
REFERAT FRA ÅRSMØTE 18. Februar 2008 
ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

 
Styreleder Caroline Steen Hansen ønsket velkommen. Det var 27 personer tilstede i salen 
hvorav 25 var stemme berettiget.   
 

1. Godkjenning av møtes lovlige innkalling og saksliste. 
 

Enstemmig godkjent. 
 

2. Valg av møteleder. 
Jan Ove Halsøy ble enstemmig valgt 
 

3. Valg av referent   
Marianne Rød ble enstemmig valgt 
 

4. Valg av tellekorps 
Pål Vegard Hjertås og Ørjan Lund ble enstemmig valgt 
 

5. Valg av to personer til å underskrive referat 
Vigdis S. Torvanger og Fritzie Blindheim ble enstemmig valgt 
 

6. Godkjenning av årsmeldinger for 2007 
Møteleder leste opp overskriften på hver årsmelding og etter en liten lesepause ble det 
åpnet for spørsmål og kommentar. 
 
Følgende endringer ble gjort: 
 
Besøkstjenesten: I tredje avsnitt, underpunkt 5 ble  ”møter ” endret til ” turer”. 
 
Hjelpekorps: I første avsnitt, tredje linje ble ”siret” rettet til ”sikret”. 
                     I andre avsnitt,  ble andre setning endret fra ” På de aksjonene som har     
                     kommet har vi stilt med 5 – 12 personer per(snitt på 6 mannskaper ”  
                     til ” På de 18 aksjonene vi har blitt utkalt til har vi stilt med 5 – 12   
                     personer per( snitt på 6 mannskaper”. 
 
Barnas røde kors: I siste avsnitt ble” Nona Nesbø” endret til” Nina Nesbø”. 
 
Opplæring: Under interne kurs ble ”Hjelpkorps ” rettet til ”Hjelpekorps”. I siste 
setning ble ”kjørt” endret til ”holdt”. 
 
Transport: Andre setning ble endret fra ” Har byttet differensial og bakaksling, takk til  
                 Kurt Iversen og Rolf Hjertås ” til  ” Har byttet differensial- og bakakslings  
                 lager, takk til Kurt Iversen og Rolf Hjertås. ” 
 
Hytte: Under avsnittet ble følgende tilført. 
            Ny utleiepris for eksterne, kr 1000 
 
 
 Årsmeldingen med endringer godkjent enstemmig.    

Årsmøte 2008 



7. Godkjenning av regnskap for 2007 
Administrativ leder hadde en gjennomgang av regnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent 
 

8. Innkomne forslag 
Frank Christensen og Geir Langeland foreslår at vi nå bytter ut vår Artic Cat Bear Cat 
2003 modell med en ny Artic  Cat Bearcat 660wt suv 2008 modell. 
 
Styret ber om årsmøte gir sin tilslutning til å bytte ut snøscooter med levering primo 
februar 2007 dersom dette lar seg gjøre eller senest oppstart av vintersesongen 2009. 
 
Styret ved korpsleder pålegges å søke ekstern finansiering for å dekke inn 
mellomlegget Arna og åsane Røde Kors må betale. 
 
Da pristilbudet fra Gullhagen Motor ikke er oppdatert, gir årsmøte fullmakt til å bruke 
inntil kr 65.000.- av oppsparte midler til kjøp av ny snøscooter. 
 
Følgende endringer ble gjort: 
 
Andre avsnitt ble endret til : ”Styret ber om at årsmøte gi sin tilslutning til å bytte ut 
snøscooter med levering til oppstart av vintersesongen 2009”. 
 
Fjerde avsnitt ble endret til :” Da pristilbudet fra Gullhagen Motor ikke er oppdatert, 
gir årsmøte styret fullmakt til å bruke inntil kr 70.000.- av oppsparte midler til kjøp av 
ny snøscooter”. 
 
Innkomne forslag med endringer ble enstemmig godkjent 
 

 
9. Godkjenning av handlingsplan for 2008/2009 

 Møteleder leste opp overskriften på hvert punkt i handlingsplanen og etter en liten 
lesepause ble det åpnet for spørsmål og kommentar. 
 
Følgende endringer ble gjort: 
 
Røde kors ungdom:  
 
I første avsnitt ble ” i alle aldre ” endret til ” i alder 13 til 30 år”. 
 
Under punkt 3.2 ble ”Treningsleir mot rasisme” endret til ”Når katastrofen rammer”  
og ” Internasjonal humanitær rett ” endret til ” Regler i krig ”. 
 
Handlingsplanen med endringer enstemmig vedtatt 
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10. Godkjenning av budsjett for 2008/2009 
 

Administrativ leder gikk gjennom budsjettet 
 
Følgende endringer ble gjort: 
 
Konto 3334 ble redusert fra 75.000.- til 50.000.- 
Konto 6371 ble redusert fra 35.000.- til 5.000.- 
Konto 6621 ble redusert fra 35.000.- til 15.000.- 
Konto 6370 økte fra 15.000.- til 40.000.- 
 
Inntekter reduseres da med 25.000.- fra – 814.600.- til – 789.600.- 
Driftresultatet reduseres med med 25.000.- fra 814.600.- til 789.600.- 
 
Investeringsbudsjett 
Kjøp av ny snøscooter ved bruk av egenkapital inntil 70.000.- 

 
Budsjett med endringer godkjent enstemmig.    

 
11.  Valg 
 

Det skal være skriftlig valg. Det ble åpnet for at ved valg der det kun er en kandidat er 
det nok med en skriftlig stemme. Ved valgets start var det 25 stemmeberettigete 
tilstede. 

 
               Styreleder 2 år :Valgkomiteens forslag, Caroline Sten Hansen Valgt med en    
               stemme      
                                              
               ADM. Leder 2 år: Valgkomiteens forslag, Anette Kristine Nilsen. 
 
                Anette stilte følgende betingelser til styret for å kunne ta på seg vervet: 

1. At noen andre tar på seg ansvaret for å hente og sortere posten. 
2. At noen andre tar på seg ansvaret for innkjøp av forbruksmateriale til hus og 

hytte 
3. At noen andre tar på seg ansvaret for å skrive søknader og oppfølging av dette i 

forhold til humanitære tilskudd, fond o.l 
 
                 Årsmøte samtykket ikke til disse betingelsene, Anette Kristine Nilsen trakk da   
                 tilbake sitt kandidatur. 
 
               Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte 
 
               Leder HK 2 år: Valgkomiteens forslag, Geir Langeland, valgt ved akklamasjon 
 
               Leder RKU 2 år: Valgkomiteens forslag, Ingen kandidater. 
 
               Årsmøte samtykker til at Anette Vik Johansen er RKU`s representant i styret frem til      
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                ny leder velges på ekstraordinært årsmøte til våren. 
 
               Nestleder Besøkstjenesten 2 år: Valgkomiteens forslag, Ranveig Botnen. Valgt ved  
              akklamasjon 
 
                
                Leder Barnas RK 2 år: Valg komiteens forslag. Sven Erik Mjelde valgt ved    
               akklamasjon 
                 
               Valg komiteen:  Valg komiteens forslag, Ingen kandidater. 
 
               Benke forslag: Eirik L. Iversen valgt ved akklamasjon 
 

 
 

Årsmøte ble hevet 
 
 
Tertnes 20. Februar 2008 
 
 
 
 
Referent  
 
 
 
 
Marianne Rød 
 
 
 
 
 
 
 
Vigdis S. Torvanger                                                             Fritzie Blindheim 
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