
Referat fra årsmøte 2004 
 

Arna og Åsane Røde Kors 
 

16. februar 2004 
 
 
Styrets leder, Pål V. Hjertås, ønsket velkommen. Det var ved møtets begynnelse 24 personer 
tilstede. 20 stemmeberettigete og 4 observatører. 
 

1. Godkjenning av møtets lovlige innkalling og saksliste 
 

Godkjent enstemmig 
 

2. Valg av møteleder 
 

Jan Ove Halsøy enstemmig 
 

3. Valg av referent 
 

Asle Bjørndal enstemmig 
 

4. Valg av tellekorps 
 

Daniel Søgnesand og Roger Christensen enstemmig 
 

5. Valg av 2 personer til å underskrive referat 
 

Trygve Nævdal og Rita Moen enstemmig 
 

6. Godkjenning av årsmeldinger for 2003 
 

Møteleder las opp overskriften på hver årsmelding, og etter en liten lesepause ble det 
åpnet opp for spørsmål eller kommentarer.  
 
Følgende endringer ble vedtatt enstemmig: 
 
Depot / Samband: 2. setning ble strøket og erstattet med ” Dette fungerer bra ” 
 
Hjelpekorps: Siste setning i første avsnitt ble strøket. I andre avsnitt ble 3 setning endret 
til ” Det er Asle Bjørndal som har stått for dette ”. Tittel for Jeanette Pedersen ble endret 
til ” Fungerende leder hjelpekorps ” 
 
Opplæring / Instruksjon: 2. avsnitt ble endret til ” Av eksterne kurs har det vært kjørt 12 
stk ” Norsk grunnkurs førstehjelp”, …” Listen med kurs ble tillagt ” Februar: Sarepta AS” 
og ” Oktober: Tertnes skole ”. 6. avsnitt ble endret til ” I april deltok 10 personer fra Arna 
og Åsane Røde Kors på Ullensvangkursene 2003, …”  
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Besøktjenesten: I 5. avsnitt ble 5. setning endret til ” Og 3 møter på høsten hadde vi i 
Røde Kors Huset.” 
 
Røde Kors Ungdom: I 12. avsnitt ble ”Liavatne” endret til ” Liamyrane”. 14. avsnitt ble 
endret til ” Vi har også hatt besøk av Monica Haakonsen ( distriktsleder for Hordaland 
Røde Kors ), …” Det ble satt inn et nytt nest siste avsnitt ” I mars var vi med på 
innsamlingsaksjon til Irak, sammen med de andre spesialavdelingene. ” 
 
Det manglet noen årsmeldinger, og følgende informasjon ble gitt til årsmøtet: 
 
Snøscooter 

• Kjøpt ny scooter samt 1 hjelm, levert en snøscooter i innbytte. 
• Handicapkjøring for Bergen kommune i 2 uker. 
• Personell stabilt, og utstyr fungerer bra. 

 
Ambulanse 

• Ambulansen har hatt 4 vaktlag bestående av 2-3 personer. 
• Vakter på travparken, Eikås og diverse idrettsarrangement. 
• Bilen har fungert tilfredstillende. 
• På ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2003 ble ambulansegruppen i 

Arna og Åsane Røde Kors vedtatt nedlagt fra 1. januar 2004. Dette på 
grunn av manglende kontrakt med Helse Bergen. 

 
Transport 

• Som vedtatt på årsmøtet 2003 ble minibussen omregistrert i 2003 til 
8 seter. I tillegg er den EU-godkjent i 2003. 

• Det ble også kjøpt inn en ny tilhenger som vedtatt på årsmøtet i 
2003. 

• Mannskapsbil og tilhenger er i 2003 profilert i henhold til 
profileringsinstruks gitt av Norges Røde Kors. 

 
Årsmeldingene ble til slutt samlet enstemmig godkjent 

  
 

7. Godkjenning av regnskap for 2003 
 

Administrativ leder hadde en gjennomgang av regnskapet og revisjonsberettningen. 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent 

 
 

8. Innkomne forslag 
 

Innkommet forslag nr. 1  
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslo at Arna og Åsane Røde Kors går inn i en felles 
ambulansegruppe i Bergen, og at styret har fullmakt til å gå inn med en andel på inntil kr 
80.000. Enstemmig vedtatt 
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Innkommet forslag nr. 2  
 
Styret foreslo følgende endringer i stillingsbeskrivelser: 
 
Endring i stillingsbeskrivelse for Leder RKU under avsnittet Ansvars- og 
Myndighetsoppgaver: 
 

• Leder for barn og unge er ansvarlig for å utarbeide terminlister for 
avdelingen. 

 
Ending i stillingsbeskrivelsen for Leder Hjelpekorps under avsnittet Ansvars- og 
Myndighetsoppgaver: 

 
• Leder Hjelpekorps er ansvarlig for terminlistene til hjelpekorpset. 

 
Endring i stillingsbeskrivelsen for Opplæringsansvarlig under avsnittet 
Hovedarbeidsoppgaver: 
 

• Behjelpelig med terminliste Hjelpekorps ( Beredskap ), i samarbeid 
med Leder Hjelpekorps. 

• Behjelpelig med terminliste Barn og Unge, i samarbeid med Leder 
Røde Kors Ungdom. 

 
Enstemmig vedtatt 

 
 

9. Godkjenning av handlingsplan for 2004 
 

Styrets leder las opp styrets forslag til handlingsplan for 2004. 
 
Hanne Forthun kom med følgende forslag: Endre Handlingsplan til målsetting. 
Bakgrunn: En handlingsplan skal inneholde målsetting og tiltaksplan. Denne 
inneholder kun målsetting, og sier ikke noe om hvordan målene skal nåes. 
 
Forslaget fikk 6 stemmer for og 11 mot, og falt. 
 
Rita Moen oppfordret styret til å se på oppsettet for handlingsplanen til neste år. 
 
Følgene endringer og tillegg til handlingsplanen ble enstemmig vedtatt. 
 
2.2 Endret til: Ikke drive oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det, i 
samarbeid med hjemmesykepleien og andre instanser. 
 
3. Overskrift endret til ”Røde Kors Ungdom”. Første setning endret til ” Røde Kors 
Ungdom skal være en …” 
 
3.2 Endret til: Øke og vedlikeholde kompetansen på røde kors aktiviteter. 
 
4.2 Endre til: Avdeling opplæring skal bistå spesialavdelingene Røde Kors Ungdom, 
Besøktjenesten og Hjelpekorps. I tillegg skal de sørge for at alle 
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hjelpekorpsmedlemmer har en grunnopplæring i henhold til gjeldene minstekrav gitt 
av Norges Røde Kors hjelpekorps som er god nok, og at de basale kunnskaper som 
ethvert hjelpekorpsmedlem skal ha, blir trent og repetert med jevne mellomrom. 
 

       Handlingsplanen ble så, med de vedtatte endringen vedtatt med 19 mot 1 stemme. 
 

10. Godkjenning av budsjett for 2004  
 

Administrativ leder gikk igjennom forslag til budsjett for 2004.  
 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 
11. Valg 

 
Det skal være skriftlig valg. Det ble åpnet for at ved valg der det kun er en kandidat er det 
nok med 1 skriftlig stemme. Ved valgets start var det 19 stemmeberettigete tilstede. 
 
Styreleder 2 år. Valgkomitèens forslag: Geir Langeland. Valgt med 1 stemme. 
 
Administrativ leder 2 år. Valgkomitèens forslag: Asle Bjørndal. Valgt med 1 stemme. 
 
Opplæringsansvarlig 1 år. Valgkomitèens forslag: Anne Dall-Larsen. 18 stemmer 
    Andre forslag:      Helge Askeland       0 stemmer 
 
Anne Dall-Larsen valgt. 
 
Leder hjelpekorps 2 år. Valgkomitèens forslag:  Jarle Ro. Valgt med 1 stemme. 
 
Nestleder besøktjenesten 2 år. Valgkomitèens forslag: Aud Karin Napsholm. Valgt med 1 
stemme. 
 
Leder Røde Kors Ungdom 2 år. Valgkomitèens forslag: Iren Strømme. Valgt med 1 
stemme. 
 
Nestleder Ung i Røde Kors 1 år. Valgkomitèens forslag: Rannveig Vik Langeland. Valgt 
med 1 stemme. 
 
Valgkomitè 2 år. Valgkomitèens forslag: Vigdis Sand Torvanger. Valgt med 1 stemme. 
 
 
Årsmøtet ble hevet. 
 
 
Nyborg 16. februar 2004 
 
Asle Bjørndal 
Referent 
 
 
Trygve Nævdal       Rita Moen 
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