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Referat fra årsmøte 2003 
 

Arna og Åsane Røde Kors 
 

17. februar 2003 
 
 
Styrets leder, Pål V. Hjertås, ønsket velkommen. Det var ved møtets begynnelse 26 personer 
tilstede. 
 

1. Godkjenning av møtets lovlige innkalling og saksliste 
 

Godkjent enstemmig 
 

2. Valg av møteleder 
 

Jan Ove Halsøy enstemmig 
      …………. 

Møteleder orienterte om at valgkomitèen manglet 2 kandidater til ny valgkomitè, og ba 
om at årsmøtet åpnet for benkeforslag på valg av ny valgkomitè. Enstemmig vedtatt   
 
Møteleder ba om at sakslisten ble endret  slik at sak 8. Innkomne forslag nr. 3 ble tatt 
mellom sak 5 og 6. Enstemmig vedtatt 

 
3. Valg av referent 

 
Asle Bjørndal enstemmig 

 
4. Valg av tellekorps 

 
Torbjørn Lunde Jensen og Roger Christensen enstemmig 

 
5. Valg av 2 personer til å underskrive referat 

 
Margit Kåstad og Sven Erik Mjelde enstemmig 

       ……………. 
       I henhold til vedtak ble innkommet forslag nr. 3 behandlet her. 

Styret i Arna og Åsane Røde Kors la frem forslag til nye stemmerettsregler for Arna og      
Åsane Røde Kors. Enstemmig vedtatt. 
 
Det ble nå foretatt en gjennomgang av hvem som hadde stemmerett av de tilstedeværende 
etter de nye reglene. Det var 22 stemmeberettigete medlemmer tilstede. De resterende 4 
fikk status som observatører. 

 
6. Godkjenning av årsmeldinger for 2002 

 
Møteleder leste opp overskriften på hver årsmelding, og etter en liten lesepause ble det 
åpnet opp for spørsmål eller kommentarer. Det var kommentarer på følgende 
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årsmeldinger. Ambulanse Bilen er pr. i dag registrert for 4 personer. Ung i Røde Kors Det 
ble presisert at avdelingen har fått nytt navn etter vedtak på landsmøtet 2002. 
 
Årsmeldingene ble samlet enstemmig godkjent 

      ………………….. 
      Det var nå 23 stemmeberettigede medlemmer tilstede  
 

7. Godkjenning av regnskap for 2002 
 

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

      ………………………. 
      Det var nå 24 stemmeberettigede medlemmer tilstede 
 

8. Innkomne forslag 
 

Innkomet forslag nr. 1 Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslo at ordningen med felles 
styre og felles økonomi blir videreført. Enstemmig vedtatt 
 
Innkomet forslag nr. 2  
 
Del 1: Styret i Arna og Åsane Røde Kors foreslo å opprette et beredskaps/katastrofefond. 
Enstemmig vedtatt 
 
Del 2: Styret foreslo statutter for godkjenning. Med noen endringer ble følgende statutter 
enstemmig vedtatt : 
 

1) Fondets størrelse fastsettes av Årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors, og skal 
være på kr 20.000,-. 

2) Fondet skal kun brukes ved umiddelbar innsats ved katastrofer i inn- og utland. 
3) Styret i Arna og Åsane Røde Kors kan bevilge hele eller deler av beløpet til 

katastrofeinnsats. 
4) Fondsbeløpet gjelder for inneværende årsmøte periode, samt neste 

budsjettperiode frem til neste års årsmøte. Dersom fondsmidlene ikke blir 
brukt ett år, tilbakeføres disse til Arna og Åsane Røde Kors. 

5) Endringer av disse statutter kan bare gjøres av årsmøte i Arna og Åsane Røde 
Kors med min. 2/3 flertall. 

 
9. Godkjenning av handlingsplan for 2003 

 
Styrets leder leste opp styrets forslag til handlingsplan for 2003. Det kom opp forslag om        
følgende endringer: 

 
* Nytt punkt 1.6. Styret utarbeider beredskapsplaner i forbindelse med innsamlinger /                                    

               katastrofer i inn- og utland. Enstemmig vedtatt 
 
 * Endre hele punkt 2 til:  
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2 Besøktjenesten 
 

Som besøksvenn får vi kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å 
snakke med. 
 
Mål: 
2.1 Vi driver ulike former for kontaktskapende virksomhet, og arrangerer turer for 
eldre og uføre. 

 
 Enstemmig vedtatt 
 

* Nytt punkt 4.4. I nært samarbeid med leder for de ulike spesialavdelingene, 
utarbeide halvårlige aktivitetsplaner for medlemmene. Enstemmig vedtatt 
 

       Handlingsplanen ble så, med de vedtatte endringen enstemmig vedtatt. 
 

10. Godkjenning av budsjett for 2003  
 

Administrativ leder gikk igjennom forslag til budsjett for 2003. Det kom forslag om 
følgende endringer: 
 
Konto 6531 Depotutstyr. Økning med kr 5.000 til kr 33.000 for kjøp av ovner til lavoer. 
Enstemmig vedtatt 
 
Øke investeringsbudsjettet med kr 10.000 for kjøp av pulk. Enstemmig vedtatt 
 
Øke investeringsbudsjettet med kr 20.000 på posten for hytte, slik at den blir totalt på  
kr 40.000. Enstemmig vedtatt 
 
Med vedtatt endringer ble budsjettet 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. 
 
Nestleder styret 2 år. Valgkomitèens forslag: Jan Ove Halsøy. Valgt med 1 stemme 
 
Opplæringsansvarlig 2 år. Valgkomitèens forslag: Vigdis Sand Tovanger. Valgt med 1 
stemme 
 
Nestleder hjelpekorps 2 år. Valgkomitèens forslag:  Jeanette Pedersen 17 stemmer 
       Andre forslag :  Trygve Nævdal 6 stemmer 
 
Jeanette Pedersen valgt. 
 
Leder besøktjenesten 2 år. Valgkomitèens forslag: Anny Fyllingsnes. Valgt med 1 stemme 
 
Nestleder Ung i Røde Kors. Valgkomitèens forslag: Amund Aas. Valgt med 1 stemme 
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Valgkomitè 2 år. Benkeforslag: Jorunn Skeie Nilsen og Sven Erik Mjelde. Valgt med 
akklamasjon.  
 
 
Årsmøtet ble hevet. 
 
 
Nyborg 17. februar 2003  
 
 
 
Asle Bjørndal 
Referent 
 
 
 
 
 
Margit Kåstad       Sven Erik Mjelde 


