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Til
Alle medlemmer i Fana Røde Kors

Fana Røde Kors Årsmøte 15. februar 2018 – Jacob Kjødesvei 9.
Fana Røde Kors innkaller herved, iht. Lokalforeningens lover, til årsmøte
torsdag 15. februar 2018 klokken 19:00– Jacob Kjødesvei 9. Paradis
Registrering av delegater og observatører fra klokken 18.30.

Saksliste
1
2
3
4
5
6
7
8

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive
protokollen.
Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet
foregående kalender år.
Revidert regnskap for lokalforeningens totale virksomhet
foregående kalenderår.
Handlingsprogram/ budsjett for lokalforeningens totale
virksomhet for inneværende kalenderår.
Valg
Valg av revisor
Innkomne forslag

For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha fylt 15 år
og betalt sin kontingent i løpet av de siste 14 måneder innen møtets
begynnelse.
Bare de som er til stede på lokalforeningens årsmøte kan stemme.
Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Kari Thorson
Styreleder, Fana Røde Kors

Humanitet
Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket
om upartisk å bringe hjelp til de
sårede på slagmarken. Både i sitt
internasjonale og nasjonale arbeid
streber Røde Kors etter å forebygge
og lindre menneskelig lidelse.
Organisasjonens formål er å
beskytte liv og helse og sikre respekt
for enkeltmennesket. Røde Kors
arbeider for å fremme gjensidig
forståelse, vennskap, samarbeid og
varig fred mellom alle folk.
Upartiskhet
Røde Kors yter hjelp uten hensyn til
nasjonalitet, rase, trosbekjennelse,
samfunnsklasse eller politisk
overbevisning. Røde Kors streber
utelukkende etter å lindre nød og
komme hurtig til hjelp der nøden er
størst.
Nøytralitet
For å kunne bevare alles tillit skal
Røde Kors ved konflikter ikke ta
parti eller på noe tidspunkt la seg
engasjere i uoverensstemmelser av
politisk, rasemessig, religiøs eller
ideologisk karakter.
Uavhengighet
Røde Kors er uavhengig. Selv om det
nasjonale Røde Kors skal bistå
myndighetene under krig og i
nødsituasjoner og er underlagt
landets lover, må Røde Kors alltid
opprettholde sin selvstendighet for
til enhver tid å kunne handle i
overensstemmelse med Røde Korsprinsippene.
Frivillighet
Røde Kors er en humanitær
hjelpeorganisasjon basert på frivillig
medlemskap og er ikke på noen
måte tilskyndet av ønske om
økonomiske fordeler.
Enhet
I hvert land kan det bare være én
Røde Kors-organisasjon. Den må
være åpen for alle og utføre sin
humanitære virksomhet over hele
landet.
Universalitet
Røde Kors er en
verdensomspennende bevegelse
hvor de nasjonale Røde Korsforeningene har samme status og
deler samme ansvar og plikt til å
hjelpe hverandre.
Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Korskonferansen i Wien i 1965

Sak 03.

Styrets beretning foregående kalender år.

1. Årsmøtet
Fana Røde Kors hadde årsmøte 22. februar 2016. Tilstede var
30stemmeberettigede og en observatør.
På dagorden var ordinære årsmøtesaker. Dirigent var Leif Holst.
Styret sammensetning etter årsmøte 22.februar 2017
Stilling
Navn
Leder
Kari Thorson 2 år *
Nestleder
Lise Knag 1 år
Styremedlem
Jan-Egil Neumann 2 år
Styremedlem
Leif Holst 1 år
Varamedlem
Eivind Andreas Broen 2 år
Varamedlem
Siran Dopper 1 år
Styrerepresentant omsorg
Doris Fyllingen*
Leder Hjelpekorpset
Øyvind Stegen
* Lise Knag fungerte som leder i perioden 8. oktober-31. desember
mens leder var sykemeldt.
* Per Christiansen ble valgt til styrerepresentant, men trakk seg i vår.

Randi Fjeld fra Hordaland Røde Kors distriktskontor fører regnskapet.
Valgkomite etter årsmøte 22.februar 2017
Stilling
Navn
Leder
Jan-Gunnik Hope
Medlem
Torkild Stensrud
Medlem
Rune Jordalen Bjelkevik

Formål
Fana Røde Kors er stiftet
den 25. februar 1924.
Den 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.
Fana Røde Kors
representerer Norges Røde
Kors og Hordaland Røde
Kors innenfor sitt
geografiske område,
samt har ansvaret for all
Røde kors virksomhet i sitt
lokalmiljø.

2. Styrets arbeid i perioden
Styret har hatt 7 styremøter. I tillegg har saker vært diskutert på epost og
telefon.
I tillegg til vanlige rutine og oppfølgingsaker har styret har arbeidet med og
prioritert i tråd med handlingsprogrammet.
* Mottak av frivillige, gjennomføring av de obligatoriske grunnkursene
for frivillige, samt oppdatering og vedlikehold av medlems og
frivillighetsregister (DIBA)
* Jevnlig kontakt og oppfølgming av aktivitetsområdende.
* Delegater til Hordaland Røde Kors årsmøte
* Delgat til Norges Røde Kors landsmøte
* Vurdering av salg av eiendommen Jacob Kjøde vei.
* Innsamlingaksjon til sultkatastrofen i Øst-Afrika og Jemen.
* Sommer- og juleavslutning for frivillige
* Synlighet i Iokalmiljøet gjennom deltagelse på ulike arrangementer med stands.
* Deltatt på tverrfaglige samlinger med lokalforenigene i Bergen kommune.
* Foreberedelse til årsmøte 2018
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3. Æresmedlem Hordaland Røde Kors
Under Distriktsårsmøtet til Hordaland Røde Kors lørdag 11. mars ble Øyvind Stegen tildelt den
høyeste utmerkelsen i distriktet, tittelen Æresmedlem.
Utmerkelsen ble tildelt av Distriktsstyreleder i Hordaland Røde Kors, Nirmathan Tharmalingam. Han
roste Øyvind for det betydelige arbeidet han i gjennom 45 år har lagt ned i Hordaland Røde Kors.
Dette har hatt stor betydning for arbeidet internt blant medlemmene i tillegg til de eksterne
samarbeidspartnerne til Røde Kors.
Gjennom Hordaland Røde Kors’ over 70 år lange historie er det kun 10 medlemmer som er tildelt
tittelen Æresmedlem.
4. Beredskap
Styret opprettet et beredskapsutvalg som ble ledet av Arne Jan Nilsen. Tormod Klinge og Per
Christiansen som medlemmer. Det er i gangsatt et arbeid med å utarbeide en felles beredskapsplan
for foreningene i Bergen Kommune i samarbeid med Hordaland Røde Kors. Arbeidet er ikke
avsluttet.

5. Inntekter
Fana Røde Kors har i hovedsak tre inntekskilder som brukes til drift av lokalforeningens
aktiviteter.
Medlemskontigent
Medlemstallet avgjør hvor mye vi får overført fra Norges Røde Kors.
Grasrotandelen.
Fana Røde Kors har registret lokalforeningen og Hjelpekorpset som grasrotandel mottaker. Vi
markedsfører hva inntektene fra grarotandelen går til på vår nettside og på Facebook.
Pantelotteriet
Markedsføring av Pantelotteriet gjøres på våre nettsider.
Momskompensjon
Hvert år søkes det om momskompensjon som gir en god inntekt Fana Røde Kors.
Det er ikke sendt søknader til fonds, legater eller andre i 2017, på grunn av krevende
rapportering og dokumentasjon på den enkelte aktivitetet.

6. Markedsføring – synlighet
Synlighet og informasjon om aktivitetene har blitt prioriter gjennom ulike kanaler. Vi har hatt
god nytte av standsutstyret som ble innkjøpt i 2016.
Sosiale medier
Nettsiden: Fanark.no og Facebook: Fana Røde Kors har flere grupper flerkultur, hjelpekorps
og RØFF. Disse sosiale media er brukt til informasjon om aktivitetene, kurs og arrangementer.
Fanaposten
Det er knyttet god kontakt med redaksjonen I Fanaposten som er vår lokalavis, artikkel i
avisen om førstehjelpskursene på Paradis i mai, i tillegg var det en solid artikkel i BA som
belyste frivillige innsats i leteaksjoner.
Stands
Deltok på stand på Aboreets dag 28. mai og på Aboreetet i forbindelse med hageselskapets
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arrangement og Hordnesdagen. Alle stedene var hjelpekorpsets medlemmer aktive med
demonstrasjon av førstehjelp og sminking av sårskader.
Innsamlingsaksjon
Fana Røde Kors gjennomførte den 22.03 en innsamlingsaksjon i forbindelse med den ekstraordinære
humanitær situasjonen i Øst-Afrika. 17 medlemmer fra Hjelpekorpset stod med bøsser ved 5
kjøpesentre i Fana. Det rapporteres om mye flott giverglede.
I tillegg var det en del som benyttet muligheten til å Vippse eller gi via SMS.
Kvelden ble avsluttet med «dugnadsvafler» på Røde Kors Huset.
Røde Kors dagen – 8 mai
Personlig beredskap var tema for dagen. Fana Røde Kors tilby tre 3-timers førstehjelpskurs gratis for
medlemme. Det var god opplutning om kursene.

7. Medlemsutvikling og frivillige
Fana Røde Kors viktigste ressurs for er medlemmer og frivillige som deltar i de ulike
aktivitetene og gjør en fantatisk innsats.
Medlemsutvikling.
Fana Røde Kors har pr 31.12. 2017: 2.407 betalende medlemmer. Fana Røde Kors er den nest
største lokalforeningen i Hordaland i antall medlemmer. Medlemskontingenten er en viktig
inntektskilde og ved hjelp av kontingentbrevet som presenterer aktivitetene våre er målet å øke
antallet betalende medlemmer.

Frivillige.
Det har vært god pågang av nye frivillige til de ulike aktivitetene. Vi har pr 31.12. 2017: 453
frivillige i ulike aktiviteter. Det har vært god pågang av nye frivillige, og vi har holdt de tre
obligatoriske kursene for nye frivillige regelmessig.
Sommerfest og juleavslutning for alle frivillige er arrangert med god deltagelse.

8. Røde Kors huset – Jacob Kjødesv 9 på Paradis.
Styret har vurdert grundig hva som er mest formålstjening når det gjelder Røde Kors huset. Det ble
gjort en tilstandsvurdering i juli 2016 som et etterslep på vedlikehold på minst 1,3 millioner kroner.
Erfaringsmessig ved rehablitering av gamle hus påløper det en stor risiko for at rehabiliteringen blir
svært kostnadskrevende.
Røde Kor huset er lite egnet for alle våre Røde Kors aktiviteter og styret mener av vi trenger en giv i
organisjonen og et sted å være som er lett tilgjengelig alle som ønsker kontakt med oss.
Fana Sparebank fkk i oppdrag å legge Røde Kors huset ut for salg, slik vi fikk et innblikk i
markedsverdien av eiendommen, og samtid undersøke markede for eventuelt kjøp av et nytt sted å
være.
Huset blir vasket hver tirsdag av en lønnet medarbeider.
9. Samarbeid med lokalforeningene I Bergensområde og Hordaland Røde Kors
Hordaland Røde Kors og samarbeidet med foreningene I Bergensområde er blitt styrket, og det er
gjennomført flere møter for å finne en god metode for å organisere arbeidet på.
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10. Aktivitetsområder
Omsorg
Vårt omsorgsarbeid er basert på Røde Kors’ humanitære verdier og menneskers behov for
trygghet og tilhørighet. Det ble avviklet valgmøte for omsorgsrådet 22. februar 2017. Dessverre
ble det ikke valgt leder for rådet, men en representant som deltok på styremøtene i
lokalforeningen.
Sammensetning i omsorgsrådet
Styrets representant
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
*

Per Christiansen *
Doris Fyllingen
Jane Torsvoll
Kjell Johannessen
Helga Samdal

Per Christiansen trakk seg i løpet av våren og Doris Fyllingen ble omsorgsrådets representant
i styret.

Det har vært hold 5 rådsmøter, hvor også styremedlem Jan-Egil Neumann har deltatt.
Doris Fyllingen fra omsorsrådet har deltatt på årsmøtet til Hordaland Røde Kors og på noen av
kursene i Hordaland Røde Kors regi.

Besøkstjenesten
Den største aktiviteten til Fana Røde Kors innenfor omsorgsfeltet.
Formål
Menneskers behov for trygghet og tilhørighet. Erkjennelsen av at den beste medisin for ett
annet menneske.
Medlemmer
Det har vært god tilflyt av nye besøksvenner I løpet av året, og vi er pr 31.12.2017
79 besøksvenner. Det er sendt epost og ringt til de frivillige for å få øke kontakten og få en
bedre oversikt over hvordan den enkelte har de i aktiviteten.
Medlemsmøter/temakvelder
Det er ikke avviklet medlemsmøter eller temakvelder, men flere frivillige deltok både på
sommer-og juleavslutningen.
Kurs og opplæring
Det har vært gjennomført 2 besøksvennkurs i 2017. Ett i vår og ett i høst.
To frivillige har deltatt på besøksvennskurs med hund og blitt godkjent.
Aktivitetene
Kvila
Helga Samdal har gjennom mange år administrert turene. I 2017 ble det arranger 6 turer i
sommer for beboere på ulike sykehjem I Fana. Over 100 beboere deltok. Her serveres middag,
kaffe og det er litt underholdning.
Besøk på institusjon
Årsmøte Fana Røde Kors 2018
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Vi har besøksvenner på følgende institusjoner; Mildeheimen, Odinsvei, Søreide, Skjoldtun,
Gullstøltunet
Trallevirksomhet på enkelte institusjoner og besøksvenner med hund.
Besøk en til en
Hjemmebesøk, besøksvenner som går I private hjem, følgetjeneste til butikker og andre steder som
det er behov. Vi har besøksvenner med hund som også deltar i denne virksomheten.
Trimgruppe
På menighetshuset ved Fana kirke møter eldre for trim og soisialt samvær en gang uken. Det har også
vært arrangert tur i nærområde.

Flerkulturell møteplass
Formålet er å skape en møteplass for flerkulturelle og frivillige i Fana Røde Kors. Videre er målet
sosialt samvær, samt norsktrening. Det er også ønskelig at frivillige og deltakere skal møtes utenom
møteplassen. Aktiviteten er tirsdag hver annen uke på Røde Kors huset. vi laget middag, med
påfølgende sosialt samvær, spilt spill og hatt leksehjelp for de som ønsker det.
Dessverre har det i høst vært vanskelig å rekruttere deltagere i aktiviteten.

Leksehjelp
Formålet er å hjelpe/tilrettelegge for yngre enslige flyktninger i en ny skoledag med nytt språk og
fag. Aktiviten foregår på Midtun omsorgsbolig for mindreårige flyktninger.

Hjelpekorpset - BEST PÅ SØK OG REDNING FRA FJORD TIL FJELL.
Administrasjon
VALGMØTE 2017
Etter valgmøte 22/2-2017 fikk Rådet følgende sammensetning:
Verv:
Navn:
Periode:
Korpsleder
Øyvind Stegen
2 år
Operativ leder
Tormod Klinge
1 år
Administrativ leder
Frank Økland
1 år
Rådsmedlem
Kristian Lundemo
2 år
Rådsmedlem
Ida Smørdal
1 år
Vara medlem
Line Aanes
2 år
Vara medlem
Charlotte Louise Fosse
1 år
I tillegg har Lokalforeningen vært representer i Rådet ved Leder Kari Thorson
Korpsleders stedfortreder:

Frank Økland

1 år

Valg komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

John Phillip Dahl
Siran Dôpper
Eivind Andreas Broen

1 år
1 år
1 år

Rådets arbeid
Rådet har hatt flere styresamlinger/arbeidsmøter i 2017, samt hyppige møter med deler av styret.
Rådet har i 2017 hatt fokus på drift av korpset, gjennomføring av vakter, aksjoner, samt utdanning av
medlemmer.
Årsmøte Fana Røde Kors 2018
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Oversikt over fagledere og ansvarshavende:
Sanitetsvakt fordeler
Fagleder depot
Fagleder samband
Fagleder transport
Fagleder vannredning
Fagleder Sminke & markør
Fagleder Instruktør
NK-Instruktør
Kasserer

Kjetil Henriksen
Magnus Tveit Hamre
Øyvind Stegen
Frank Økland
Tor Erik Frøseth
Eirin Rinke
Aleksander Krokeide
Ida Smørdal
Jonny Mikalsen

Årsmøte Hordaland Røde Kors og Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.
Øyvind Stegen og Frank Økland
Ledersamling Hordaland Røde Kors Hjelpekorps - Stord.
Frank Økland
Tormod Klinge
Kristian Lundemo
Hjelpekorpskonferansen 2017 - Lillestrøm
Frank Økland
Kristian Lundemo
Korpsmedlemmer i andre styrer og utvalg
Øyvind Stegen
Styremedlem i Fana Røde Kors Lokalforening
Georg Schaefer
Leder FORF Hordaland
Tor Erik Frøseth
Styremedlem RKAB
Georg Schaefer
Leder Hordaland Røde Kors Skredgruppe
Tjenestetimer
Det har blitt registrert antall tjenestetimer på nesten all organisert aktivitet i 2017. Dette gir oss et
godt bilde av hvor mye tid som brukes på den organiserte aktiviteten, men i tillegg til dette utføres
det veldig mange dager og timer på planlegging av aktiviteter, vedlikehold og administrativt arbeid,
som vi ikke har blitt registrer.
Ekstern tjeneste
Aksjoner
Korpset har deltatt på alle aksjoner som er blitt varslet, noen av varslingene har vært forvarsler eller
varslinger som har blitt stoppet før utkjøring.
Vi har i 2017 deltatt på 34 aksjoner. Det har stort sett vært bra oppmøte ved aksjoner og ved en del
meget bra. Det kan i denne sammenheng nevnes at ved aksjon i Fana i september deltok vi med 22
mannskaper samtidig. De aller fleste oppdrag har vært rekvirert av Politi/HRS
Sanitetsvakter
Vi har i 2017 hatt 81 vaktlag på eksterne arrangementer. Det er totalt utført 1929 timer på vakt (tid
regnet fra fremmøte huset til dimittert huset). Behandlet XX (80) skader.
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Vintertjeneste
Korpset har i 2017 hatt 1 deltagere på vinterkurs.
Påsketjeneste
Korpset har ikke utført noen tradisjonell beredskap i påskefjellet, vi hadde imidlertid god
hjemmeberedskap gjennom hele påsken. Dette viste seg å være meget nyttig da vi ble utkalt til og
deltok i hele 6 aksjoner. Det kan spesielt nevnes at en av aksjonene pågikk kontinuerlig over to døgn.
Mannskaper fra Fana RKH var delaktig i flere av de funn som ble gjort i forbindelse med aksjonene i
påsken.
Korpsets drift
Medlemmer
Korpsets medlemsmøter er som vanlig hver onsdag kl. 18:00 eller 19:00. Møtene begynner som regel
med en kort informasjon til medlemmene, og et tema relatert til hjelpekorps aktivitet både inne
og/eller ute. Vi har en god dialog med de andre korpsene rundt Bergen, og har hatt noen felles
aktiviteter. Det er vanskelig å arrangere opplegg som tilfredsstiller både erfarne og mindre erfarne
medlemmer, innenfor de forskjellige interesseområdene. Oppmøtet på onsdagsmøtene har vært bra.
I 2017 har vi loggført 39 medlemsmøter med varierende fremmøte.
Pr 31.12.2017 hadde korpset 56 aktive medlemmer med ID-kort. Det foretas en kontinuerlig
oppdatering/ajourføring av vår medlemsdatabase opp mot medlemmer med status «aktiv».
Vårt medlemsregister/kova er et viktig verktøy i korpsets administrative arbeid. Det etterstrebes at
det til enhver tid er ajour og oppdatert, noe som er særdeles viktig for en beredskapsorganisasjon.
Rekruttering
Det har i 2017 vært avholdt 2 grunnkurs i førstehjelp i regi av Fana Røde Kors Hjelpekorps. I tillegg
har vi sendt deltagere på grunnkurs i førstehjelp i regi av våre nabokorps. Den øvrige
grunnutdanningen har vært gjennomført i samarbeid med våre nabokorps.
Nye medlemmer ble rekruttert gjennom bekjente i korpset, via info fra lokalt, distrikts og sentralt
nivå. Samt via sosiale medier.
Utdanning egne medlemmer
Det har i 2017 blitt arrangert tre interne kurs for medlemmene og ellers andre kurs i samarbeid med
nabokorps og på distriktsplan.
Kurs beskrivelse 2017
KSOR - BARMARK
LSOR Barmark - Lagledelse søk og redning
GSOR
Sminke og markør
Kvalifisert Førstehjelp
Dialog og Konflikthåndtering
Instruktørkurs
Grunnkurs GPS
Beredskap
Grunnkurs Organisasjon
Grunnkurs Ledelse
Kommunikasjon og Talsperson kurs
Etablering av Akuttmottak / Senter for pårørende
Den Nødvendige samtalen
Årsmøte Fana Røde Kors 2018
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10
2
1
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Skogbrann kurs, Bergen Brannvesen
KSAM med nødnett,
Ettersamtale nivå 1
Taushetsplikt
Grunnkurs berdskap
Kvann/Ksjø, Rongvær
Vsjø (b-kurs) Bømlo
KSOR vinter (Bergen RKH)
Metodesamling skred
SUM deltagelse på kurs

16
10
1
1
1
7
2
1
1
97

Korps INFO
Informasjon har fortløpende vært gitt via sosiale medier, mail og SMS.
Spesialgruppene
Instruksjon
Internt har det blitt arrangert 2 Kvalifisert førstehjelp for nye medlemmer, ett i mai med 17 deltakere
og ett i november med 18 deltakere, begge kurs hadde deltakere fra flere RKH i området 2. Ellers har
veiledere fra Fana Røde Kors Hjelpekorps deltatt på KFØR kurs hos nabokorps. Det ble også holdt i
juni ett KSAM med nødnett hvor det deltok 10 stk. hvor av 5 fra egne rekker.
Vi har holdt to kurs for eksterne kunder.
Vår instruktørgruppe har vært aktiv i forhold til kurs i regi av lokalforeningen og kampanjen
"100kurs.no" som Hordaland RK stod bak.
Sminke og markør
Sminke- og markørgruppen har vært aktiv i forhold til involvering i foredrag, korpskvelder, oppdrag
og kurs både innenfor og utenfor eget korps i året som har gått. Det har blitt arrangert totalt 3
sminkekvelder for RØFF hvor Fana Røde Kors Hjelpekorps har stilt med foredragsholder, to kurs for
Fanas egen RØFF og ett for Laksevåg/Alvøen RØFF. Det har blitt avholdt korpskveld med ringløype,
markører har blitt brukt til terping på søk og redning, markøroppdrag i forhold til ”førstehjelpsworkshop” på en videregående skole i Fana og markører har deltatt på oppdrag fra bedrifter.
Fana Røde Kors Hjelpekorps sine sminkører og markører har bidratt i forbindelse med avviklingen av
KFØR(Kvalifisert søk og redning) hos Sotra Røde Kors Hjelpekorps våren 2017. Fana Røde Kors
Hjelpekorps stod for all organisering av praktiske øvelser og bidro med sminkeutstyr. Flere av våre
kursede sminkører hadde ansvar for øvelsene.
I forbindelse med Fana Røde Kors Hjelpekorps sitt eget KFØR var alle sminkørene og et flertall av
markørene fra Fana. RØFF Fana stilte også opp med markører, og dette er gledelig ettersom det har
vært et mål for gruppen.
Det ble lagt ned en betydelig arbeidsinnsats både før og under kurset, og tilbakemeldingene var
utelukkende positive. Dette vitner om et stort engasjement som vi må jobbe for å opprettholde.
Det er blitt kjøpt inn forbruksmateriell til sminke- og markørgruppen. Alle bestillinger er godkjent.
Det er i tillegg gjort store endringer på sminkerommet. Mange av de gamle møblene er fjernet, og
nye hyller er kommet på plass. Vi håper nå at rommet fremstår som oversiktlig, og vi håper at alle vil
bidra til å holde orden.
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Depot
Det er god orden på aksjons- og sanitetsutstyr. Det meste av aksjonsutstyret er pakket i kasser, som
gjør det fleksibelt og enkelt å få organisert oppstarten av en aksjon. Sanitetsvakt utstyret er plassert i
egen del av depot.
I beretningsåret ble det kjøpt inn en stk. termisk kikkert(natt kikkert) primært til bruk i søks oppdrag.
Mange av våre mannskaper har gjennomført opplæring i bruk av denne.
Det er også kjøpt inn en stk. lavvo (8-10personer)
Samband
Korpsets sambandsmateriell er meget bra. Fra 2015 er det primært nødnett som benyttes. Dette
benyttes hyppig ved aksjoner, vakter og øvelser. Nødnettet gir oss mulighet til å kommunisere i
interne Røde Kors talegrupper, samt i felles talegrupper med andre beredskapsorganisasjoner og
nødetater. Vi disponerer 18 stk. håndholdte nødnett terminaler. I tillegg er det installert terminaler i
begge våre biler, samt i korpshuset. Vi disponerer også en kombinert nødnett
gateway/repeater/baseterminal. Store deler av vårt analoge VHF materiell er fortsatt operativt.
Dette som ett alternativ ved eventuell nede tid på nødnettet.
Vannredning
Det har vært sendt 7 medlemmer på Kvalifisert Vannredning og 2 medlemmer på Videregående
Vannredning (Leder kurs). Det har også vært investert i en del nytt sjø og strand søke utstyr som gjør
at korpset er operativt for aksjoner i strandsonen og på vann/sjø.
Følgende utstyr er blitt kjøpt:
6 stk egnede redningsvester med markør lys
6 stk hjelmer i 2 størrelser
6 stk kniver til vestene
2 stk kniver til lag leder
6 sikringsseler
8 tau bremser
2 stk tau à 60meter
Transportmateriell
BIL 1 (ST 40745) Toyota Hi-Ace 4WD kombinert bil - 2000 mod
Innkjøpt brukt av Bergen Brannvesen i 2009. Den er blitt utstyrt etter vårt behov. Bilen er godkjent
som utrykningsbil. Kilometerstand pr. 19.12.2017 var 131321 km. Bilen har i 2014 kjørt 3901 km.
Bilen ble 19.12.2017 solgt til Nord-Fron Røde Kors Hjelpekorps.
BIL 2 (ND 47313) Land Rover Defender 110 – 1999 mod
Bilen har svart til forventningene, og er spesielt godt egnet i forbindelse med bruk av tilhenger,
gjerne kombinert med dårlig fremkommelighet.
Kilometerstand pr. 31.12.17 var 153768 km. Bilen har i 2017 kjørt 515 km
Det er en del rustangrep på bilen og det må påregnes en del arbeid for å få bilen i god stand. Bilen er
registrert som minibuss, noe som begrenser antall førere.
BIL NY (ZT 47909) VW KOMBI 4WD - 2013 MOD – GODKJENT SOM UTRYKNINGSKJØRETØY
Innkjøpt brukt fra Grorudalen Bilsenter 1/8-2017. Bilen er en 9 seter med muligheter for å legge ned
seterader for å øke lastekapasiteten. Etter innkjøp ble bilen profilert i henhold til Røde Kors sitt
profilprogram. Bilen er i tillegg utrustet med diverse ekstra utstyr for å tilfredsstille våre tjenester.
Denne bilen erstatter den solgte Toyota. km.stand.
Honda TRX 650 FA Rincon ATV (SZ 3486) – 2005 mod
Den har ikke vært brukt i 2017 grunnet etter hvert strenge regler for bruk av ATV.
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Akilles gummibåt #1 12’
Denne har vi brukt på øvelse og aksjoner. Det ser ut som vi med denne type båt fyller et behov ved
en del type aksjoner
Akilles gummibåt #2 12’
Denne har vi ikke brukt. Den trenger en skikkelig rengjøring.
3,5 HK Tohatsu
Mindre påhengsmotor primært til bruk på våre gummibåter.
Pioneer MULTI 16” (RBZ 015) med 70 HK Yamaha utenbordsmotor
Båten ble i slutten av juni solgt til en privat person. Årsaken til at båten ble solgt var lite bruk,
kombiner med store gjentagende problemer med båttilhenger.
Båttilhenger 1110 Buster (AN 8748) Ny i 2005.
Solg sammen med båt- Pioner Multi (se over)
Redningstillhenger (SX1803)
Hengeren er i god stand, mottatt i gave i år 2000, fra ”Rieber Fondene”
Maco lift (ST6154)
Hengeren er i god stand, mottatt i gave i år 2000, fra ”Rieber Fondene”
Denne blir brukt som tilhenger for ATV samt utstyr.
Kobrakke
Brakken er lite brukt etter at Hordaland Røde Kors anskaffet egne KO-brakker.
Den er i dårlig stand og planlegges utfaset i løpet av 2018.
Ambulansetjenesten
Fana Røde Kors Hjelpekorps drifter sammen med de andre by-korpsene, en felles ambulansetjeneste,
og er deleier (25%) i Røde Kors Ambulansen Bergen, som ble etablert i 2004. RKAB gruppen består av
medlemmer fra de fire by-korpsene og har eget styre samt årsmøte.
Økonomi
Blir kommentert i forbindelse med gjennomgang av regnskap på årsmøtet 15.02-2017.
Korpshuset
Korpsets lokaler består av en trippel garasje på grunnplanet og vaktrom, depot, fagleder kontor,
sambandsrom og TV stue i overetasjen. Husets funksjonalitet er god, etter mange års bruk er det nå
behov for vedlikehold og oppgradering.
Hytten på Bontveit
Skjøtet på hytten: Gårdsnummer 65, bruksnummer 26 i Fana Herad.
Korpset har benyttet hytten 2 ganger i år.
Hytten ble på årsmøtet -06 vedtatt solgt, men dette er ikke blitt effektuert før i desember 2017.
Grunnen til denne utsettelsen er at de tidligere styrer har etterkommet ønsker fra flere medlemmer
om å rehabilitere hytten. Dette har ikke blitt gjennomført og rådet 2017 valgte derfor å selge hytten.
Samarbeid
Fana Røde Kors Hjelpekorps vil takke for samarbeidet med Hordaland Røde Kors Distriktskontor, de
øvrige korpsene i område 2, Tysnes RKH (Tysnesfest), Vest Politidistrikt, Bergen Sør Politistasjon,
Bergen Brannvesen, Avinor, Haukeland Universitetssjukehus, Norske Redningshunder, Sivilforsvaret,
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Norsk Luftambulanse og Norsk Folkehjelp Sanitet.
Fana Røde Kors Hjelpekorps vil rette en stor takk til alle som har tatt på seg ansvar for store og små
oppgaver i 2017. Vi har en godt sammensatt medlemsmasse, noe som slår positivt ut ved at vi har
folk som bidrar godt på alle områder hvor korpset har behov.
Oppsummering
Det har vært et aktivt år for Fana Røde Kors Hjelpekorps. Vi har hatt mange aksjoner med til dels
meget stort fremmøte. Et meget stort antall sanitetsvakter, medlemsmøter og kursing av egne
medlemmer er utført.
Vi har i året som er godt fått flere nye medlemmer, og håper de er tatt vel imot. En stor takk til alle
medlemmene som har vært med på å bidra ved våre aktiviteter i året som har gått.

RØFF Røde Kors friluftsliv og førstehjelp
Formål
Øke kunnskap om friluftsliv og førstehjelp blant ungdommer 13-17 år. Organisasjonsmessig står de
rett under Hjelpekorpset. Et ønske er å kunne bruke RØFF som rekrutteringsplattform for
Hjelpekorpset i fremtiden.
I 2017 har vi hatt 17 møter. Det har vært møteaktivitet hver andre uke der vi har fulgt skoleruten for
oppstart og avslutning.
Vi blant annet hvert på kanotur, lært om kart og kompass, gått på orientering, hatt sminke og
markørkurs og hatt førstehjelpsundervisning. Av betalte aktiviteter har vi vært på wasteland, i
klatreparken og klatret i SiB hallen på Fantoft.
Pr 31.12.2017 har vi registret 9 medlemmer som har deltatt 2 eller flere ganger på ulike
aktivitetskvelder.

Styret takker alle som har støttet Fana Røde Kors i 2017, en spesiell takk til dere ledere og
til alle frivillige som har tatt på dere ekstra arbeidsoppgaver dette året.
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Sak 04.

Revidert regnskap for lokalforeningens totale
virksomhet foregående kalenderår.
Resultatregnskap pr. 31.12.2017

Note
Driftsinntekter
Inntekt fra Røde Kors
Offentlige inntekter
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

1
2
3

Varekjøp
Varekjøp
Sum Varekjøp

Driftskostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

5
4

Driftsresultat

2017

2016

25 900
48 884
80 120
1 465 387
1 620 291

44 250
43 078
96 734
1 494 020
1 678 081

68 294
68 294

77 068
77 068

151 345
665 345
816 690

154 154
875 217
1 029 371

735 307

571 642

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter

9

89 957
3 121
86 836

89 913
2 943
86 970

Årsresultat (underskudd/overskudd)

6

822 142

658 612

Overføringer og disponeringer
Overføring til fri egenkapital
Overføring fra fri egenkapital
Netto overføringer

6
6

1 365 009
542 867
822 142

664 945
6 333
658 612
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Balanse pr. 31.12.2017
Note

2017

2016

Eiendeler
Varige driftsmidler
Bygninger

5

848 235

943 821

Kjøretøy

5

489 734

0

Inventar

5

33 827

22 385

Sum varige driftsmidler

1 371 796

966 206

Sum anleggsmidler

1 371 796

966 206

9 125
9 125

9 505
9 505

89 375
89 375

64 189
64 189

Kontanter, bankinnskudd og lignende
Kontanter, bankinnskudd og lignende
Sum kontanter, bankinnskudd og lignende

8 140 518
8 140 518

7 713 714
7 713 714

Sum omløpsmidler

8 239 018

7 787 408

Sum eiendeler

9 610 813

8 753 614

7 853 354
0
781 563
0
115 746
822 142
9 572 805

7 239 560
50 000
776 130
26 360
658 612

9 572 805

8 750 663

32 661
5 347
38 008

2 951
0
2 951

38 008

2 951

9 610 813

8 753 614

Varelager
Varelager
Sum Varelager
Fordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

7

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Annen egenkapital 1.1
Fond tomt Stordalen
Erna Storheims gave
Bønes Fond
Øremerket EK
Årets overføring
Sum egenkapital

6
6
6
6
6
6

Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld
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Noter til regnskap pr. 31.12.2017
Note 1 - Inntekt fra Røde Kors
Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors
Sum Tilskudd Norges Røde Kors

25 900
25 900

Note 2 - Offentlige inntekter
Statlige tilskudd
Momskompensasjon
Sum statlige tilskudd

Note 3 - Andre inntekter
Deltakerinntekt
Refusjoner aksjoner
diverse
Leieinntekter
Tjenester utført for andre
Medlemskontingent
Provisjon
Grasrotandelen
Panto
Gevinst salg anleggsmidler
Gaver
Sum andre inntekter

Note 4 - Driftskostnader
Tilskudd andre ledd i organisasjonen
Utstyr/inventar
Kostnader lokaler
Reparasjon og vedlikehold
Konsulentkostnader
Kontorkostnader
Telefon og porto
Kostnader transportmidler
Godtgjørelses frivillige
Reisekostnader
Markedsføring
Årsmøte Fana Røde Kors 2018

48 884
48 884

42 540
19 142
90 939
6 300
262 730
425 513
29 375
70 560
298 013
207 954
12 321
1 465 387

27 072
75 215
76 459
17 087
20 175
15 651
25 885
31 516
10 895
18 266
4 978
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Møter og aktiviteter
Tap på fordring
Forsikring bygg og inventar
Kontingenter og gaver
Sum driftskostnader

250 536
7 167
37 377
47 067
665 345

Revisjon
Det er ingen revisjonskostnader

Note 5 - Varige driftsmidler
Bygninger

Anskaffelseskost pr. 01.01.

1 951 346

Tilgang i året
Avgang i året

Inventar Transportmidler

Sum

63 158

248 000

22 680

534 255

2 262
504
556
935
2 819
439

Anskaffelseskost pr. 31.12.

1 951 346

85 838

782 255

Avskriving per 01.01.

1 007 525

40 773

248 000

95 586

11 238

44 521

1 296
298
151
345

1 103 111

52 011

292 521

1 447
643

848 235

33 827

489 734

1 371
796

Ordinær avskrivning 31.12
Ekstra avskrivning 31.12
Akkumulert avskrivning 31.12

Bokført verdi pr. 31.12.

Note 6 - Egenkapital
Egenkapital pr 31.12 fremkommer som
følger:
egenkapital 01.01.
justering EK gjennom året
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.:

Anne EK
7 239 560
613 794
822 142
8 675 497

Øremerket
658 612
-542 867
115 745

E. Storheims Fond tomt Bønes
gave Stordalen Fond
776 130
50 000 26 360
5 433
-50 000 -26 360
781 563

0

Note 7 - Fordringer
Det er ingen kundefordringer per 31.12
Note 8 - Leverandørgjeld
Her er medtatt registrert og utgiftsført gjeld til
leverandører.
Note 9 – Finansinntekter
Avkastning verdipapirer

40 729

Renteinntekter bank

49 228
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Sum finansinntekter

89 957

Note 10 – Nærstående parter
Etter regnskapsloven skal det opplyses om nærstående parter. For Fana Røde Kors Lokalforening er
Norges Røde Kors, Hordaland Røde Kors og andre lokalforeninger i distriktet nærstående parter.
Nedenfor er en oversikt over vesentlige transaksjoner med disse.
Norges Røde Kors
Mottatt aktivitetstilskudd
Mottatt momskompensasjon
Mottatt medlemskontingent
Mottatt Panto
Betalt utstyr
Betalt deltakeravgift

25 900
48 884
425 513
298 013
5 465
16 980

Hordaland Røde Kors
Betalt deltakeravgift
Betalt distriktssamarbeid

76 581
27 072

Røde Kors Førstehjelp
Mottatt provisjon

29 375

Betalt lokalforeningssamarbeid
Sotra Røde Kors Hjelpekorps
Bergen Røde Kors
Os Røde Kors

8 300
6 000
500

Mottatt lokalforeningssamarbeid
Bergen Røde Kors
Sotra Røde Kors
Tysnes Røde Kors
Arna og Åsane Røde Kors
Osterøy Røde Kors
Øygarden Røde Kors
Alvøen og Laksevåg Røde Kors
Os Røde Kors

19 313
15 970
61 509
6 600
3 000
1 200
8 000
5 446

sak 05

Handlingsprogram/ budsjett for lokalforeningens
totale virksomhet for inneværende kalenderår.

Forslag til Handlingsplan 2018
Fana Røde Kors skal følge Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved å avdekke lokale behov
innen redningsberedskap og omsorgsberedskap. Ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og
lignende, samt gi tilbud til ulike grupper/mennesker i nærmiljøet.
1. Styre 2018
Styre vil arbeide i henhold til formål, retningslinjer og lover for Fana Røde Kors. Vi vil iverksette
årsmøtets intensjoner og bidra til videreutvikling i organisasjonen.
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2. Beredskap
Vi forventer at frivillige bistår som før, under og etter uønskede hendelser i vårt nærmiljø. Vi
prioriterer derfor opplæring i psykososial førstehjelp og grunnleggende førstehjelp for alle
medlemmer i Røde Kors. Kursene er gratis og skal arrangeres annenhver måned, utenom ferier. I
tillegg er hjelpekorpsets medlemmer godt forberedt til å bistå ved uønskede hendelser.
Ferdigstillelse av beredskapsplan for Fana Røde Kors.
Medlemmer fra de ulike aktivitetsområdene skal delta på Hordaland Røde Kors kurssamlinger på
distriktet eller nasjonalt nivå.
3. Inntekter
For å sikre stabile inntekter til drift av foreningen og dens aktiviteter må vi ha inntektsgivende
aktiviteter.
 Inntektene fra medlemsmassen er betydelig, men kan økes ved å sende informasjon om vårt
arbeid i forbindelse med kontingentinnkreving for 2019. Vi kan oppfordre til medlemskap på
introduksjonskurs for nye frivillige, og forklare betydningen av å være med å støtte opp om
våre aktiviteter. Bruke nettsidene våre aktivt for rekruttering av medlemmer og frivillige.
Delta på ulike stands med samme formål.
 Norsk tipping, grasrotandel gir inntekter til lokalforeningen og til hjelpekorpsets aktiviteter.
Det er utarbeidet informasjonsmateriell til å få flere eksisterende «tippere» til å støtte Fana
Røde Kors.
 Pantelotteriet er en stabil inntektskilde, ved mer informasjon i butikkene kan disse
inntektene økes. Pantesatsen er også vedtatt økt i 2018.
 Søknader til tilskudd fra Norges Røde Kors/Hordaland Røde Kors, fond og legater. Det er her
betydelige midler å hente til aktiviteter og prosjekter.
4. Markedsføring – synlighet
Fanaposten er vår lokalavis. Vi vil bruke denne aktivt til publiseringer der det er hensiktsmessig.
 Sosiale medier, nettsidene våre skal bli oppdatert forløpende. Disse gir informasjon om
kurstilbud, møter og arrangementer.
 Vi ønsker å innføre et system for SMS kontakt lik hjelpekorpsets varslingssystem, til alle aktive
medlemmer. Dette for bedre informasjonsflyt i lokalforeningen.
 8. mai vil bli markedsført i vårt lokalområde. Det reklameres for grunnkurs denne dagen som
holdes senere.
 Vi vil delta på kampanjen «100 kurs», her vil vi bli med på et felles løft i forbindelse med
markering av Røde Kors dagen. Kampanjeperioden blir i tiden onsdag 2. mai til onsdag 9. mai.
 NM i Hjelpekorps/Førstehjelp holdes i Bergen 8. september. Vi vil oppmuntre alle frivillige til å
delta i aktiviteter, fagseminar og sosialt samvær.
5. Medlemsutvikling og pleie av medlemmer
Vi skal ha gode rutiner som sikrer at nye medlemmer/frivillige blir tatt raskt og godt imot. De skal
komme fort i aktivitet innfor sitt interessefelt, og oppleve det både kjekt og enkelt å være i aktivitet
lenge.
 Vi fortsette å prioriter mottak av nye frivillige og kurs og opplæring, samt oppfølging av frivillige
slik at de kommer i riktig aktivitet.
 Vi vil arbeide med organisering/drift/markedsføring omsorgsaktivitetene.
 Opplæring og kurs skal tilbys til medlemmer innenfor alle aktivitetsområder, etter ønske og
behov.
 Vi skal arrangere kurs for nye frivillige, 3 ganger om våren og 3 ganger om høsten.
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Vi skal ha felles arrangement for alle frivillige i forbindelse med jul og sommeravslutning.

6. Røde Kors Huset på Paradis
Vi vil sette ned en husgruppe som skal vurdere hva som trengs å gjøres innvendig. Dette gjelde både
Hjelpekorpshuset og Lokalforeningshuset. De får tildelt et budsjett fra styret, og kan disponere disse
slik de finner best.
 Før 17. mai skal det ryddes i begge hus både på loft og i kjeller. Gamle og ødelagte ting skal
kastes. Det skal bestilles en kontainer til dette.
7. Samarbeid med lokalforeningene i Bergensområde og Hordaland Røde Kors
Vi skal være med på arrangementer som vi blir invitert til, for å utvikle Røde Kors. Vi skal jobbe for å
bedre samarbeidet på tvers av lokalforeningene i Bergen kommune.
8. Aktivitetsområder

Omsorg
Besøkstjenesten
Formål: Det beste for et menneske er et annet menneske. Hovedmålet for besøkstjenesten er å
forebygge ensomhet og å skape tilhørighet. Dette vil vi gjøre gjennom å rekruttere nye
besøksvenner. Følge opp nye og allerede aktive besøksvenner.

Tiltak













Ha fokus på å koble besøksvenner med den som vil ha besøk.
Ha god kontakt med omsorgsrådet og lokalforeningen i Fana Røde Kors.
Holde kurs for alle som melder seg som frivillig i besøkstjenesten.
Holde god kontakt med kommunen, både forvaltningsenheten, hjemmesykepleien og andre
kommunale institusjoner der besøksvenner er aktive.
Minimum fire treff i året for aktive i besøkstjenesten, jul- og sommeravslutning som vi vil ha
sammen med hjelpekorpset, et medlemsmøte om våren og et om høsten. På et av disse
medlemsmøtene vil vi prøve å få til et foredrag.
Delta på fellesmøter, arrangement og kurs.
Prøve å få til en turgruppe. Der kan besøksvenn(er) med hund stille som turleder.
Turer til Kvila for beboere på sykehjem.
Arrangere bingo på sykehjem.
Fortsette med trim i Fana.
Spre informasjon om våre aktiviteter. Dette skal skje ved å dele ut brosjyrer, eksempel er NAV,
legekontorer hjemmesykepleien, artikkel og annonse i Fanaposten.
Delta på stands- og arrangementer.

Leksehjelp
Fortsette med leksehjelp på Midtun omsorgsbolig og iverkseette leksehjelpstilbud på biblioteket på
Nesttun.
Flerkulturell møteplass
Formålet er å skape en møteplass for flerkulturelle og frivillige i Fana Røde Kors. Videre er målet
sosialt samvær, samt norsktrening. Det er også ønskelig at frivillige og deltakere skal møtes utenom
møteplassen. Markedsføre denne aktiviteten bedre slik st vi får flere deltagere på aktiviteten.
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Hjelpekorps
Norges Røde Kors Hjelpekorps Hjelpekorpsstrategi 2008 – 2018:
MÅL 1: Mange, motiverte og kompetente FRIVILLIGE
MÅL 2: Skaper TRYGGHET i LOKALMILJØET
MÅL 3: Organisasjonen styrker de frivilliges evne til EFFEKTIV innsats
MÅL 4: SYNLIG lokal aktivitet og frivillig innsats
MÅL 5: Utvikler og støtter sine FRIVILLIGE LEDERE”
Fra Røde Kors` Handlingsprogram 2018:
Oppdrag
Røde Kors´ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse
Verdier
Røde Kors driver sin virksomhet i samsvar med Røde Kors - og Røde Halvmånebevegelsens syv
prinsipper; humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.
Dette er organisasjonens verdimessige styringsprinsipper som skal brukes i beslutningsprosesser.
Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder
Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre overordnede mål:
● Forebygge og respondere for å redde liv
● Trygge lokalsamfunn for barn og unge
● Nærhet, inkludering og tilstedeværelse
1 - Beredskap og korpsaktivitet
Tiltak

Mål
for
året

Beskrivelse av
indikator

Ansvarlig for
aktivitet

Hvordan oppnås målet

Jobbe for å være primær
samarbeidspartner for
politiet ved
ettersøkningsaksjoner

12

Antall oppmøtte på
aksjoner som varer i
over en time

Operativ leder

Flere positive
fortellinger fra
aksjoner.
Framsnakking,
holdningsskapende
arbeid gjennom valg av
tema på
medlemsmøter.
Orientering om siste
tids aksjoner og
statistikk.

Førstehjelpsfaglig
utvikling

2

Antall større
førstehjelpsøvelser for
medlemmene.

2

Antall deltakere på NFR
instruktørsamling

2

Opplæringskveld for
mannskaper i
håndtering av tracking

Operativ leder

Opplæringstilbud til alle
som vil lære.
Samarbeide med

Bruk av tracking og
nødvendige IT-systemer
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og nødvendige ITsystemer i KO.

aksjonsledergruppen i
vårt område.

Hjelpekorpsprøven

2

Avholdte
hjelpekorpsprøver

Instruktørgruppen

Operativ kompetanse
blant medlemmene

80%

Ant. medl. godkj. for
SOR på barmark.
Ant. medl. godkj. for
SOR på vinter
Antall korpsøvelser
som involverer flere
fagdisipliner.

Instruktørgruppen

Gjennomført
grunnopplæring,
signert taushetsløfte,
bet. medl.kont., over
17 år.

Rådet

25%
2

Antall hjelpekorpsere
med godkjent
grunnutdanning

60

Motivere til deltakelse
på kurs i regi av andre.
Arrangere kurs selv.
Tidlig terminfesting av
øvelser

Rekruttere tidligere
medlemmer fra andre
hjelpekorps. Ta vare på
ekst. medl. Tydeliggjøre
medlemsbegrep og
varianter.

2 - Rekruttering og medlemspleie
Tiltak

Mål for
året

Beskrivelse av indikator

Bygge et trygt og
godt miljø for alle
våre medlemmer
Sosiale
sammenkomster

5

Et åpent og
inkluderende
organisasjonsdemo
krati

15

Medlemsstøtte

1

Konkurranser

Ansvarlig

Hvordan oppnås målet

Alle
medlemmer

Være mot andre som du
vil at andre skal være
mot deg!

Alle
medlemmer
Antall medlemmer deltatt i
utarbeidelse og utvikling av
handlingsplanen
Møteinnkalling til rådsmøter
kunngjøres på e-post.

Rådet

Etablert ordning og system for
oppfølging av enkeltmedlemmer
etter ekstraordinære hendelser

Rådet

Prosjekt

Etablere system for
medlemssamtaler mellom
medlemmer og rådet

Rådet

Prosjekt

1

Fadderordning for nye
medlemmer

Rådet

Prosjekt

1

Antall lag på DM for Hjelpekorps

Rådet,

Tidlig legge til rette for

12

Årsmøte Fana Røde Kors 2018

Rådet

Side 22

Opplæring

2

Arrangere grunnkurs

instruktørgruppen

lagsdannelse, fasilitere
treninger. Organisere
supportere

Rådet,
instruktørgruppen

Tidlig planlegging,
knytte ressurspersoner,
også utover eget korps.

RØFF – Friluftsliv og førstehjelp
Vi fortsetter med arbeidet vi har hatt med ulike aktiviteter og førstehjelp samt friluftslivsaktiviteter. Vi
ser at gruppen er blitt mer sammensveiset, og at de trives god sammen. Vi ønsker å ha en fin balanse
slik som i fjor på aktivitetene. Vi lærer mye i førstehjelpsundervisningen for eksempel, men trenger og
aktiviteter hvor det sosiale utvikles.
Vi arbeider med å få en mer stabil gruppe, hvor vi lettere vet hvem som kommer fra gang til gang. Vi
har derfor på oppfordring fra Hjelpekorpset laget til en egen pålogging til Røff brukerne i kova. Holder
antallet seg på rundt 9-10 stk er dette foreløpig en fin størrelse på gjengen. Vi trenger en eller to ekstra
veiledere, gjerne en fast og en vikar.
I 2018 tenker vi å ha rundt 20 møter. Frem mot sommeren har vi satt opp møter annenhver uke. Vi vil
på avslutning/evaluering ta stilling til om møteaktiviteten skal øke til høsten til hver uke. Dette er det
i hovedsak Røff- ungdommene som bestemmer om de ønsker flere møter. Det må og da være minst
en veileder tilknyttet Røff om det skal la seg gjøre.

BUDSJETT 2018
Resultat
hiå
201712

Budsjett
2017

Budsjett
Årsbudsjett
2018

31 Salgsinntekter, avg.fri

-80 120

-47 000

-50 000

3210 Deltageravgift, inntekt
3220 Refusjon, Kurs
3240 Tjenester utført for andre
3250 Tilskudd Røde Kors ledd
3280 Refusjon Aksjoner
3290 Diverse inntekter

-42 540
-29 375
-262 730

-20 000
-30 000
-150 000

-19 142
-90 939

-34 000
0
-150 000
-95 000
-25 000
-114 500

32 Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet

-444 725

-418 500

-275 000

3320 Medlemskontigent
3331 Akt Tilskudd fra NRKors

-425 513
-25 900

-450 000
-15 000

-425 000
-20 000

33 Inntekter fra NRKors Sentralt

-451 413

-465 000

-445 000

3412 Statstilskudd
3481 Kommunale tilskudd
3481 Momskompensasjon

-48 884

-8 000
-3 800
-15 000

0
0
-40 000

34 Offentlige inntekter

-48 884

-26 800

-40 000

3620 Driftsinntekter utleie

-6 300

0

0

Årsmøte Fana Røde Kors 2018

-25 000
-50 000

Side 23

36 Leieinntekter

-6 300

0

0

3800 Gevinst ved avgang anleggsmidler
3801 Gevinst ved avgang biler

-160 000
-47 954

0
0

0
0

38 Gev. avgang anl.midlier

-207 954

0

0

3900 Bundne bidrag, gaver
3910 Ubundne bidrag, gaver
3911 Grasrotandelen
3912 Panto
3920 Innsamlet i aksjoner
3921 Innsamlet i aksjoner videreføres NRKors

-10 000
-2 321
-70 560
-298 013
-13 958
13 958

0
-75 000
-55 000
-275 000
0
0

0
0
-70 000
-290 000
0
0

39 Andre driftsrelaterte inntekter

-380 894

-405 000

-360 000

SUM INNTEKTER

-1 620 291

-1 362 300

-1 170 000

TOTALE INNTEKTER
4400 Innkjøp varer for salg
4421 Kostnader Aksjoner

-1 620 291
64 196
4 098

-1 362 300 -1 170 000
28 000
60 000
0
10 000

44 Varekjøp u/mva

68 294

28 000

70 000

SUM VAREKOSTNADER

68 294

28 000

70 000

5090 Oppgavepliktige godtgjørelser

10 895

0

112 000

50 Lønn ansatte

10 895

0

112 000

SUM PERSONALKOSTNADER

10 895

0

112 000

6010 Avskrivninger

151 345

140 600

140 000

60 Avskr./nedskrivninger

151 345

140 600

140 000

6221 Tilskudd til distriktsprojekt

27 072

0

30 000

62 Energi, brensel vedr. produksjon

27 072

0

30 000

6300 Leie lokaler
6301 Leie lokaler eksternt
6310 Offentlige avgifter
6311 Vakthold
6320 Renovasjon, vann, avløp m.v.
6340 Lys, varme
6360 Renhold
6370 Driftskostnader, lokaler

9 500
440
4 641
5 292
19 727
22 421
5 473
8 964

12 000
10 000
11 000
3 000
18 500
28 000
0
15 000

10 000
0
5 000
6 000
25 000
28 000
6 000
10 000

63 Kostnader lokaler

76 459

97 500

90 000

6531 Depotutstyr
6532 Depotutstyr vedr aksjoner
6540 Inventar og utstyr
6560 Utgifter sambandsutstyr

69 398
1 149
3 664
1 004

14 000
0
44 000
4 000

20 000
2 000
15 000
8 000

65 Verktøy/inventar

75 215

62 000

45 000

6600 Ytre vedlikehold lokaler
6601 Indre vedlikehold lokaler
6620 Reprasjon/Vedlikehold, div utstyr

2 773
14 314

275 000
5 000
0

10 000
20 000
15 000

66 Rep. vedlikehold

17 087

280 000

45 000

6711 Kontorrekvisita
6740 Konsulentbistand

14 736
20 175

9 000
31 500

18 000
0

67 Div. innleide tjenester

34 911

40 500

18 000
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6800 Kontorrekvisita u/ fradrag moms
6820 Trykksaker u/ fradrag moms
6830 Kursmateriell
6890 Diverse utgifter

915
4 300
22 322
25 161

0
0
25 000
34 000

0
10 000
25 000
30 000

68 Kontorkostnader

52 698

59 000

65 000

6900 Telefon kontor
6907 Telefon mobil
6908 ADSL-hjemmekontor
6920 Sambandsutstyr
6940 Porto

12 417
9 078
3 231
539
619

0
15 500
0
1 000

10 000
12 000
5 000
1 000
1 000

69 Telefon og porto mv

25 885

16 500

29 000

7000 Drivstoff
7020 Vedlikehold bil, inkl. servic
7040 Forsikring, Transportmidler
7051 Fast parkering/bom/piggdekkavg

10 735
11 206
1 580
7 995

11 000
35 000
25 500
0

10 000
35 000
29 500
8 000

70 Kostnader transportmidler

31 516

71 500

82 500

7405 Deltageravgift, kurs / seminar
7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag

80 900
47 067

24 000
2 500

80 000
50 000

74 Kontingenter og gaver

127 967

26 500

130 000

7830 Tap på fordringer

7 167

0

0

78 Tap mv

7 167

0

0

SUM KONTORKOSTNADER

627 321

794 100

674 500

7102 Km aksjoner
7141 Reisekostnader tillitsvalgte/ikke ansatte
7142 Reisekostnader aksjoner
7160 Oppholdsutgifter etter regning
7170 Bevertning

1 310
15 997
959
31 749

0
13 000
0
5 000
27 000

1 500
18 000
1 000
0
35 000

71 Kostnader og godtgj. for reiser

50 015

45 000

55 500

7300 Markedsføring u/ fradrag moms
7350 Annonsering
7360 Møteutgifter
7370 Trykking av materiell

159
4 819
5 890

5 000
5 000
0
4 000

1 000
10 000
5 000
4 000

73 Markedsføring

10 868

14 000

20 000

7500 Forsikring

37 377

7 500

40 000

75 Forsikringspremier, garanti mv

37 377

7 500

40 000

SUM REISER, TRYKKING, KOPIERING, FORS.

98 260

66 500

115 500

7710 Bevertning møter
7720 Deltageravgift
7721 Aktiviteter
7779 Øredifferanse

18 422
21 150
40 640
3

36 500
0
46 000
1 500

20 000
25 000
50 000
0

77 Møter, kurs og arrangementer

80 214

84 000

95 000

SUM MØTER, KURS OG ANDRE ARR.

80 214

84 000

95 000

TOTALE DRIFTSKOSTNADER
8050 Renteinntekter bank
8070 Avkastning Verdipapirer

884 984
-49 228
-40 729

972 600
0
0

1 067 000
0
0

80 Finansinntekter

-89 957

0

0
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8130 Bankomkostninger

3 121

0

0

81 Finanskostnader

3 121

0

0

SUM NETTO FINANSPOSTER

-86 836

0

0

8740 Andre tilskudd

0

0

0

87 Kontante bidrag

0

0

0

SUM TILSKUDD

0

0

0

TOTAL FINANS OG EKSTRAORD.POSTER
8910 Overføring til EK øremerket
8911 Ovf fra øremerket EK -> fri EK

-86 836
-542 867
542 867

0
0
0

0
0
0

89 Overføringer og disponeringer

0

0

0

SUM OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE MIDLER

0

0

0

TOTAL OVERFØRING TIL/FRA BUNDNE
MIDLER

0

0

0

DRIFTSRESULTAT

-822 142

-389 700

-103 000

Sak 06.

Valg

Styret i Fana Røde Kors i 2017 har bestått av:
Stilling
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Navn
Kari Thorson
Lise Knag
Jan Egil Neumann
Leif Holst
Eivind Andreas Broen
Siran Dopper

Periode
2017-2018
2017
2017-2018
2017
2017-2018
2017

Valgkomiteens innstilling for stillingene som er på valg:
Stilling
Nestleder
Styremedlem
2. varamedlem

Navn
Lise Knag
Leif Holst
Tor Sverre Bjorland

Periode
2018-2019
2018-2019
2018-2019

Samtlige kandidater er forespurt og har sagt seg villig.
Valgkomiteen har ikke andre kandidater.
31. januar 2018
Valgkomiteen Fana RK 2018
Jan Gunnik Hope
Torkild Stensrud
Rune Jordalen Bjelkevik
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Valg av valgkomite:

Sak 07.

Etter inntilling fra styret:
Leder:
Torkild Stensrud
Medlem:
Frank Økland
Melem:
Per Christiansen

Valg av revisor.
Forslag Hordaland Røde Kors

Sak 08.

Innkommne forslag

A. Innkommet forslag til årsmøtet Fana Røde Kors
Forslagstiller:

Styret

Sak:

Forslag til nye lover for Fana Røde Kors
Oppdatering som følge av Landsmøtet 2017

Styret anbefaler årsmøte å godkjenne nye lover for Fana Røde Kors

LOVER FOR
FANA RØDE KORS
Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den …….. 2018
Godkjent av Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors den …….. 2018

Kapittel I. Formål
§ 1. Fana Røde Kors er stiftet den 8 november 1946. Den 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.
Fana 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.
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§ 2. Foreningen skal drive Røde Kors arbeid i overensstemmelse med Lover for Røde Kors,
beslutninger samt retningslinjer fattet av Landsmøtet, Landsstyret og Hordaland Røde
Korsi, jf. Lover for Røde Kors §§ 13 og 17, første ledd.
Kapittel II. Organisasjon – medlemskap
§ 3. Fana 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. Fana Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer.
Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen. Medlemskontingenten fastsettes av
Landsstyret. Kun medlemmer av Røde Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors
organisasjonsledd, jf. Lover for Røde Kors §9.
Landsstyret kan stille spesielle kvalitets- 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 eller de som er valgt eller utpekt som leder(e)
av den enkelte aktivitet har et særskilt ansvar for å påse at de frivillige har den nødvendige
kompetansen og egnetheten til å utføre denne aktiviteten.
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 § 12. Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke.
§ 7. Fana 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 statsautorisert/registrert revisor.
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
femme 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.
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§ 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 Røde 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.
§ 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. Fana 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 Fana Røde Kors lokalstyre.
Fana 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
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§ 15. Årsmøtet er Fana 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, medlemmer og varamedlemmer til styret.
e) valg av revisor
f)
valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité.
g) Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomite
h) 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 Fana Røde Kors etter forslag fra styret i
foreningen.
Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder
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 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 medlemmene 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 og 2 medlemmer, lederne for lokalrådene og 2 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,
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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 eller en utpekt ansatt.
Hvis lokalforeningen har ansatt daglig leder forplikter denne lokalforeningen i saker som
daglig leder han ansvar for.
§ 20. Lederen innkaller styret til møter etter behov. Hvert medlem av styret kan kreve at
styret sammenkalles. 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.

Landsstyret kan i tillegg stille spesielle kvalitets- og alderskrav for å kunne utføre bestemte
verv eller aktiviteter. 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.
§ 24.
Lokalrådene leder de aktuelle aktivitetene i henhold til handlingsprogram, 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, behandles
handlingsprogram samt vedtas eventuelle resolusjoner.
§ 25. Lokalrådene leder avdelingenes virksomhet etter retningslinjer fastsatt av
årsmøtet.
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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, nestleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem, valgt på
avdelingens valgmøte, samt ett medlem valgt av lokalstyret blant dets medlemmer.
Lederen er fullverdig medlem av lokalstyret, med nestlederen som personlig varamedlem
og møter uten bundet mandat. Øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokalråd kan av
lokalforeningens årsmøte velges til lokalstyret.
Bestemmelsene i § 20 gjelder på samme måte for lokalrådene.
§ 26. Lokalrådet sender innen utgangen av januar måned, og på fastsatt måte, eventuell
beretning/regnskap for foregående kalenderår, samt eventuelt forslag til
handlingsprogram og budsjett for inneværende kalenderår til styret for Fana Røde Kors.
Beretning og regnskap sendes innen samme frist også til distriktsrådet v/distriktskontoret.
§ 27. Medlemmer og varamedlemmer av lokalråd velges for to år av gangen. Leder og
nestleder 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 medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at lokalforeningens årsmøte er avsluttet.
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 .... 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.

B. Innkommet forslag til årsmøtet 15. februar 2017
Forslagstiller:
Sak:

Styret i Fana Røde Kors.
Salg av Røde Kors huset, Jacob Kjødesvei 9, Paradis

Styret i Fana Røde Kors anbefaler årsmøtet i Fana Røde Kors til å selge Røde Kors huset,
Jacob Kjødesvei 9, Paradis i henhold til mottatt bud på 13.milloner kroner med overtagelse
30. juni 2018. Vi betaler 10.000 kroner pr måned for å leie huset inntil vi finner egnet sted
for alle våre Røde Kors aktiviteter.
Det nedsettes en komite som foreslår for styret hvorledes kapitalen (salgssum + deler av
egenkapital ca 20 millioner) skal forvaltes med utgangspunkt i meget lav risiko.
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Gjennomsnittlig avkastning på ca 3% pr år med plassering obligasjoner. Det er kun
avkastningen som kan brukes til drift, mens hovedstolen avsettes til eventuelt kjøp av ny
eiendom.
Begrunnelse
Styret erkjenner at vi trenger en ny giv i organisasjonen for å tiltrekke nye medlemmer og brukere, og
sette Fana Røde Kors på dagsorden. Vi tror at et nytt sted å være, som ligger sentralt og tilpasset
flere brukergrupper er med å styrke våre Røde Kors aktiviteter, bevisstgjøre publikum om hva Fana
Røde Kors gjør og står for, skape identitet og tilhørighet til Fana Røde Kors.
Tilstede for alle
Fana bydel med Ytrebygda i Bergen Kommune er en bydel med ca 70.000. Det er på størrelse med
Drammen kommune og har de samme utfordringene som hvilken som helst annen storby. Det betyr
blant annet befolkningsvekst, bolig fortetting med tilflyt av barnefamilier, enslige, eldre og unge. Vi
har stigende arbeidsledighet, bosetting og integrering av asylsøkere/flyktninger og en
eldrebefolkning som trenger mer omsorg. I tillegg kjenner vi til fattigdomsproblematikk, sosiale
problemer som rus, vold, utenforskap, ensomhet og mangel på tilhørighet for å nevne noen.
Aktivitetene som vi ønsker å tilby befolkningen i Fana og Ytrebygda skal være gode og trygge
møteplasser som skaper tilhørighet, mestring, integrering og forbygger ensomhet. Aktivitetene vil
favne alle målgrupper innen vårt arbeid uansett alder, behov eller bakgrunn. Vi vil være tilstede og
gjøre en forskjell for enkeltmenneske og vi skal være tilgjengelig på dag og kveldstid, samtidig skal vi
være en beredskapsorganisasjon med Hjelpekorpsets aktiviteter i spissen. Førstehjelpsopplæring,
sanitetsvakter, ambulansekjøring og bistå ved søk –og redningsaksjoner i samarbeid med LHS som i
dag,
Styret vurdering
Eiendommen slik den fremkommer i dag er lite egnet til å oppnå våre målsetninger. Styret har det
siste året vurdert salg av Jacob Kjødesvei 9 kombinert med å finne et annet attraktivt å sted å være
som dekker behovene for alle våre Røde Kors aktiviteter.
Huset som ble bygget for ca. 100 år siden bærer preg av manglende vedlikehold. En rapport tilsier et
etterslep på ca. nok 1.3 million på utvendig vedlikehold. Rapporten ble utarbeidet i juli 2016 av
Bergen Eiendområdgivning AS.
En ønskelig oppgradering i tillegg er vanskelig å tallfeste, men vil fort kunne beløpe seg til flere
millioner. Fagfolk vi har vært i kontakt med understreker at en slik oppusning er forbundet med stor
økonomisk risiko, og det styret vil i så fall innhente fagfolk som kan bistå med kompetanse innen full
rehabilitering av eldre boliger. Det vil bety betydelig bruk av oppsparte midler.
Derfor ble hus med garasje har vært lagt ut for salg med forbehold om både styret og årsmøte sin
aksept. Vi har mottatt et bud på nok 13 mill. med overtagelse 30.06 2018. Vi vil også kunne leie
tilbake i 2 år for nok 10.000 per måned med tanke på å finne et nytt sted å være. Det betyr under 1%
av kjøpesummen pr år i to år. Tilbyder avventer Fana Røde Kors årsmøte behandling av saken. Fana
Sparebank har vært behjelpelig med dette arbeidet.
Muligheter fremover
Styret vil arbeide for å finne ett egnet sted for alle våre Røde Kors aktiviteter og flere spor følges
blant annet Lagunen, Bergen Kommune m/flere i samarbeid med Fana Sparebank. Det primære er å
eie, men også leie vil kunne vurderes.
Fana, 24.01.2018
Fana Røde Kors
Styret
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C. Innkommet forslag til årsmøtet Fana Røde Kors 2018
Forslagstiller:

Styret Fana Røde Kors

Sak:

Ansettelse av en ressursperson/
frivillighetskoordinator i 50% stilling.

Fana Røde Kors anbefaler årsmøtet i Fana Røde Kors til å ansette en
ressursperson/frivillighetskoordinator i 50% stilling.
Begrunnelse:
Det har de siste årene vært vanskelig å få frivillige til å administrere spesielt omsorgsaktivitetene.
Dette er ett stort aktivitetsområde som omfatter ulike mål- og aldersgrupper. Vi sliter i dag med å få
en god oversikt over Besøkstjenesten, for eksempel hvem frivillige til, hvor ofte osv, samt behovet for
å følge opp den enkelte. Videre har vi klart å markedsføre flerkulturell møteplass og leksehjelp godt
nok, slik at disse aktivitetene står i fare for å legges ned.
Vi er også avhengig av ildsjeler som kan ivare ta mottak av nye frivillige, organisere kurs og opplæring
og sørge for at de får tilbud om den aktiviteten de ønsker å delta i.
Styret erkjenner at vi ikke har kapasitet til å følge dette opp, mye av grunnen er at frivillige i dag
ønsker mindre administrative oppgaver og ansvar for å organisere og drifte aktivitetene.
En ansettelse ressurs kan hjelpe oss med dette: Organisering/drift/markedsføring av spesielt
omsorgsaktivitetene, mottak av nye frivillige og kurs og opplæring, samt oppfølging av frivillige slik at
de kommer i riktig aktivitet. Økonomiadministrasjon og annet forefallende arbeid.
Ansattressursen vil være ansatt i Norges Røde Kors/Hordaland. Det vil si at de påtar seg
arbeidsgiverrollen og Fana Røde Kors være oppdragsgiver. Dette er en modell som brukes over hele
landet.
Hva vi det koste
Det betyr at en 50% stilling vil koste dere i lønn og lønnslignende kostnader (med utgangspunkt i
årslønn på kr 430 000,- per år i 100%):
År 1: Kr 100 000,År 2: kr 150 000,År 3: kr 200 000,År 4 og fremover: selvkost, ca kr 280 000,I tillegg til dette kan vi tilby en kontorplass her hos oss for det antall dager/timer i uken dere
finner at det passer best at vedkommende har et kollegialfellesskap her. Det skal ikke koste noe
de første årene
Fana, 24.01.2018
Fana Røde Kors
Styret

D. Forslag til årsmøtet for Fana Røde Kors 15. februar 2018.
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SAK:
Forslagsstiller:

INNKJØP AV BIL
Fana Røde Kors Hjelpekorps v/ rådet.

BAKGRUNN FOR FORSLAGET:
-Rådet ønsker å erstatte vår Land Rover med en nyere bil.
-Vår Land Rover er 1999-modell, og altså 19 år.
KOMMENTARER:
-Vi må alternativt foreta en større oppgradering av vår Land Rover. Viser til tidligere fremlagt
tilstandsrapport utarbeidet av merke forhandler i 2016 (ca.kr.150.000,-)
KOSTNAD – FINANSIERING:
-Kostnad begrenset oppad til kr. 600.000
-Egenfinansiering kombinert med salgsinntekter fra Toyota og Land Rover. Totalt ca. 100.000. Samt
rest beløp fra Kokstad Velforening
Paradis, 24. januar 2018
Fana Røde Kors Hjelpekorps
Øyvind Stegen
korpsleder

E. Forslag til årsmøtet for Fana Røde Kors 15. februar 2018.
SAK:
Forslagsstiller:

INNKJØP AV ALPINBÅRE.
Fana Røde Kors Hjelpekorps v/ rådet.

BAKGRUNN FOR FORSLAGET:
-Vår nåværende båre fremstår som relativt slitt etter mange års bruk av hjelpekorpset og vår tidligere
klatregruppe.
- Alpinbåre utgjør en vesentlig del av vårt beredskapsmateriell. Spesielt ved henteoppdrag.
KOSTNAD – FINANSIERING:
-Kostnad begrenset oppad til kr. 60.000.
-Egenfinansiering kombinert med eventuelle mottatte gaver samt et eventuelt tilslag på fond
søknader.
Paradis, 24. januar 2018
Fana Røde Kors Hjelpekorps
Øyvind Stegen
Korpsleder
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F. Forslag til årsmøtet for Fana Røde Kors 15. februar 2018.
SAK:
Forslagsstiller:

INNKJØP AV NETTBRETT med utstyr
Fana Røde Kors Hjelpekorps v/ rådet.

BAKGRUNN FOR FORSLAGET:
-Signaler fra ressursgruppe samband i Norges RKH tyder på at nettbrett blir tatt i bruk i 2018.
-Nettbrett vil bli benyttet særlig ved aksjoner.
- Et til to nettbrett pr. lag.
KOMMENTARER:
-Nettbrett vil bli benyttet bl.a. til overføring av søksteiger mellom KO og lag i felten.
-Meldinger fra ressursgruppe samband tyder på at det forhandles om sentrale kjøpsavtaler.
- Rådet ønsker å ha handlingsrom til å benytte eventuelle felles innkjøpsavtaler.
KOSTNAD – FINANSIERING:
-Kostnad begrenset oppad til kr. 50.000.
-Egenfinansiering eventuelt gaver og fond søknader

Paradis, 24. januar 2018
Fana Røde Kors Hjelpekorps
Øyvind Stegen
Korpsleder

Velkommen til årsmøte!
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