
 
 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

ARNA OG ÅSANE RØDE KORS 

Mandag 9. desember 2013 

Røde Kors Huset – Klokken 18.30 
 

Saksliste: 

1. Godkjenning av møtets lovlige innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent 

4. Valg av 2 personer til å underskrive referat. 

5. Sak til behandling: Kjøp av båt og båthenger   

 

Sak – Kjøp av båt og båthenger. 

Styret har sammen med Paal Herland som er båt/vannleder i Arna og Åsane Røde Kors i et år  

jobbet med et prosjekt hvor vi ønsker å utvide vår aktivitet knyttet til sosial aktivitet, 

forebyggende aktivitet samt søk og redning på sjø/vann. Arna og Åsane Røde Kors har i flere 

år hatt aktivitet på sjøen for BARK avdelingen med meget positive tilbakemeldinger noe som 

viser at forebyggende aktivitet på og ved sjøen fungerer. 

 

Styret ønsker å utvide vår aktivitet på sjøen og vil i den sammenheng investere i en båt og 

båthenger som skal brukes til aktiviteter for BARK, RØFF og RKU. Båten inngår og som en 

del av Hjelpekorpset sitt utsyr for søk og redning, og båten vil primært bemannes av deres 

medlemmer etter strenge regler utarbeidet av båtleder og godkjent av styret. 

 

Hjelpekorpset er allerede innvilget kr. 150.000,- i tilskudd fra Fana Sparebank til dette 

prosjekte,t og vi har sett på flere typer båter med tanke på størrelse, funksjonalitet og pris. Vi 

har nå landet på en båt av type RIB  som vi mener er den båttypen som dekker våre krav til 

bruk ved forebyggende arbeid samt søk og redning. 

 

Vi har og sett fordelen med at båten selge med henger da dette vil gjøre det letter ved flytting 

og eventuell vinterlagning av båten. 

 

Aktuell båt med båthenger ligger på finn.no til en pris på kr.229.000,- hvor hengeren i seg 

selv har en verdi på kr.40.000,-. Mer informasjon om aktuell båt og båthenger finner dere ved 

å gå inn på finn kode 44499021. 

 

For å få båten operativ trengs i tillegg litt utstyr til lys, redningsnett og lignende. Styret ber 

derfor årsmøte bevilge inntil kr. 250.000,- for kjøp av båt, båthenger og utstyr. 

 

Forslag til vedtak. 

 

Årsmøte støtter styrets forslag om å bruke kr. 250.000,- til kjøp av båt, båthenger og 

nødvendig utsyr. 

 

Styret pålegges å jobbe videre  med å søke om tilskudd til mulig dekning av kr.100.000,- som 

tas sparepengene til Arna og Åsane Røde Kors for å dekke inn kjøpet. 


