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Distriktsstyret:  

Ann-Rigmor Lauritsen  Leder 

Jorulf Haugen    Nestleder   

Rozina Bein      Styremedlem 

Lars Ruth    Varamedlem 

Eva Brennvik    Nestleder Distriktsråd Røde Kors Omsorg 

 

 

Forfall 

Terje Dahl                           Styremedlem 

Jan-Ove Edvardsen            Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps 

Kim Lindstrøm                     Distriktsråd Røde Kors Omsorg 

 

Fra administrasjonen: 

Hilde Gunn Kristiansen   Daglig leder 

Line Djernæs Sandbakken  Stedfortreder for daglig leder 

Ole-Martin Mjelva     Sekretær 

 

Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell i Bodø kl 15.00-17.05 

 DAGSORDEN 

Sak       0/16 Protokoll distriktsråd Røde Kors Omsorg 

Sak 0000/16 Rapporter 

 Vedtakssaker: 

Sak     47/16 Beredskap - status og oppfølging måltall 2016 

Sak     48/16 Ukens julestjerne 

Sak     49/16 Distriktsårsmøte 2017 - forberedelser 

 Orienteringssaker: 

Sak     50/16 TV-aksjon 2016 - oppsummering 

Sak     51/16 Tilbakemelding - høring utvidelse og revisjon av 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende 
verneområder 

Sak     52/16 Flyktningsituasjonen i Europa - status 

  Sak     53/16 Arkhangelsk -Plan of Action  

  Sak     54/16 Møteplan 

Sak     55/16 Mot Felles Mål- status måltall flerkulturtiltak 
 
 
 

Distriktsleder ønsket velkommen til møtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
Tilleggssaker ble levert ut i møtet og lagt til i dagsorden. 
 

 

PROTOKOLL 

Nordland Røde Kors Distriktsstyre 04.11.2016 
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Sak  0/2016  Protokoll fra distriktsråd Røde Kors omsorg 
 

Vedtak:  
 
Orienteringen ble tatt til etterretning.  
 
 
Saken gjelder:  
 
Distriktsråd Røde Kors omsorg avholdt sitt møte 3.11.2016.  
Protokoll fra møtet forelå, men var ikke godkjent av distriktsrådet. 
Nestleder orienterte om saker behandlet av distriktsrådet. 
 

 

0000/2016  Rapporter 

 

Vedtak:  

 

Rapporter fra distriktsråd Røde Kors Omsorg, Røde Kors Ungdom og 

administrasjonen ble tatt til etterretning. 

 

Saken gjelder:  

 

Omsorg: 

Distriktsrådets medlemmer har hatt telefonkontakt med lokale omsorgsråd.  

Omsorgsfrivillige er i liten grad registrert i DiBa. Dette følges opp.  

Ungdom 

Daglig leder informerte om at Stopp Volden Cup ble gjennomført i Bodø helgen 21.-

23. oktober 2016 med rundt 2000 deltakere. 13 ungdommer representerte distriktet 

og formidlet Stopp Volden - budskapet til de frammøtte.  

Ungdomsrepresentantene markedsførte også kampanjen "Vær litt kompis" og TV-

aksjonen. 

Administrasjonen:  

Frivillighetskoordinator i Narvik Røde Kors Arne - Kristian Schille – Rognmo sluttet 

31.10.2016. 

Stillingen er utlyst og det er gjennomført intervju av aktuelle kandidater. 

Det er ønskelig å gjøre engasjementsstilling ved distriktskontoret som arbeider med 

migrasjonsaktiviteter fast, da arbeidet her har gitt svært gode resultater. 

Distriktsstyret støttet forslaget. Det fremlegges sak i forbindelse med behandlingen 

av budsjettet for 2017. 
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VEDTAKSSAKER:  

 

Sak  47/2016 Beredskap - status og oppfølging måltall 2016 

 

Vedtak:  

 

Orientering fra beredskapsutvalget om status for måltall Mot Felles Mål beredskap 

ble tatt til etterretning. 

Beredskapsutvalget bes følge opp gjenstående lokalforeninger i forhold til fastsatte 

mål 2016. 

 

Saken gjelder:  

 

Tiltaksplan for beredskap 2016 med status pr. 1.11 var sendt ut før møtet. 

Leder av beredskapsutvalget redegjorde for status og plan for oppfølging av mål. 

Det er pr. nå inngått 10 (mål 12) samarbeidsavtaler beredskap med kommunene og  

11 (mål 12) lokalforeninger har i 2016 startet opp/vedtatt å iverksette beredskaps-

vakt. 

Distriktet er dermed i ferd med å nå måltallene fastsatt for beredskap i 2016 når det 

gjelder antall samarbeidsavtaler og antall lokalforeninger med beredskapsvakt. 

Målet for antall gjennomførte beredskapskurs for ledere er nådd. 

Beredskapsutvalget følger opp gjenstående lokalforeninger for at mål skal nås innen 

årets slutt. 

 

 

Sak  48/2016 Ukens julestjerne 

Vedtak:  

 

Nordland Røde Kors gjennomfører også i 2016 tiltaket med Ukens julestjerne ukene 

48 - 52. Administrasjonen gis i oppgave å organisere og gjennomføre tiltaket. 

 
Saken gjelder:  
 
Distriktsstyret har i flere år hatt som tradisjon å velge ut en frivillig i distriktet som hver 
uke i desember får en julestjerne. Dette er ment som en påskjønnelse for godt og 
solid frivillig arbeid. 
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Sak  49/2016 Distriktsårsmøte 2017 

 
Vedtak: 
 

Distriktsstyret foreslo som ordstyrere under årsmøtet tidligere distriktsleder Geir 

Knutson og nestleder i distriktsråd omsorg Eva Brennvik. 

Distriktsleder forespør Geir Knutson om han tar på seg oppdraget. 

Eva Brennvik sa i distriktsstyremøtet ja til å være ordstyrer på årsmøtet. 

            

Saken gjelder: 

Nordland Røde Kors avholder distriktsårsmøte 31.3-2.4 2017. 

Distriktsstyret gjennomgikk og drøftet forberedelser til årsmøtet, deriblant valg av 

ordstyrer og tidspunkt for behandling av årsmøtesaker. 

Distriktsstyret foreslo som ordstyrere under årsmøtet tidligere distriktsleder Geir 

Knutson og nestleder i distriktsråd omsorg Eva Brennvik. 

Distriktsleder forespør Geir Knutson om han tar på seg oppdraget. 

Eva Brennvik sa i distriktsstyremøtet ja til å være ordstyrer på årsmøtet. 

Administrasjonen utarbeider en fremdriftsplan fram til dato for distriktsårsmøtet. 

Her vil bl.a frister og dato for når årsmøtesaker som regnskap, budsjett, årsberetning 

og handlingsprogram skal behandles i distriktsråd og distriktsstyre fremgå. 

 
 

ORIENTERINGSSAKER:  

 

Sak  50/2016 TV-aksjon-oppsummering 

Vedtak: 
 

Orientering ble tatt til etterretning. 
 
Saken gjelder:  
 
Notat med oppsummering av resultat for TV-aksjonen i Nordland ble lagt frem for 
distriktsstyret.  
Her fremgår det at det i Nordland ble samlet inn over 11,4 millioner, sammenlignet 
med 8,8 millioner i 2015. 
Resultatet for penger gitt fra næringslivet er det beste på lenge. 
Nordland ligger på 7. plass i landet når det gjelder resultat. Træna, Sørfold og Rødøy 
er de kommunene som har høyest innsamlingsbeløp i Nordland. 
Distriktsstyret sa seg fornøyd med at målene som var satt for arbeidet med TV-
aksjonen i Nordland ble nådd med bl. a at Røde Kors skulle være representert i 
kommunekomiteene og at budskapet i TV-aksjonen ble gjort kjent i fylket. 
Det var et mål for TV-aksjonen nasjonalt at det skulle rekrutteres 100.000 
bøssebærere, ca 2.700 i Nordland. 
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23.10, på innsamlingsdagen, var det ca 2.800 bøssebærere i aksjon i Nordland. 
Fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i Nordland Jørn Helge Sørensen er imponert 
over Røde Kors i Nordland og den ressursen de frivillige utgjør. 
 
 

Sak  51/2016 Tilbakemelding - høring utvidelse og revisjon av Saltfjellet-

Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder 

  

Vedtak:  
 

Orientering ble tatt til etterretning 
 

Saken gjelder:  

 

Nordland Røde Kors´ innspill til høringen om forenkling av søknader knyttet til 

kjentmannskjøring i de vernede områder ble ikke tatt til etterretning. Fylkesmannen 

viser til retningslinjer nedfelt av Miljødirektoratet for redningstjenestens anledning til 

motorisert ferdsel i vernede områder. Planlagt kjentmannskjøring vil fortsatt forutsette 

innvilgede dispensasjoner fra vernemyndighetene. 

 

Sak  52/2016 Flyktningsituasjonen i Europa - status 

Vedtak:  
 

Orientering tatt til etterretning. 
 

Saken gjelder:  

Stadig flere land i Europa stenger grensene for flyktninger, men strømmen av 
nyankomne flyktninger ser ikke ut til å stanse. Til nå har over 3671 mennesker 
druknet i forsøket på å krysse Middelhavet. Flyktningkrisen er på ingen måte over. 
Det har aldri vært så mange mennesker på flukt som i dag. Norge har i 2016 kunstig 
lave asylankomster som konsekvens av at flere land i Europa har stengt sine 
grenser. 
 

Sak  53/2016 Arkhangelsk – Plan of Action 

 
Vedtak: 
 

Orientering ble tatt til etterretning. 

            

Saken gjelder: 

Nordland Røde Kors og Arkhangelsk Røde Kors undertegnet Plan of Action, da leder 

av Arkhangelsk Røde Kors var på besøk i Bodø tidligere i høst. 
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Distriktsstyret gjennomgikk og ble informert om innholdet i avtalen som ble 

undertegnet da. 

Videreføring av julekampanje med kjøp av matesker til vanskeligstilte familier var 

blant prosjektene som avtalen omfatter. 

Bodø Røde Kors og Andøy Røde Kors har nylig vedtatt å bevilge penger til 

Arkhangelsk Røde Kors og julekampanjen.  

 

Sak  54/2016 Møteplan 

 
Vedtak: 
 

Orientering ble tatt til etterretning. 

            

Saken gjelder: 

Distriktsleder foreslo at det legges inn et distriktsstyremøte på Fiskenes i Andøy i 

2017. 

Varamedlem i distriktsstyret Lars Ruth har invitert distriktsstyret til Andøy.  

Saken tas opp etter årsmøtet i Nordland Røde Kors 2017 i forbindelse med 

behandling av møteplan 2017-2018. 

 

Sak  55/2016 Mot Felles Mål -status måltall flerkulturtiltak 

 
Vedtak: 
 

Orientering ble tatt til etterretning og distriktsstyret sa seg fornøyd med oppnådde 

mål. 

            

Saken gjelder: 

Distriktsstyret fikk utlevert status over måltall flerkulturtiltak i Nordland, der det 

fremgår at målene for 2016 er nådd.  

Målene som ble satt for 2016 var ambisiøse, men resultatet i dag er over det 

fastsatte mål. Det er f.eks iverksatt flere aktiviteter på asylmottak, og det er flere 

flyktningeguidetiltak og norsktreningstilbud enn forventet. 

Nordland Røde Kors har fått anerkjennelse fra sentralt hold for arbeidet med 

flerkulturelle aktiviteter og måloppnåelsen. 

Distriktsstyret sa seg svært fornøyd med resultatene. 

 

 

  


