
Arna og Åsane Røde Kors hjelpekorps ønsker å bytte ut en av våre snøscootere.  

Grunnen til dette bytte er for å holde beredskapen på topp. Hver helg hele vintersesongen er vi på 

vakt på Kvamskogen og er klar til å rykke ut på hendelser både dag og natt. Når det står om liv er det 

viktig at vi har utstyr vi kan stole på at virker hver gang.  

De snøscooterne vi har i dag har vert veldig bra scootere og det har gjort jobben vi skal utføre på en 

formidabel måte. Men de begynner å bli noen år etterhvert. De har begge to gått tre sesonger med 

mye kjøring. Kostnaden med å holde snøscooterne i bra teknisk stand vil øke etter hvert som de blir 

eldre.  

De siste to gangene vi har byttet scooter har vi byttet begge to samtidig. Vi ønsker nå å komme inn i 

den tidligere ordningen med å bytte ut en om gangen. På denne måten  slipper vi de høye 

investeringskostnadene samme året og kan fordele det utover. 

 

Snøscooteren vi har sett på er av samme merke som det vi har hatt i de 8 siste årene, Arctic Cat. 

Modellen vi har sett på er en 2016 mod.  Arctic Cat 7000XT. Dette er en snøscooter i samme 

kategorien som vi har hatt tidligere. Det er denne kategorien snøscooter vi mener passer 

best for det vi driver med på Kvamskogen.  

Tilbud: 

2016mod.  Arctic Cat 7000XT                        Kr 110 000 eks. mva. 
Mva                                                                      27500 
Sum                                                                    137500 inkl. mva. 

- Denne summen forutsetter at vi får fritak for reg. avgift som følge at av snøscooteren 

blir registrert for redning. 

- Innbytte på vår gamle snøscooter: 55000,- 

- Støtte fra Norges Røde Kors: 22000,- 

Dette gir en totalsum på 60500,- inkl. mva. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte vedtar at styret i Arna og Åsane Røde Kors kan bruke inntil kr 60500,- inkl. mva. for 

innkjøp av ny snøscooter. 

 

 


