAREST kontakt med Håkon på distriktskontoret, på hakonlarsson.fedde@redcross.no for 

avtale om henting / levering av deres første aggregat. 

 Ta kontakt med beredskapsansvarlig i kommunen og avtal et møte for å presentere konseptet «lokale 

ladestasjoner» og for å diskutere hvor mange det er behov for i kommunen og plasseringen av disse. 

 Kjøp selv inn 1-3 stk kabeltrommel med minst 25 meter ledning slik at aggregatet kan stå et stykke 

vekke fra der selve ladingen foregår, kanskje aggregatet står ute og lading skjer inne, aggregatet står 

på baksiden av bygget mens lading skjer på fremsiden etc. 

 Kjøp selv inn et antall grenkontakter med plass til 4-6 stikkontakter i hvert. På denne måten 

bestemmer du hvor mange som kan lade samtidig. Aggregatet har god kapasitet og mange kan lade 

samtidig. Tenk over «laderegler» om det blir kø, skal alle få lade noen minutter eller opp til en % 

kapasitet før de må vike plassen for andre, og selv stå i kø på nytt? 

 Kjøp selv inn godkjente bensinkanner med bensin og olje til driften av aggregatet og planlegg 

oppbevaring av bensinkannene og oljen på forskriftsmessig måte. 

 Diskuter i styret, og med de frivillige, hvordan dere kan legge lokale ladestasjoner inn i 

lokalforeningens beredskapsplan, hvordan dere etablerer, øver og opprettholder en evne til å 

bemanne og betjene disse i en beredskapssituasjon etc. Med litt opplæring og øving en gang i blant, 

kan de fleste frivillige gjøre denne typen beredskapsinnsats, uavhengig av hvilken Røde Kors 

aktivitet man vanligvis er aktiv i. Særlig aktuelt kan dette være for beredskapsvakter. 

 

 

Bestilling av flere aggregat: 

Dere bestiller flere aggregat ved å sende bestillingen på epost til lars.skorpen@redcross.no 

Dere vil bli kontaktet når det er klart for levering og hver leveranse blir fakturert her fra oss. 

 

 

Spørsmål: 

Har du spørsmål til noe av det du her har lest, nøl ikke med å ta kontakt med Lars Atle på distriktskontoret 

på lars.skorpen@redcross.no 

 

 

Sak 8 B: Beredskapspledd og ladestasjoner vedlegg 2 av 2: 
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BEREDSKAPSNOTAT NR 02/18 – den 040118 

BEREDSKAPSPLEDD I BEREDSKAP LOKALT 
 

Sammendrag/konklusjon: 

Årsmøtet i Hordaland Røde Kors har vedtatt å kjøpe inn beredskapspledd til alle lokale ledd som vil etablere 

lokale lager av slike pledd, til bruk i beredskapssituasjoner, øvelser og andre relevante anledninger. 

Pleddene er nå kjøpt inn og vil bli fordelt til lokale ledd i første del av 2018. 

 

Bakgrunn: 

Vi bor i et land med et krevende klima, og kanskje i den landsdel i landet hvor vi oftest ser at uønskede 

situasjoner inntreffer og mennesker kommer i vanskelige situasjoner. I beredskapssituasjoner tenker vi fort 

på behovet for å sikre at folk har tilgang til drikke og mat. Det er viktig, men det er ingen ting som er 

viktigere enn å sikre at folk er i stand til å opprettholde kroppstemperaturen. Av alt vi kan utsettes for, med 

unntak av akutt og livstruende skade eller sykdom, er tap av kroppsvarme det som først setter mennesker ut 

av stand til å ta vare på seg selv og andre. Vi kan klare oss en god stund uten drikke, og vi kan klare oss 

lenge uten mat om vi må. Men om vi blir kalde, og ikke er i stand til å bli varme igjen, går det kun kort tid 

før vi får alvorlige problemer. Derfor er det viktig at vi i Røde Kors utstyrer oss med en kapasitet til å bidra 

til å holde folk varme, for en stund, inntil mer permanente løsninger finnes. Ett slikt tiltak er å ha tilgang til 

beredskapspledd, pledd som beskytter mot vær og temperatur.  

 

Hensikt: 

Hensikten med å starte å bygge opp lokale lager av beredskapspledd er å sikre at Røde Kors kan tilby 

publikum og myndigheter en rask og effektiv løsning for å beskytte mennesker som er utsatt for situasjoner 

som kan senke kroppstemperaturen, i beredskapssituasjoner, store og små. På denne måten kan vi effektivt 

bidra til at situasjoner stabiliseres raskere og bedre, og at de som er utsatt i en situasjon opplever seg 

ivaretatt raskt og effektivt. 

 

Mål: 

Målet er at alle lokale Røde Kors ledd skal ha et lager med beredskapspledd til bruk i beredskapssituasjoner, 

øvelser og andre relevante anledninger. Mange Røde Kors ledd har i dag lager av ulltepper. Mange steder er 

ullteppene godt lagret, og fremdeles egnet til bruk i ulike beredskapssituasjoner. Andre steder har ullteppene 

en kvalitet som betyr at man raskt bør vurdere om noe av det skal saneres / kastes og om noe kan tas vare på. 

For alle Røde Kors ledd gjelder at i dag har vi for få pledd i forhold til fremtidig mulig behov. Det er derfor 

ønskelig at alle lokale ledd lager en plan for hvordan man utvikler sitt lager til et antall som trolig svarer på 

behovet. 

 

Antall pledd: 

Antall pledd det er behov for varierer fra sted til sted. Det varierer med folketall, med antall tilreisende og 

turister, med områdets risikoprofil, osv. Det forholder seg også til om det er andre aktører i samme området 

som har lager av pledd allerede, f eks. Sivilforsvaret, kommunen eller andre, samt hvor mange pledd lokalt 

Røde Kors selv har nå. Det kan være klokt å diskutere det lokale behovet med beredskapsansvarlig i 

kommunen. Vi tror at naturlig nivå å planlegge for er at alle lokale ledd har minimum 100 pledd, og at 

lokale ledd i større kommuner / geografiske områder vurderer behovet for hvor mange flere det bør være på 

lager hos dem. 

 

Vi har, ved innkjøp av pledd, vurdert behov, kvalitet og pris. Etter en samlet vurdering har vi i denne 

omgang valgt å kjøpe inn samme pledd som bl a Amerikansk og Canadisk Røde Kors bruker, og vi har kjøpt 

våre nye pledd direkte fra samme fabrikk, i USA. 
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Pleddene er laget av resirkulert plast (bruskorker) og har flere 

fordeler. De er nesten vanntett og vindtett, de holder bra på 

kroppsvarmen, de er lette, de er rask å rengjøre og vanskelig å 

ødelegge. 

Vi tenker at dette er svært gode tepper for bruk i en akutt fase ute, 

mens ulltepper er minst like gode til bruk inne, i en neste fase av 

situasjonen. 

I tillegg til gode egenskapet for beskyttelse, er teppene også 

merket på en måte som gir synlighet og trygghet. 

 

På det øverste bildet ser du hvordan hvert pledd kommer pakket i 

plast. I en kasse er det 20 pledd. 

På det nederste bildet ser du pleddet i bruk, her er det vår nye 

Seksjonsleder Beredskap, Paal Herland, som er "pakket inn" og 

"passet på" av vår tidligere Seksjonsleder Beredskap, Håkon 

Larsson Fedde, som straks skal over i stillingen som Seksjonsleder 

for økt lokal kapasitet. 

 

De første 20 teppene er "gratis": 

Årsmøtet i Hordaland Røde Kors har satt av penger til at det kan 

kjøpes inn 20 pledd til hver lokalforening. Pleddene er allerede 

kjøpt inn og er nå lagret på vårt lager på distriktskontoret på 

Midtun. 

Pleddene kan hentes her, eller vi kan levere dem til dere, en dag vi 

likevel har folk i området ditt. 

Vi tror det er viktig at pleddene kommer raskt ut, det er ute hos 

dere de kan bli tatt i bruk, om behovet oppstår, ikke på lageret her 

hos oss.  

 

Flere pledd: 

Vi håper alle lokale ledd vil bygge opp sitt lager videre, til et nivå 

som stemmer med det lokale behovet. Flere pledd kan dere bestille 

på epost til lars.skorpen@redcross.no 

Vi jobber fremdeles med leverandøren for å få ned prisen og er 

sikker på at hvert pledd kommer til å koste mindre en kr 200,- per 

stk.  

 

Komme i gang: 

 Diskuter saken i styret og vedta at dere skal bygge opp et lager av beredskapspledd 

 Diskuter med beredskapsleder i kommunen om det lokale behovet 

 Ta kontakt med Håkon på distriktskontoret for å gjøre avtale om henting / utlevering av de første 20 

pleddene dere får gratis, via epost på hakonlarsson.fedde@redcross.no 

 Lag lokale regler og rutiner for lagring, bruk, tilsyn og vedlikehold av pleddene 

 Diskuter takten på innkjøp av flere pledd og send bestilling på flere pledd til 

lars.skorpen@redcross.no 

 Husk at pleddene produseres etter hvert som vi bestiller, i USA, og at de kommer i kontainer med båt 

derfra. Det kan derfor ta noe tid fra bestilling til levering. 

 Flere pledd faktureres lokalforeningen etter hvert som de leveres herfra. 
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 Pleddene har en kvalitet og et utseende som gjør at de kan være av interesse for andre enn kun akutt 

bruk i Røde Kors regi. Dere kan derfor også kjøpe inn slike pledd for videresalg til medlemmer til 

privat bruk, som gaver fra lokalt Røde Kors til andre, som gevinster i lokale lotterier, tjene penger på 

salg til lokale bedrifter med beredskapsfokus, etc. 

 

 

 

Spørsmål: 

Har du spørsmål til noe av det du har lest her, nøl ikke med å ta kontakt med Lars Atle på distriktskontoret, 

på epost lars.skorpen@redcross.no 

 

 

 

Sak 8 B: Beredskapspledd og ladestasjoner saksfremlegg: 
 

Beredskapspledd 

Se beredskapsnotat ang. beredskapspledd. 

 

Vi ønsker i 1. omgang å kjøpe inn 40 nye pledd inkl. kasse til oppbevaring. Prisen for dette er 9800,- 

 

Ladestasjoner 

Forslag: Vi kjøper inn 5 ladestasjoner til kr 9800-, som plasseres rundt omkring i Arna og Åsane. Tot: 

51500,- 

 

Ladestasjonene står på lageret vårt i Åsane, plassere 2 stk i Arna hos Thomas Hopland. 

 

Ved behov er det ønskelig å plassere ladestasjonene på sentrale plasser i Arna og Åsane. Forsag til 

plassering er på skuler og knutepunkt for transport. Ut i fra eit kjapt overslag er det behov for 6 stk 

ladeasasjoner i Arna og 18 stk i Åsane.  

 

De 6 Første: 

Pri: Ådnamarka Skule (Arna) 

Lone Skule (Arna) 

Pri: Åsane Terminal (Åsane) 

Hordvik Skole (Åsane) 

Eidsvåg Skole (Åsane) 

Mjølkeråen skole (Åsane) 

 

Videre er det ønskelig at de resterende 18 blir kjøpt inn over en 4 års periode. Leder for prosjektet vill aktivt 

søke tilskudd til dette og gå i dialog med kommunen og dei andre lokalforeningene.  

 

 

 

Sak 9: Godkjenning av handlingsplaner for 2018 
 

0 Administrasjon 
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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 sammen med ny ansatt. 

 

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  
Følge opp beredskapsplanene til Arna og Åsane Røde Kors. 

 

0.6 

Arbeide med å skaffe støtte til aktiviteter og lokalforeningen fra søknadsordninger og sponsorer 

 

0.7 

Følge opp og bistå i drift og utvikling av prosjektet knyttet til beredskapsvakt. 

 

0.8 

Sammen med ny ansatt legge til rette for en forsvarlig og god drift av lokalforeningen. 
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1 Handlingsplan Hjelpekorpset 2018 
 

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  

 

1.8 Jobbe for å kjøre en årlig øvelse sammen med beredskapsvaktene for å trene på samhandling om bistand 

fra beredskapsvaktene skulle bli behov for. 

 

1.9 Jobbe for å få en stabil og dyktig båt/vann gruppe som behersker alt fra båt til strandredning. 

 

1.10 Jobbe for å få flere medlemmer med kompetanse på ledelsesnivå. 

 

2 Handlingsplan Besøkstjenesten 2018 
 
Formål: 

Besøkstjenestens formål er å avhjelpe ensomhet. Vi skal hjelpe og støtte ensomme og syke, i alle 

aldersgrupper. Vi driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det i samarbeid med 

pårørende, hjemmesykepleien, sykehjem eller andre instanser. 

 

Mål:  

Få nye frivillige fort og effektivt gjennom opplærings og godkjenningsprosessen, så de raskt kan komme ut i 

oppdrag. Gjerne i samarbeid med institusjoner og ansatte frivillighetskoordinatorere i Bergen Kommune. 

 

Ta vare på og inspirere våre aktive frivillige gjennom: 

-å skape tilhørighet og være gode støttespillere for de i deres frivillige innsats for Røde Kors. 

-Inspirere og motivere gjennom sosiale aktiviteter og faglig påfyll.  

-opplyse og informere gjennom 2 årlige nyhetsbrev til alle aktive frivillige 
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Effektivisere og optimalisere Besøkstjenesten i Arna Åsane Røde Kors Besøkstjeneste. Gjennom økt 

samarbeid med andre RK avdelinger i Stor Bergen. Et samarbeid som oppleves naturlig på områder som  

tjener kvaliteten og effektiviteten i Røde Kors Besøkstjeneste 

 

 

3 Handlingsplan Røde Kors Ungdom 2018 
 

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: 

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

2. Legge til rette for at Ungdom skal få kunnskap om Røde Kors Ungdom, førstehjelp og 

friluftsaktiviteteter. 

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

4. Ha et fortsatt fokus på rekruttering av medlemmer og ledere, samt medlemspleie. 

5. Legge til rette for gode og varierte aktiviteter. 
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4 Handlingsplan Barnas Røde Kors 2018 
 

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. 

 

For 2018 blir planen vår å utvide driften og opprette en avdeling i Åsane, samtidig som vi prøver å øke 

rekruteringen til Arna og evaluerer behovet for driften der. 

 

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, 

friluftsaktiviteter, 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 Handlingsplan Opplæring 2018 
Arna og Åsane Røde Kors avd. opplæring skal sørge for opplæring og kursvirksomhet både internt i 

organisasjonen og eksternt i våre bydeler.  

 

Mål:  

5.1  

Vi vil utdanne flere instruktører/kursholdere ved å sende folk som er interessert i kursvirksomhet på kurs 

arrangert av distriktet/evt. avholde instruktør/kursholder kurs på egen hånd. 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 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.  
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Avdeling opplæring skal også sørge for at nye og eksisterende medlemmer i andre aktiviteter enn hjelpekorpset 

har den nødvendige kompetansen for å fylle sine oppgaver. Avdeling opplæring skal bistå alle aktiviteter i Arna 

og Åsane Røde Kors med instruktører/kursholdere når dette er ønsket, så langt det lar seg gjøre. 

 

5.3  

Avdeling opplæring vil søke å øke kompetansen i førstehjelp blant befolkningen i Arna og Åsane ved å tilby 

førstehjelpskurs av høy kvalitet til publikum, bedrifter, lag og organisasjoner.  

 

6 Handlingsplan Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv 2018 
 

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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Sak 10: Godkjenning av budsjett for 2018 
 

    Resultat Budsjett 

    

    

      2017 2018 

3100 Varesalg, avgiftsfri -141 239 -80 000 

3101 Loddsalg/Blomstersalg -2 553 -8 500 

31 Salgsinntekt, avgiftsfri -143 792 -88 500 

3210 Deltageravgift, inntekt -1 900 -9 000 

3240 Tjenester utført for andre -5 700 -330 000 

3280 Refusjon Aksjoner -38 760 -67 000 

3290 Diverse inntekter -346 143 -50 000 

32 Salgsinntekt utenfor avgomr -392 503 -456 000 

3320 Medlemskontigent -310 672 -265 000 

3331 Akt Tilskudd fra NRKors -20 000 -30 000 

33 Offentlig avg vedr omsetning -330 672 -295 000 

3440 Fylkeskommunale tilskudd -20 000 0 

3450 Kommunale tilskudd -8 000 -14 000 

3481 Momskompensasjon -74 231 -65 000 

34 Offentlig tilskudd/refusjon -102 231 -79 000 

3600 Leieinntekter utleie lokaler -85 500 -100 000 

3620 Driftsinntekter utleie -10 000 0 

36 Leieinntekt -95 500 -100 000 

3910 Ubundne bidrag, gaver -36 910 -25 000 

3911 Grasrotandelen -73 643 -65 000 

3912 Panto -210 051 -190 000 

39 Andre driftsrelaterte inntekter -320 605 -280 000 

3 Inntekter -1 385 303 -1 298 500 

4420 Varekjøp, Traller 72 567 73 000 

44 Forbruk av innkjøpte varer uten mva 72 567 73 000 

4 Varekjøp 72 567 73 000 

6010 Avskrivninger 164 532 159 500 

60 Av- og nedskrivning 164 532 159 500 

6300 Leie lokaler 371 794 372 000 

6302 Leie Parkeringsplass 0 1 500 

6310 Offentlige avgifter 922 1 000 

6311 Vakthold 6 625 3 600 

6320 Renovasjon, vann, avløp m.v. 3 476 3 000 

6340 Lys, varme 48 098 30 000 

6360 Renhold 1 858 2 500 

6370 Driftskostnader, lokaler 14 436 16 000 

63 Kostnader Lokaler 447 210 429 600 

6440 Leie transportmidler 29 289 37 000 

64 Leie maskiner inventar 29 289 37 000 

6531 Depotutstyr 13 376 36 500 

6532 Depotutstyr vedr aksjoner 2 990 0 
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6540 Inventar og utstyr 20 299 2 000 

6593 Diverse utgiftsførte anskaffelser 3 782 2 000 

65 Verktøy/Inventar 40 446 40 500 

6600 Ytre vedlikehold lokaler 10 016 12 000 

6620 Reprasjon/Vedlikehold, div utstyr 21 460 6 000 

66 Rep/Vedlikehold 31 476 18 000 

6732 Refundert lønn leiet arbeidskraft 40 000 60 000 

67 Diverse innleide tjenester 40 000 60 000 

6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms 3 615 5 500 

6830 Kursmateriell 24 728 26 000 

6890 Diverse utgifter 115 291 83 500 

68 Kontorkostnader 143 634 115 000 

6900 Telefon kontor 2 324 1 400 

6901 Telefon, datalinjer 17 941 18 000 

6907 Telefon mobil 12 904 8 000 

6920 Sambandsutstyr 12 347 6 920 

6940 Porto 1 205 6 940 

69 Telefon, Porto 46 721 41 260 

6 Lokaler, kontor, tele mm 943 308 900 860 

7000 Drivstoff bil 55 094 30 000 

7020 Vedlikehold bil, inkl. servic 97 393 53 500 

7040 Forsikring, biler 41 276 40 500 

7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg 21 414 21 700 

70 Kostnad transportmidler 215 177 145 700 

7101 Kilometergodtgj. oppgavepliktig tillitsvalg/andre 4 898 4 000 

7102 Km aksjoner 3 130 3 000 

7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte 684 1 000 

7170 Bevertning 95 776 85 000 

71 Kostnad for reise, diett, bil o l 104 489 93 000 

7350 Annonsering 3 238 5 000 

73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad 3 238 5 000 

7400 Kontingenter 1 675 1 500 

7405 Deltageravgift, kurs / seminar 44 665 69 000 

7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag 3 490 3 500 

74 Kontingenter og gaver 49 830 74 000 

7500 Forsikring 17 020 18 500 

75 Forsikringspremie, garanti og servicekostnad 17 020 18 500 

7720 Deltageravgift 8 660 5 000 

7721 Aktiviteter 11 787 30 000 

7779 Øredifferanse -1 0 

77 Møte, kurs, arrangement 20 446 35 000 

7 Møter, reiser mm 410 200 371 200 

8050 Renteinntekter bank -4 551 -4 000 

8070 Avkastning Verdipapirer -32 364 -7 000 

80 Finansinntekter -36 915 -11 000 

8130 Bankomkostninger 1 621 1 500 

81 Finanskostnader 1 621 1 500 

8720 Tilskudd distrikt 19 718 20 000 

87 Kontante bidrag 19 718 20 000 

8900 Overføring til/fra fri EK -30 825 0 
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8930 Overføring til/fra Bundne midler -29 600 -39 500 

89 Overføringer og disponeringer -60 425 -39 500 

8 Finansposter -76 001 -29 000 

3-8 Driftsresultat -35 228 17 560 

 

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2018 

Sak 11: Valg av styre og valgkomite 
 

Medlemmer i valgkomiteen: Martin André Blomli Frøyseth, Geir Langeland 

Kandidater: 

Styreleder - Kandidat: Hedda Fjermestad Aase 

Nestleder - Kandidat: Anne Margrethe Heggstad 

Styremedlem/administrativ leder - Kandidat: Øyvind Torvanger 

Styremedlem/opplæring - Kandidat: Kristin Mikkelsen 

Styremedlem/Leder for BARK - Kandidat: Anne Margrethe Heggstad 

 

Kandidater til valgkomite hvor alle kan/skal velges inn er: Britt Elin Christensen og Martin Andre Blomli 

Frøyseth. 

 

Valg på valgmøte for omsorg: 

Styremedlem/Leder Besøkstjenesten - Kandidat Lars Emil Mossefinn 

Valg på valgmøte for hjelpekorpset: 

Styremedlem/Leder Hjelpekorpset - Kandidat: Thomas Hopland  

Varamedlem/Nestleder Hjelpekorpset/operativ leder Kandidater: Ruben André Salhus, Svein Arthur Haugen 

Engåvoll og Andreas Lien. 

Valgkomiteens innstilling til varamedlem/operativ leder er Svein Arthur Haugen Engåvoll  

Valg på valgmøte for RKU: 

Styremedlem/Leder Røde Kors Ungdom - kandidat: Hanne Nelson 
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