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EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I 
ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

MANDAG 14. DESEMBER 2009 
KLOKKEN 19.00 

 
 
 
Saksliste: 
 
Godkjenning av møtets lovlige innkalling og saksliste 
 
Valg av møteleder 
 
Valg av referent 
 
Valg av tellekorps 
 
Valg av 2 personer til å underskrive referat 
 
Sak 1. Videre arbeid med sammenslåing av Røde Kors foreningene i Bergen 
 
Sak 2. Ansettelse av administrativ medarbeider i deltidsstilling 
 
Sak 3. Omorganisering av BARK og Besøkstjenesten til en omsorgsavdeling 
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Sak 1: Videre arbeid med sammenslåing av lokalforeningene i Bergen 
 
 
Bakgrunn: 
 
På årsmøte 23. februar 2009 stemte et flertall for følgende vedtak:  
 

”Årsmøtet gir styret fullmakt til å delta i utvikling av 
prosjektet 

”Stor-Bergen Røde Kors – fra ide til realitet” 
med sikte på å fremlegge en endelig plan for fusjonen på 
et ekstraordinært årsmøte i lokalforeningen oktober 2009. 

På det ekstraordinære årsmøtet i oktober 2009 vedtar 
lokalforeningen om den skal delta i fusjonen mellom 

lokalforeningene i Bergen Kommune.” 
 
Etter årsmøte ble det satt ned en styringsgruppe og arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med dette 
prosjektet. Det har i tillegg vært gjennomført et fellesmøte på Flesland hvor flere fra hver lokalforening 
var til stede. 
 
Etter planen skulle det vært lagt fram en endelig plan for fusjon på et ekstraordinært årsmøte i 
oktober 2009. Etter å ha jobbet med prosjektet i ni måneder har verken arbeidsgruppen eller 
styringsgruppen greid å enes om et forslag til plan som kan legges frem for de respektive årsmøter. 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors har brukt mye tid på dette prosjektet både på styremøter og som 
deltakere i styringsgruppe og arbeidsgruppe. Styret mener vi nå har brukt nok tid på dette prosjektet 
uten resultat, og vil heller legge fokus på hvilke muligheter vi har for å utvikle vår egen lokalforening 
videre. 
 
På styremøte den 30. november 2009 vedtok et enstemmig styre at vi ønsket å fremme en sak på 
ekstraordinære årsmøte den 14. Desember 2009 med tanke på omgjøring av vedtaket fra 23. februar 
2009.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Årsmøte ønsker at Arna og Åsane Røde Kors umiddelbart skal trekke seg ut av prosjektet som har 
jobbet med en mulig fusjon av lokalforeningene i Bergen Kommune. 
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Sak 2: Ansettelse av medarbeider i deltidsstilling. 
 
Bakgrunn: 
 
Arna og Åsane Røde Kors har de siste årene hatt en meget positiv økning i aktivitet på alle nivå i 
lokalforeningen. Dette har ført til at de administrative oppgavene knyttet til aktivitetene samt driften av 
lokalforeningen har økt betydelig, noe som igjen har resultert i økt arbeidsmengde på de tillitsvalgte.  
 
Styret har i 2009 flere ganger hatt oppe spørsmålet om vi ikke burde få på plass en ansatt som kunne 
utføre de administrative oppgavene, samt bistå styret med å legge til rette for gjennomføring av 
aktivitetene. 
 
På styremøte 30. November 2009 vedtok et enstemmig styre at vi ønsker opprette en deltidsstilling i 
12 måneder fra 01.01.2010 – 31.12.2010 som et prøveprosjekt. Personen som ansettes skal kunne 
utføre oppgaver som: 
 

• Hente, åpne, føre og fordele post 
• Betale regninger, kontere inntekter og utgifter samt føre regnskapet 
• Bistå styret og fagrådene 
• Sammen med styret sørge for at vi får utnyttet maksimalt de mulighetene som finnes til å søke 

om økonomisk støtte 
• Melde inn nye medlemmer til Norges Røde Kors 
• Oppdatere og ajourføre vårt lokale medlemsregister 
• Delta på styremøtene til lokalforeningen og skrive referat 

 
Personen vil av praktiske årsaker få Norges Røde Kors som arbeidsgiver, mens Arna og Åsane Røde 
Kors blir oppdragsgiver.  
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Årsmøte ber styret kontakte Norges Røde Kors for å få opprettet en deltidsstilling på vegne av Arna 
og Åsane Røde Kors fra 01.01.2010 – 31.12.2010. 
 
Årsmøte pålegger videre styret å øremerke kr. 140.000,- i budsjettet for 2010 til dekning av utgifter i 
forbindelse med ansettelse av deltidsansatt i en minimum 20% stilling. 
 
Årsmøte gir videre styret fullmakt til å øke stillingsprosenten innenfor den budsjettrammen som er 
vedtatt, dersom de ser at ansettelsen gir økt aktivitet og er til lokalforeningen beste. 
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Sak 3 - Omorganisering av BARK og Besøkstjenesten til en omsorgsavdeling 
 
Bakgrunn 
 
Styret i Arna og Åsane Røde Kors ser det som praktisk og formålstjenelig å omorganisere Besøkstjenesten og 
BARK til Røde Kors Omsorg. En slik omorganisering vil være i tråd med slik Norges Røde Kors vil at vi skal 
organisert. Nye aktiviteter som er under planlegging (eks. aktivitet for asylmottaket i Ytre-Arna og 
blodgivertjeneste) mener vi det vil være naturlig å legge inn under omsorg. 
 
Røde Kors Omsorg er tenkt organisert med en fagleder og 2 nestledere. Faglederen vil gå inn som et fast 
styremedlem i lokalforeningen. Nestlederne velges som første og annen nestleder hvor første nestleder er 
stedfortreder for fagleder i på styremøter hvor leder ikke kan møte. Valg av fagleder og nesteledere vil foregå 
på valgmøte for omsorg. 
 
Fagleders ansvar vil blant annet være å representere Besøkstjenesten og BARK i lokalforeningsstyret. Videre 
skal fagleder representere omsorg utad samt delta i koordineringen av aktivitetene. 
 
De to nestlederne vil få ansvar for driften av henholdsvis Besøkstjenesten og BARK. De vil være ansvarlig for 
at aktivitetene planlegges og gjennomføres ihht aktivitetsplaner som settes opp. Videre skal de sammen med 
fagleder utvikle besøkstjenesten og BARK. 
 
Dersom vedtaket om omorganisering til Røde Kors omsorg blir vedtatt, må også kapittel II i lovene endres.  
 
Styrets forslag til vedtak 
 
Årsmøte vedtar å omorganisere Besøkstjenesten og BARK til Røde Kors Omsorg. Det skal velges en fagleder 
samt to nestledere hvor den ene får ansvaret for besøkstjenesten og den andre får ansvaret for BARK.  
 
Fagleder skal på valgmøte for omsorg i februar 2010 velges for to år, mens nestlederne velges for et år. 
 
Vedtaket vil først gjøres gjeldende fra det ordinære årsmøte i februar 2010. 
 
Kapittel II. Organisasjon – medlemskap 
§ 4. For å løse sine arbeidsoppgaver oppretter lokalforeningen avdelinger for: 
Røde Kors Hjelpekorps 
Røde Kors Besøkstjeneste 
Røde Kors Ungdom 
Røde Kors Omsorg 
 
Kapittel VI. Avdelinger og lokalråd 
§ 23. For å delta i aktiv tjeneste gjelder følgende aldersgrenser: 
Røde Kors Hjelpekorps: minimum 17 år, 
Røde Kors Ungdom: 13-30 år, 
Besøksvenner: minimum 18 år, 
Visitorer: minimum 25 år. 
BARK fra minimum 6 år 
 


