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Årsmøte 2023 
 

 

 

 

 

Storstua på sykehjemmet  

Hagaskogvegen 19,2150 Årnes 

 27/2-2023, kl.19.00. 

 
Årsmøtet er en viktig møteplass, der vi skal ta de viktige debattene og beslutningene til beste for 
organisasjonen vår framover, samtidig som det velges nytt lokalstyre. 
  
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=Hagaskogvegen+19%0D+2150+%C3%85rnes&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hagaskogvegen+19%0D+2150+%C3%85rnes&entry=gmail&source=g
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Sak 6      Årsberetninger 2022 

 

 
Lokalforening 
 
Lokalstyret i Røde Kors Nes har bestått av: 
 

- Leder     Morten Andresen 
 Per Brauterfallet 

- Nestleder    Per Brauterfallet 
 Brigitte Drescher 

- Styremedlem    Rønnaug Bakke 
- Styremedlem    Berit F. Granmo 
- Styremedlem    Else Gåsland 
- Styremedlem    Siw-Malin Bye 
- Styremedlem    Rønnaug Bakke 
- Styremedlem    Marit Brauterfallet 
- Styremedlem   Else Gåsland 
- Leder lokalråd Omsorg   Rebekka Kjæreng 
- Leder lokalråd Hjelpekorps  Lina-Alice Fongaard 

Morten Andresen trakk seg som leder 1.mai.  Per Brauterfallet rykket da opp fra nestleder til 
leder. 

 Berit F. Granmo trakk seg fra styret 28.april 

Brigitte Drescher ble valgt som nestleder på styremøte 22. september. 

Antall medlemmer utgangen av 2022: 321, dette er en nedgang fra året før. 
Totalt antall frivillige utgangen av 2022: 177, dette er en nedgang fra året før. 
 
Lokalforeningen har følgende aktiviteter: 
 
• Omsorg 

o Besøksvenn 
o Besøksvenn med hund 
o Bruktbutikk 

•  Hjelpekorps 
o Røff 

• Beredskapsvakt 

Bruktbutikken ble i november besluttet å flytte fra Omsorg til å ligge under Lokalforeningen. 
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Styret har i 2022 bidratt på diverse stander som foreningen har hatt. 

Lokalstyret har hatt 10 styremøter, og vært representert på lederforum med 
lokalforeningsleder og leder lokalråd omsorg.  Har avholdt 2 velkomstmøter for nye frivillige.   

Styret har andre halvår 2022 hatt styreseminarer over tre dager, samt arbeidsmøter 2 dager i 
forbindelse med årsmøtet i 2022. 

Det har blitt avholdt et førstehjelpskurs for 15 av våre frivillige. 

 

Kommentarer til regnskapet 

• I samsvar med regnskapsloven $3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er 
til stede.  Foreningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. 

 

Styret takker alle våre frivillige for den fine innsatsen som er gjort i året som har gått. 
Uten dere kunne vi ikke ha bidratt på samme måte for de som trenger oss.  
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Nes Røde Kors Omsorg 

 

• Omsorg Nes Røde Kors har hatt 4 medlemsmøter i år. På møtet den 10.2 hadde vi besøk av 
kreftkoordinator Bente Schi Nordvold og hukommelseskoordinator Bodil Skjevdal. De 
informerte oss om sitt arbeid. Vi har også hatt foredrag av representanter fra Flyktning 
tjenesten. 

• Omsorgsrådet: Vi har hatt 10 møter i rådet. 
• Vaffelkafeen Runnitunet har gjennomført 39 vaffelkafeer i 2022. Hver torsdag fra kl.15.30 

– 17.30. I tillegg har de hatt 3 samlinger med underholdning og utlodning.  
I to av disse har de samarbeidet med Kantina Runnitunet:  
Påskekaffe 7. april. 
Sommerfest 28.juli, og julemiddag/ underholdning/utlodning den 8.desember i samarbeid 
med to fra Nes Kommune.  
Vaffelkafeen har ca. 9 RK medlemmer som bytter på å ta vakter. 

• Bruktbutikken: Randi Johansen overtok som leder i butikken etter Heidi Steen i 
månedsskiftet mars/april-22. Det er ca. 8 personer som veksler på å ta vakter der. Butikken 
har åpent 4 dager i uken: Onsdag, fredag og lørdag fra kl.11.00-15.00, langdag på torsdag 
fra kl.11.00-18.00. 

• Besøkstjenestens basarer har hatt stand på de 3 kjøpesentrene i kommunen i begynnelsen 
av mai og i slutten av oktober.  

• Turgruppa i Besøkstjenesten har, i samarbeid med aktivitør på Nes sykehjem, hatt 
trilleturer med pasienter tirsdager fra kl.11.00. Besøksvenner både med og uten hund har 
deltatt. 

• På Elvebredden Bofellesskap har besøksvenner laget middag til beboerne en dag i uken. 
• Arrangementskomiteen arrangerte jordbærdager 12.,15. og 19. juli på henholdsvis 

sykehjemmet, Runnitunet og i Leirvegen. Ottar Johansen og Gunnar Gundersen stod for 
underholdningen alle 3 stedene. 

• Markering av Røde Kors dagen den 7.mai med stand. Hadde åpent hus dagen etter, den 
8.mai i lokalet i Siloveien. 

• Flyktningene: Fra 16.mai til 18.august fikk vi leie et lokale i Apothekgården (helt gratis) for 
å dele ut klær til flyktninger. Åpent i ca. 3 timer på torsdager. Godt samarbeid med 
Flyktning tjenesten og gjenbruksbutikken Fortunas. 

• Samarbeid med Frivillighetssentralen: Noen fra Besøkstjenesten har deltatt på 
Kvinnekafeen på Årnes Gamle skole, sammen med medlemmer fra Bygdekvinnelaget på 
tirsdagskvelder. Her har det vært språkkafe, matlaging, leksehjelp m.m.   

• Den 11.september deltok besøksvenner sammen med deltakere fra hjelpekorpset på 
folkemarkedet «Poesi &Poteter» ved Nes Kirkeruiner. 

• Vi hadde stand på «Brød & Sirkus» fra 22.-24.september. 
• Den 9.november var det informasjonsmøte/ erfaringsdeling mellom besøksvenner med 

hund og nye medlemmer som ønsker å bli besøksvenn med hund. 
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• Lørdag 26.november: Det var åpent lokale i forbindelse med julegrantenningen med telt og 
fyr i bålpanna. 

• Vi avsluttet året med julemøte den 15.desember i Storstua, og utdeling av 14 kransekaker 
til avdelingene på sykehjemmet og i Leirvegen den 20.desember. 
 
 
Omsorgsrådet, 

v/ Rebekka Schjelderup Kjæreng 
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Årsberetning hjelpekorps 2022 
 

Lokalråd hjelpekorps 2022: 

Leder    Lina-Alice Fongaard (Frederik Andresen1) 

Operativ leder   Ann Helen Sæther (Lina-Alice Fongaard2) 

Administrativ leder  Per Brauterfallet 

Rådsmedlem   Jon Inge Maridal 

Rådsmedlem   Roger Ludvigsen 

Rådsmedlem (RØFF)  Cecilie Røsåsen 

 

Fagansvarlige 2022: 

Depotansvarlig   Ann Helen Sæther 

Sambandsansvarlig  Jon Inge Maridal 

Transportansvarlig  Roger Ludvigsen 

Vannredningsansvarlig  Stefan Rothe 

 

1Sluttet mai 2022 

2Sluttet mai 2022 

 

 

Hjelpekorpset har i 2022 vært aktive på følgende områder: 

 

Korpskvelder 

Hjelpekorpset har gjennomført korpskvelder tirsdager i partallsuker, og sosiale korpskvelder i 
oddetallsuker. Korpskveldene har blant annet blitt brukt til søksøvelser, ringløyper, og teoretisk og praktisk 
gjennomgang av blant annet førstehjelp ved skade og sykdom. Et av målene med de sosiale korpskveldene 
er at medlemmene skal bli bedre kjent og tryggere på hverandre da det er viktig for samarbeidet på 
sanitetsvakter og leteaksjoner. 
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Sanitetsvakter 

Gjennom året har hjelpekorpset hatt sanitetsvakter på ulike arrangementer. Vi har vært til stede under 
FUVO sine 13 hjemmekamper og stilt med sanitetspersonell under VIF2-kampene på Intility arena i Oslo. I 
tillegg var hjelpekorpset sanitetspersonell under 7-årscupen til FUVO, NM junior langrenn og 
Nesmesterskapet. Seniorkabareten til Nes eldresenter ble fremvist i Nes kulturhus, og under de ni 
forestillingene var hjelpekorpset til stede som førstehjelpere. Hjelpekorpset var tilgjengelig som 
førstehjelpere under skytterstevne i Skogbygda. Under Eidsivatinget 1000 år var vi til stede under 
folkefesten som sanitetspersonell, og vi stilte med mannskap i båtkortesje og under Keiino-konsert. Etter 
kommunikasjon med russen ved Hvam VGS og Runni VGS var vi tilgjengelig som førstehjelpere under 
russedåp, vrengefest, russerebus og natt til 1. mai og natt til 17. mai.  

 

Søk og redning 

Hjelpekorpset har deltatt på 14 leteaksjoner. Til sammen har hjelpekorpset brukt 193,5 timer i søk etter 
savnede personer. Under tre av aksjonene har ATV blitt benyttet. 

 

RØFF 

På slutten av året ble RØFF (Røde Kors Friluftsliv og førstehjelp) startet. RØFF har hatt aktivitetskvelder 
tirsdager i oddetallsuker. På disse kveldene har medlemmene i RØFF trent på førstehjelp og de har tilbrakt 
flere kvelder ute. RØFF fikk tildelt midler som ble brukt til innkjøp av utstyr som legger til rette for at 
ungdommene skal kunne drive med friluftsliv. 

 

Interne og eksterne kurs 

Det er blitt avholdt grunnkurs for nye medlemmer. Hjelpekorpset har holdt kursene ”Dette er Røde Kors 
Hjelpekorps”, ”Kvalifisert samband” (KSAM) og ”Kvalifisert søk og redning” (KSOR) for egne medlemmer. I 
oktober gjennomførte hjelpekorpset kurset ”Kvalifisert førstehjelp” (KFØR) på Runni ungdomsskole. På 
kurset som gikk over to helger deltok to av våre egne aspiranter, mens resterende kursplasser ble fylt av 
aspiranter fra andre steder i distriktet. 

 

Hjelpekorpset har utdannet fem nye medlemmer. Flere i hjelpekorpset har deltatt på kurs for å øke både 
egen og hjelpekorpsets kompetanse. Vi har gjennom året fått to nye medlemmer med kompetanse i 
vannredning, to nye medlemmer med ATV-kurs og fire nye lagledere. 

 

Annet 

Mot slutten av året overtok hjelpekorpset pakking og utkjøring av varer til barnehager og skoler på 
Rema1000. Aktiviteten gjennomføres på tirsdager og påfølgende onsdag morgen. Dette er en aktivitet som 
gir hjelpekorpset gode inntekter.  
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Det har vært ulike stander i løpet av året. Hjelpekorpset har vært tilstede under arrangementene 
Matfestivalen Brød og Cirkus og Poesi og poteter på kirkeruinene. I tillegg viste hjelpekorpset seg frem på 
Åpen dag ved Hvam VGS.  

 

Alle hjelpekorpsene i distriktet ble invitert til å lage en felles ”Bli med”-dans. Her var det flere fra 
hjelpekorpset som deltok.  
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Årsberetning Beredskapsutvalget 2022 

Beredskapsutvalget har i 2022 bestått av: 

Marit Brauterfallet 

Heidi E. Steen 

Gitte Drescher 

Sindre Loudini 

Trond Eirik Ege 

Per Brauterfallet 

(Randi Johansen - frem til november) 

Vi har hatt 8 møter i BU i 2022 

Heidi Steen har deltatt på Beredskapssamling i Ullensaker. 

Marit Brauterfallet har deltatt på beredskapsråd med Nes kommune og andre samarbeidspartnere som vil 
være viktig ved en eventuell krise/katastrofe. 

Året 2022 begynte med noen vakter på observasjonsposten på vaksinering senteret til Nes kommune. 

Vi har ved flere anledninger bidratt med å servere kake/kaffe på REMA 1000 i Silovegen på Årnes. Blant 
annet når de hadde vinner av en million kroner på panto lotteriet til Røde Kors. Vi har også hjulpet til ved 
andre feiringer. Dette gjør at vi kan vise oss frem på en koselig måte og kan bidra til nye medlemmer. Vi har 
også en avtale om spons, med fruktkurver til utlodning og bidrag av frukt/grønnsaker ved andre 
anledninger som matkasser. 

B.U har hatt et samarbeid med Nes kommune i forbindelse med flyktninger som har kommet fra Ukraina. Vi 
bisto med å ta imot henvendelser fra innbyggerne våre ang donasjoner av møbler for å innrede boliger, da 
vi ikke har noe lager muligheter ble alle henvendelser lagret på en liste. Flyktningtjenesten henvendte seg 
til oss da de hadde behov for diverse ting, vi så over våre henvendelser og formidlet det videre. Vi så at 
dette ikke var en ideell måte å gjøre ting på, så vi besluttet å overlevere alle henvendelser til 
flyktningtjenesten slik at de hadde oversikten selv. 

Vi har bidratt på stand ved flere anledninger som Røde kors dagen, Årnes dagene, Brød og Sirkus, Åpen dag 
på Hvam og ved feiring av frivilligheten med stand i forbindelse med Poesi og Poteter på Nes kirkeruiner. Vi 
har også bidratt med åpent lokale for å verve nye medlemmer. Vi har da servert kaffe/kaker og grillet 
pølser utenfor lokalet. 
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Brannkasser har vi jobbet med i 2022. Vi har sett at det har vært mange husbranner. Vi har nå utarbeidet 
noen kasser med det absolutt nødvendigste man kan trenge ved en brann, bl.a toalettsaker, undertøy, 
joggedress, bleier, bind og barnemat. Disse kassene står lagret på lokalet i Silovegen. 

I forbindelse med Påske skulle vi dele ut matkasser til de som trenger litt ekstra, frivilligsentralen hadde et 
overskudd fra julen 2021 som de måtte bruke opp, så de fikk listene vi hadde samlet inn. 

Vi hadde åpent lokale i forbindelse med julegateåpning/ tenning av juletreet på forespørsel fra Årnes 
blomster, samtidig hadde vi en øvelse med utkall til beredskapsvakter via Cim. 

Julen 2022 har vært travel. Vi ble kontaktet av Nes kommune angående innsamling og utlevering av 
matkasser til Jul. Kommunen hadde ikke kapasitet til å gjennomføre dette i år og spurte om vi kunne ta på 
oss denne oppgaven, noe vi gjorde. 

Det innebar veldig mye jobb, men vi kom i mål og leverte ut 130 matkasser. Vi fikk god hjelp av Raumnes og 
Næringslivsforeningen til å starte en kronerulling. Vi samlet inn nesten 300.000 kroner og har et overskudd 
som går til mat i forbindelse med Påske 2023. 
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Sak 7 Handlingsplaner 2023 

 

 

Handlingsplan 

Nes Røde Kors 

2023 

 
 

  



  Årsmøtedokumentet 2023 
 

 side 13 
 

 

 

Denne handlingsplanen er tilpasset hovedprogrammet for Norges Røde Kors som vedtatt på 
Landsmøtet 2020. 

 

2.1 REDDE LIV – Mennesker er forberedt på, responderer på og 
kommer seg raskt etter kriser 
Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillig 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet 

Hjelpekorps  Øke oppmøtet på 
søk og redning 

25  Lokalråd 
hjelpekorps 

Øke tryggheten rundt 
deltakelse gjennom 
øvelser og motivere 
hverandre til å stille ved 
utalarmering. 

Hjelpekorps Videregående kurs  10 Lokalråd 
hjelpekorps 

Være proaktive når det 
gjelder å sende 
medlemmer på 
videregående kurs og 
motivere til å ta kurs. 

Hjelpekorps Flere 
sanitetsvakter 

25  Lokalråd 
hjelpekorps 

Oppnå kontakt med 
arrangører for å øke 
andelen sanitetsvakter i 
lokalsamfunnet. 

Lokalforeningen Flere instruktører 
førstehjelp 

 6 Lokalstyret Sende flere som ønsker på 
instruktørkurs 

Lokalforeningen Kurs i førstehjelp 10  Lokalstyret Gjennomføre 
førstehjelpskurs for både 
bedrifter og 
privatpersoner i 
lokalmiljøet. 

Beredskapsvakt Avholde 2 øvelser 
med 
samarbeidsparter 

  Beredskapsutvalget Planlegge og gjennomføre 
2 øvelser i løpet av året 

Beredskapsvakt Rekruttering til 
beredskapsutvalget 

4  Beredskapsutvalget  

Beredskapsvakt Ferdigstille 
overordnet 
samarbeidsavtale 
med kommunen 

  Beredskapsutvalget Møte med kommunen 

Beredskapsvakt Gjennomføre kurs i 
beredskapsarbeid 

 8 Beredskapsutvalget  
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2.2 Trygg oppvekst – Barn og unge utvikler seg i trygge 
omgivelser, preget av inkluderende fellesskap 
Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillig 

Mål antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet 

RØFF Øke antall 
deltakere 

 10 Lokalråd 
hjelpekorps 

Ha klare planer og 
interessante RØFF-kvelder 
hvor medlemmene inkluderes. 

RØFF Øke antall 
veiledere 

6  Lokalråd 
hjelpekorps 

Motivere flere frivillige og øke 
engasjementet rundt RØFF 

 
2.3 LIV I VERDIGHET – Mennesker lever trygge liv i verdighet, 
med mulighet for utvikling 
Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillig 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet 

Omsorg Flere besøksvenner, 
men fokus på 
mannlige 
besøksvenner 

15 Aktivitetsleder Stand, arrangementer, basarer og bruk av 
SOME 

Elvebredden Opprettholde 
tilbudet om ukentlig 
matservering på 
Elvebredden 

8 Marit 
Brauterfallet 

Rekruttere nye frivillige til aktiviteten 
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3.0 HVORDAN VI SKAL ARBEIDE: 
Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillig 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet 

Lokalforeningsstyret Rekruttere nye 
medlemmer og 
frivillige 

20 Lokalforeningsstyret  

Bruktbutikk Opprettholde 
tilbudet med 
arbeidstrening 

5 Leder bruktbutikk  

Få en velfungerende 
valgkomite for hele 
foreningen 

1 representant fra 
hver aktivitet skal 
delta i 
valgkomiteen 

3 Lokalforeningsstyret  
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8: Regnskap 2022/Budsjett 2023 
 

 

Ikke ferdig revidert, blir lagt til senere som eget dokument  
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9: valg 
 
 
Valgkomiteens innstilling til lokalforeningsstyret 2023 
 
Leder:       1 år ny 
Nestleder:  Per Brauterfallet  2 år ny 
Styremedlem:  Else Gåsland   1 år  ikke på valg  
Styremedlem:  Marit Brauterfallet  1 år  gjenvalg 
Styremedlem:  Heidi E. Steen   2 år  ny 
Styremedlem:  Ann-Helen Sæther  1 år ny 
Varamedlem:  Randi Johansen  2 år ny 
Varamedlem:  Lone Beate Brandt  1 år ny 
 
 
 
Valgkomiteens innstilling til valgkomite for 2023 legges ved i eget dokument.   
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Sak 10 Styrets saker til behandling 

a. Kjøp av eget lokale 
 
Det ble i styremøtet den 23.januar vedtatt at lokalforeningsleder skulle sjekke opp muligheten for å 
få innvilget et lån til kjøp av eget lokale.  Dette møtet ble gjennomført 7. februar. Og vi venter på 
tilbakemelding.  
 
Vi betaler pr i dag leie på lokalet i Silovegen 4b på kr. 11.000,- pr mnd. i tillegg til strøm,  
 
Vi har pr i dag en egen konto avsatt til eget lokale.  Innestående på denne kontoen er pr. 
31.12.2022 kr. 880.000,-. 
 
Styret ønsker å ha muligheten til å kunne by på et egnet objekt om muligheten byr seg.  Det vil ikke 
medføre større kostnader enn det vi har pr i dag.  Forskjellen er at vi da vil betale på vårt eget sted. 
Dersom man ved en senere anledning ser at dette ikke er ønskelig/behov for lenger, kan man 
velge å selge. 
 
Det er slik vi ser det en smart investering. 
 
 
 


