
REFERAT FRA ÅRSMØTE 2005 
ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

20.02.2006. 
 
Styreleder Geir langeland ønsket velkommen, Det var 27 personer tilstede i salen, 
hvorav 25 var stemmeberettiget. 
 

1. Godkjenning av møtes lovlige innkalling og saksliste. 
Enstemmig godkjent. 
 

2. Valg av møteleder 
 
 Jan Ove Halsøy enstemmig valgt. 

Møteleder foreslår at det åpnes for benkeforslag, pga. av at det ikke finnes kandidater 
til alle verv som skal besettes.  
Dette blir godkjent med 19 stemmer for, og 6 mot. 
 

3. Valg av referent.  
 
Vigdis Sand Torvanger enstemmig valgt 

 
 

4. Valg av tellekorps. 
 

Bjørn Henning Stockmann og Alfred Limstrand enstemmig valgt 
 

5. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen. 
 
 Marianne Rød og Vidar Jacobsen enstemmig valgt 

 
 
6. Godkjenning av årsmeldinger for 2005 

 
Møteleder leste overskriftene, og etter en liten lesepause ble det åpnet for spørsmål 
og kommentarer. Følgende endringer ble gjort; 
 
Besøkstjenesten; 
avs. 8 ble ” salgsstasjon” endret til ” salgstralle”. 
Avs. 15 ble ”utvidet kurs i førstehjelp tilrettelagt for” endret til ” kurs i førstehjelp 
tilrettelagt/ tilpasset ”.   
Etter avs. 15. kom følgende tillegg ” Arna og Åsane røde kors besøkstjeneste er med i 
en blodvervingstjeneste sammen med blodbanken ved haukeland sykehus” 
 
Røde Kors Ungdom ; 
Følgende tillegg ble gjort; 
I avsnitt 3 før ” klatring og sikkerhetsregler…” følgende tillegg; ” Vi har fått tilskudd fra 
frifondet på 25 000,- til klatrevegg i Arna og Åsane Røde Kors huset. 
I avsnitt 3, helt til slutt etter ”Men vi har hatt mange fine turer på Kvamskogen og til 
Solesjøen…  
”Vi har deltatt på ungdomskonferanser og kurs, til dette har vi fått midler fra frifondet.” 
 
Opplæring 



 
I avsnitt 2 rettet 2004 til 2005. 
 
I fortegnelse over avholdte kurs ble det føyd til deltakerantall på sminke og 
markørkurs (RKU) ca. 10  
Etter disse rettelser, endringer, og tillegg ble årsmeldingene samlet enstemmig 
godkjent. 

 
 
 

7. Godkjenning av regnskap for 2005 
 
Administrativ leder Asle Bjørndal hadde en gjennomgang av regnskap og 
revisjonsberetning, hvor det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. 
 
Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent. 
 

8. Innkomne forslag 
 

Innkommet forslag 1. endring av stillingstitler/instrukser for hjelpekorpset.
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Innkommet forslag 2, opprettelse av Barnas Røde Kors  
 
Styret hadde et tillegg til forslagstiller Rannveig Vik Langelands forslag som gikk ut på 
at leder og nestleder for Barnas Røde Kors ble valgt på inneværende årsmøte.  
 
 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Innkommet forslag 3, Handlingsplan for Barnas Røde Kors  
 
Taes opp til behandling under behandling av sak 9; godkjenning av handlingsplan for 
2006.  
 
Innkommet forslag 4 Stillingsinstruks og stillingsbeskrivelse for leder for Barnas Røde 
Kors. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Innkommet forslag 5 Stillingsinstruks og stillingsbeskrivelse for leder Røde Kors 
Ungdom. 
 
I stillingsinstruksen ble det foreslått å endre under krav; ”personen må være minimum 
18 år” til ” personen må være mellom 18 og 30 år”.  
 
Med denne endringen ble forslaget vedtatt med 17 stemmer for, og 11 stemmer mot. 
 
Innkommet forslag 6 Utleie av hytten på Kvamskogen 
 
Forslaget ble avist med 20 stemmer mot, og 5 stemmer for. 
 
Innkommet forslag 7. Avsetning av midler til å oppussing av hytten i 2006 
 



Styrets forslag til vedtak; 
 
” Styret foreslår at det bevilges kr. 50 000,- fra egenkapitalen til utbedring av hytten i 
2006”  
 
ble foreslått endret til; 
 
” Styret får fullmakt til å bruke de nødvendige midler til å utbedre taket på hytten i 
2006.”  
 
 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

9. Godkjenning av handlingsplan for 2006.  
 

Handlingsplanens overskrifter ble lest opp, og etter en lesepause ble det åpnet for 
spørsmål og kommentarer. 
 
Følgende endringer ble gjort; 
 
1. Beredskap og innsats ved ulykker og katastrofer. 

Følgende tillegg ble lagt til;  
 
Nytt punkt 1.5; Opprettholde og styrke et godt samarbeid med 
oppdragsgiver(politiet), området, og de andre hjelpekorpsene i distriktet, spesielt 
når det gjelder de fire bykorpsene. 
 

3.   Røde Kors ungdom 
     
     Punkt 3.2 ble endret til ” Øke og vedlikeholde kompetanse på Røde kors 
aktiviteter, og i tillegg ha hovedvekt på de 6 hovedaktivitetene til Røde Kors ungdom. 
 
Med disse endringer ble handlingsplanen enstemmig vedtatt. 

 
 
 

10. Godkjenning av budsjett for 2006.  
 
Administrativ leder Asle Bjørndal gikk i gjennom budsjettet. Det ble forslått følgende 
endringer: 
 
Konto 3230 ble redusert med 20 000,- til 6000,-  
Konto 3310 ble økt med 10 000,- til 185 000,- 
Konto 3900 ble økt med 10 000,- til 40 000,- 
Sum budsjetterte inntekter ble dermed 785500,- som er det samme som før 
endringene. 
 
Med disse endringene ble budsjettet for 2006 enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
 



11. Valg 
 

Det skal være skriftlig valg. Det ble åpnet for at der hvor det er bare en kandidat er det nok 
med en skriftlig stemme. 
Ved valgets start var det 25 stemmeberettige i salen. 
 
Styreleder for 2 år: Valgkomitèens innstilling: ingen forslag. 
 
Administrativ leder for 2 år: Valgkomitèens innstilling. Anette Kristine Nilsen: Valgt med en 
stemme (fra 01.06.06) 
 
Opplæringsansvarlig 1 år: Valgkomitèens innstilling. Eivind Gunby; Valgt 
 
Hjelpekorpsleder 2 år: Valgkomitèens innstilling: Ingen forslag.  
 
Leder Røde Kors Ungdom 2 år: Valgkomitèens innstilling: Eirik Lossius Iversen; Valgt 
 
Leder besøkstjeneste 1år; Valgkomitèens innstilling; Per Arne Høvik; Valgt 
 
Nestleder besøkstjeneste 2 år: Valgkomitèens innstilling; Aud Karin Napsholm; Valgt 
 
Leder Barnas Røde Kors 2 år: Valgkomitèens innstilling; Sven Erik Mjelde; Valgt 
 
Nestleder Barnas Røde Kors: Valgkomitèens innstilling; Ellen Raknes; Valgt 
 
Medlem valgkomitèen 2 år; Rannveig Vik Langeland.; Valgt 
 
På dette punktet ble det en pause i årsmøtet slik at valgkommiteen og resten av årsmøtet 
kunne finne noen i de postene som manglet. Etter pausen hadde nestleder hjelpekorps Alfred 
Limstrand trukket seg fra sitt verv, og følgende ble valgt: 
 
Styreleder 2 år; Valgkomitèens innstilling; Geir Langeland; valgt med 1 stemme  
 
Hjelpekorpsleder 2 år: Valgkomitèens innstilling; Pål Vegard Hjertås; Valgt 
 
Nestkorpsleder 1 år: Valgkomitèens innstilling; Dan Erik Hammersland: Valgt 
 
 
 
 
 
Årsmøtet ble hevet kl 22.30.  
 
Nyborg 06.03.06 
 
 
Vigdis Sand Torvanger  
Referent 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne Rød      Vidar Jacobsen 

 
  

 


