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Distriktsstyret:  

Ann-Rigmor Lauritsen  Leder 

Jorulf Haugen    Nestleder   

Terje Dahl    Styremedlem 

Rozina Bein                        Styremedlem 

Lars Ruth    Varamedlem 

Kim Lindstrøm   Distriktsråd Røde Kors Omsorg 

Jan-Ove Edvardsen            Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps 

 

Fra administrasjonen: 

Hilde Gunn Kristiansen   Daglig leder 

Line Djernæs Sandbakken  Stedfortreder for daglig leder 

Ole-Martin Mjelva     Sekretær 

 

Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl 17.00 - kl 18.55 

 DAGSORDEN 

Sak        0/17 Økonomi 

Sak    000/17 Rapporter 

 Vedtakssaker: 

Sak       1/17 Distriktsårsmøte 31. mars – 2. april 2017 

Sak       2/17 Regnskap 2016 

Sak       3/17 Årsberetning 2016 

Sak       4/17 Handlingsprogram 2017- 2019 

Sak       5/17 Regulert budsjett 2017, budsjett 2018 - 2019 

Sak       6/17 Valgkomité 2017 - 2019 

  Sak       7/17 Adventskalender 2016 - 2017 

  Sak       8/17 Høring Landsmøte - utkast nytt Hovedprogram 2017-2020 

Sak       9/17 Høring Landsmøte - utkast endring i lover Norges Røde Kors 

Sak     10/17 Høring-organisasjonsutvalgets anbefalinger 

Sak     11/17 Fagsamling høst 2017 

Sak     12/17 Frivillighetskoordinatorer med lokalforeningsstyrene som 
oppdragsgiver 

Sak     13/17 Hattfjelldal Røde Kors under administrasjon 

Sak     14/17 Nasjonal satsing: Styrke lokal kapasitet 2017- 2019 

Sak     15/17 Godkjenning av lovjustering for Bodø Røde Kors  

 Orienteringssaker: 

Sak     16/17 Røde Kors Ungdom i Nordland 

Sak     17/17 Engasjementsbrev for revisoroppdrag 

Sak     18/17 Påskeberedskap 2017 

Sak     19/17 8. mai 2017 
 
 
 

PROTOKOLL 

Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar 2017 
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Distriktsleder ønsket velkommen til møtet.  
 
På grunn av innstilte fly fra Narvik og Andenes deltok følgende via konferansetelefon: 
Medlem Terje Dahl, medlem Rozina Bein og varamedlem Lars Ruth. 
Terje Dahl deltok fram til kl 18.30. 
 
Ny sak 15/17 var sendt ut på forhånd: Godkjenning av lovjustering for Bodø Røde 
Kors. Saken ble lagt inn og saksnumrene ble forskjøvet etter denne. Innkalling og 
saksliste ble godkjent. 
 
Neste distriktsstyremøte er: Fredag 31. mars kl 15.00 på møterom Styrhuset, 
Radisson Blu hotell i Bodø. 
 
 

Sak 0/2017 Protokoller 
 

Saken gjelder: 

Protokoller fra møte i distriktsråd hjelpekorps 12. januar og distriktsråd omsorg 31. 

januar var sendt ut på forhånd.  

 

Vedtak: 

Tatt til etterretning. 

 

Sak 0000/2017 Rapporter 
 

Saken gjelder: 

Landsstyret 

Distriktsleder orienterte fra siste møte i Landsstyret 10. februar. 

Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps:  

Leder for distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps Jan - Ove Edvardsen orienterte om 

behandlingen av saker på siste distriktsrådsmøte 12. januar. 

Distriktsråd Røde Kors Omsorg 

Leder for distriktsråd Røde Kors Omsorg Kim Lindstrøm orienterte om behandlingen 

av saker på siste distriktsrådsmøte 31. januar. 

 

Beredskapsutvalget 

Leder for beredskapsutvalget Lars Ruth viste til at ordningen med beredskapsutvalg 

bør evalueres. Han foreslo at sak ble lagt frem for det nye distriktsstyret i første møte 

etter distriktsårsmøtet.  
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Administrasjonen: 

Daglig leder orienterte om status i distriktsadministrasjonen. 

 

Vedtak:  

 

Rapporter fra Landsstyret, distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg, 

beredskapsutvalget og administrasjonen tatt til etterretning. 

 

 

VEDTAKSSAKER:  

 

Sak 1/2017 Distriktsårsmøte 31. mars – 2. april 2017 

 

Vedtak:  

 

Distriktsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til innkalling og program for 

distriktsårsmøtet i Nordland Røde Kors 31. mars - 2. april 2017. 

I stedet for årsmøtekontingent og at lokalforeningene selv dekker reise og opphold, 

tas en deltakeravgift på kr 1500,-.  

Avgiften dekker reise, opphold, bevertning og øvrige utgifter.  

 

Saken gjelder:  
 
Forslag til innkalling og program for distriktsårsmøtet i Nordland Røde Kors som 
arrangeres på Radisson Blu hotell i Bodø 31. mars - 2. april 2017 var sendt ut til 
distriktsstyret på forhånd. 
President Sven Mollekleiv har sagt seg villig til å komme fredag 31.3 og holde et 
inspirasjonsforedrag.  
Det arrangeres et åpent møte fredag 31.3 fra kl 18.00 med presidenten som taler. 
 
Etter foredraget blir det valgmøter for distriktsråd. 
 
Lørdag blir det årsmøteforhandlinger.  
Søndag er avsatt til presentasjon av forslag til nytt Hovedprogram og 
Langtidsprogram, samt arbeid i grupper i forhold til dette. 
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Sak 2/2017 Regnskap 2016 

Vedtak: 

 

Årsregnskap for 2016 med revisorrapport for Nordland Røde Kors legges sammen 

med regnskap for 2015 frem for Årsmøtet til godkjenning. Overskuddet legges inn i 

kommende års budsjett.       

 

Saken gjelder:  

 

Foreløpig regnskap for 2016 var sendt ut på forhånd. Daglig leder gjennomgikk det 

ferdige, reviderte regnskapet med noter i styremøtet før de tilstedeværende fra 

distriktsstyret skrev under årsregnskapet. 

 
 

Sak 3/2017 Årsberetning 2016 

 
Vedtak: 
 

Årsberetning 2016 for Nordland Røde Kors legges frem for Årsmøtet til godkjenning 
sammen med årsberetning 2015. 
 
 
Saken gjelder:  

 

Forslag årsberetning 2016 for Nordland Røde Kors var sendt ut på forhånd. 

Distriktsstyret kom med innspill som ble tatt med i forslaget. 

 
 

Sak 4/2017 Handlingsprogram 2017-2019 

Vedtak: 
 
Forslag til handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017- 2019 fremlegges 
Årsmøtet til godkjenning. 
Distriktsstyret ber Årsmøtet om fullmakt til å tilpasse Handlingsprogram for Nordland 
Røde Kors til det nye Hovedprogram for Røde Kors 2017-2020 som vedtas på 
Landsmøtet i oktober 2017. 
 
Saken gjelder:  
 
Forslag til handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 var sendt ut på 

forhånd. 

Distriktsstyret kom med innspill som ble tatt med i det fremlagte forslaget. 
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Sak 5/2017 Regulert budsjett 2017, budsjett 2018-2019 

 
Vedtak: 
 

Regulert budsjett 2017, budsjett 2018 og 2019 for Nordland Røde Kors legges frem 
for Årsmøtet til godkjenning. 
 

 
Saken gjelder:  

 

Forslag til regulert budsjett for 2017, budsjett 2018 og 2019 for Nordland Røde Kors 

ble gjennomgått i distriktsstyremøtet. 

 

Sak 6/2017 Valgkomité 2017-2019 

Vedtak: 

Saken utsettes. 
 
 
Saken gjelder:  

I henhold til retningslinjer for valg er det distriktsstyret som skal innstille til ny 

valgkomité og legge frem innstillingen på Årsmøtet. 

Distriktsstyret valgte å utsette saken. 

 

Sak 7/2017 Adventskalender 2016-2017 

Vedtak: 

Orientering om resultat av Adventskalenderlotteri 2016 tatt til etterretning. 
På bakgrunn av økt etterspørsel og tilbakemeldinger fra lokalforeninger økes 
Nordland Røde Kors antall adventskalendere i 2017 fra 10.000 til 11.000. 
 
 
Saken gjelder:  

 

Det ble vist til resultat av Adventskalenderlotteri i 2016 og økt etterspørsel fra 

lokalforeningene etter å få kjøpt flere adventskalendere. 

På bakgrunn av økt etterspørsel på adventskalendere ble det foreslått en økning av 

antall produserte adventskalendere for 2017 fra 10.000 til 11.000.  
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Sak 8/2017 Høring Landsmøte- utkast nytt Hovedprogram 2017-2020 

Vedtak: 

 

Administrasjonen samler innspill og utarbeider et felles høringsforslag fra Nordland 

Røde Kors. Forslaget sendes Distriktsstyret for godkjenning innen høringsfristen 1. 

mai 2017. 

 

Saken gjelder: 

Landsstyret har sendt ut utkast til nytt hovedprogram og revidert langtidsplan for 

2017-2020 på høring med frist for uttalelse 1. mai. Nytt Hovedprogram og revidert 

langtidsplan skal vedtas på Landsmøtet i oktober 2017. 

 

Sak 9/2017 Høring Landsmøte- utkast endring i lover for Norges Røde 

Kors 

Vedtak: 

 

Administrasjonen samler innspill og utarbeider et felles høringsforslag fra Nordland 

Røde Kors. Forslaget sendes Distriktsstyret for godkjenning innen høringsfristen 1. 

mai 2017. 

 

Saken gjelder: 

Landsstyret har sendt ut utkast til endring i Lover for Norges Røde Kors på høring i 

midten av februar med frist for uttalelse satt til 1. mai. Lovene skal vedtas på 

Landsmøtet i oktober 2017. 

 

Sak 10/2017 Høring – organisasjonsutvalgets anbefalinger 

Vedtak: 

 

Administrasjonen samler innspill og utarbeider et felles høringsforslag fra Nordland 

Røde Kors. Forslaget sendes Distriktsstyret for godkjenning innen høringsfristen 1. 

mai 2017. 
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Saken gjelder: 

Generalsekretæren har sendt ut høringsbrev 16.1.2017 i forhold til organisasjons-

utvalgets anbefalinger. 

Organisasjonsutvalget ble oppnevnt av Landsstyret i mai 2015 og skulle gi innspill til 

mulige organisatoriske endringer for å sikre at Røde Kors møter fremtidige behov på 

en målrettet og effektiv måte. 

 

Sak 11/2017 Fagsamling høst 2017 

 

Vedtak: 

 

Nordland Røde Kors arrangerer fagsamling til høsten, helgen 27. - 29. oktober på 

Radisson Blu hotell i Bodø. 

Administrasjonen i samarbeid med distriktsleder gis fullmakt til å fortsette planlegging 

og gjennomføring av fagsamlingen. 

 

Saken gjelder: 

Nordland Røde Kors arrangerer fagsamling til høsten, helgen 27. - 29. oktober, på 

Radisson Blu hotell i Bodø. 

 

 

Sak 12/2017 Frivillighetskoordinatorer med lokalforeningene som 

oppdragsgivere 

Vedtak: 
 
Styret ser positivt på å ha ansattressurser plassert i lokalforeningene som er tett på 
de lokale, humanitære aktivitetene.  
 
Stillingene bidrar til å bygge lokal kapasitet gjennom aktivitet, og den økte 
kapasiteten har vært viktige bidrag til at Nordland Røde Kors har nådd måltallene for 
2016.  
 
Distriktsstyret følger det toårige prosjektet. De fire engasjementene vil avsluttes på 

forskjellig tid, siste med avslutningsdato 28. mars 2018 (Vefsn).  I årsmeldingen og 

årsmøtet trekkes erfaringene med ansatte frivillighetskoordinatorer i lokalforeningene 

fram. 

 

Saken gjelder: 

Sak om styrking av lokale ledd gjennom å legge stillinger ut til lokalforeninger ble 

først behandlet i distriktsstyrets møte 6.3.2015, sak 7/15. Her ble det vedtatt å legge 

til rette for en styrking av lokale ledds kapasitet gjennom et toårig prosjekt. 
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Sak 13/2017 Hattfjelldal Røde Kors under administrasjon 

Vedtak: 

Hattfjelldal Røde Kors har de siste to år ikke overholdt sine forpliktelser som 

lokalforening jfr. § 21 i lover for Hattfjelldal Røde Kors.  

Med dette menes: ikke avholdt årsmøte, ikke valgt styre og ikke innlevert revidert 

årsregnskap. På denne bakgrunn settes Hattfjelldal Røde Kors under administrasjon 

av Distriktsstyret i Nordland i henhold til Lover for Røde Kors §23 og kommentarer til 

Lover for Røde Kors §23 med virkning fra dags dato.  

All administrasjon av Hattfjelldal Røde Kors, herunder fullmakt til å disponere 

Hattfjelldal Røde Kors sine konti, overtas etter dette av Nordland Røde Kors. 

Fullmakt til å disponere Hattfjelldal Røde Kors sine konti overføres til Nordland Røde 

Kors ved Distriktsstyret og daglig leder Hilde Gunn Kristiansen. 

Denne overføringen av administrasjon og fullmakt gjelder fra 13. februar 2017 og 

fram til det kan avholdes ekstraordinært møte i Hattfjelldal Røde Kors hvor nytt 

lokalforeningsstyre velges.  

Vedtaket kan ankes til Landsstyret. 

 

Saken gjelder: 

Hattfjelldal Røde Kors har de senere år ikke overholdt sine forpliktelser som 

lokalforening jfr. §21 i lover for Hattfjelldal Røde Kors. Det vises til manglende og sen 

innlevering av årsregnskap og årsberetning for 2014 og 2015 samt manglende 

årsmøte i 2016. 

Hjelpekorpset som er lokalforeningens eneste aktivitet opererer ikke i tråd med 

regelverk om minstekrav for operativt hjelpekorps. 

 

Sak 14/2017 Nasjonal satsing: Styrke lokal kapasitet 2017-2019 

Vedtak: 

Distriktsstyret stiller seg positiv til å styrke kapasiteten i lokalforeningene i Nordland. 
Framlagt prosjektplan vedtas. 
Administrasjonen bes tilrettelegge for og ivareta prosjektet.  
 

Saken gjelder: 

Landsstyret har vedtatt en ekstraordinær satsning for å styrke kapasiteten i 

lokalforeningene. Satsingen innebærer en stilling per distrikt i 2 år. Det utarbeides en 

prosjektplan som vil bli utdelt og skal vedtas i styremøtet. 
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Sak 15/2017 Godkjenning av lovjustering for Bodø Røde Kors 

Vedtak: 

Distriktsstyret godkjenner justering av lovene til Bodø Røde Kors vedtatt på årsmøte i 

lokalforeningen 17.2.2016. 

Lovene er i samsvar med Lovnorm for lokalforeninger vedtatt av Landsstyret 

12.12.2014. 

 

Distriktsstyret ber Bodø Røde Kors om å utarbeide bestemmelser som regulerer 

roller og mandat for lokalforeningsstyret og dets arbeidsutvalg. 

Distriktet er behjelpelig med utarbeidelsen. 

Bestemmelsene sendes distriktet. 

 

Saken gjelder: 

Bodø Røde Kors' lover ble vedtatt på årsmøtet 18.2.2015 og godkjent av 

distriktsstyret 30.5.2015. 

På årsmøtet til Bodø Røde Kors 17.2.2016 ble det vedtatt å gjøre en justering av 

lovenes § 18. 

Lovene og endring av disse skal i henhold til lovnorm for lokalforeninger godkjennes 

av distriktsstyret. 

 

ORIENTERINGSSAKER 

 

Sak 16/2017 Røde Kors Ungdom i Nordland 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning 

 

Saken gjelder: 

Distriktsstyret ble orientert om status for Røde Kors Ungdom i Nordland. 

Det har det siste året vært minimal aktivitet i Røde Kors Ungdom i distriktet.  

Det foreslås at det i 2017 fokuseres på det nasjonale prosjektet "Flyktningkompis" i 

Nordland. Prosjektet går ut på at en frivillig ungdom og en flyktningungdom kobles 

sammen ut i fra at de er innenfor samme aldersspenn. 

Målet er å få opp ungdomsaktiviteten i lokalforeningene. 
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Sak 17/2017 Engasjementsbrev for revisoroppdrag 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning 

 

Saken gjelder: 

Revisjonsfirmaet BDO er valgt som revisor for Nordland Røde Kors. 
 
I brev av 10.1.2017 fra BDO ble det bedt om at distriktsstyret underskrev og 
returnerte et eksemplar av engasjementsbrevet til oss for å bekrefte at dere 
samtykker i vilkårene for revisjonen av regnskapet, herunder våre respektive 
ansvarsområder. 

 

I brevet fremgikk ellers distriktsstyrets ansvar for driften av distriktsorganisasjonen. 
Distriktsleder gjennomgikk innholdet i brevet og distriktsstyrets ansvar i henhold til 

instruks for distriktsstyrer vedtatt av Landsstyret 23. november 2014 

 

Sak 18/17 Påskeberedskap 2017 

 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning 
 

Saken gjelder: 

Leder for distriktsråd Røde Kors hjelpekorps orienterte om planene for påske-
beredskapen i år. 
I møte 12.01. ble distriktsråd hjelpekorps enige om å fordele oppgaven med 
informasjonssentralen seg imellom (skiftplan ettersendes distriktsstyret).  
I forkant av påsken vil det bli innhentet informasjon fra hvert enkelt hjelpekorps om 
kapasitet og ressurser.  
Videre vil det i samråd med administrasjonen utarbeides en medieplan for 
påskeberedskapen. 
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Sak 19/17 8. mai 2017 

 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning 
 

Saken gjelder: 

Landsstyret har vedtatt at førstehjelp og personlig beredskap er tema for årets 8. 

mai-kampanje. Kampanjen har som mål å styrke den personlige beredskapsevnen i 

Norge ved å øke kunnskapen og motivere befolkningen til å lære seg førstehjelp. 

Administrasjonen orienterte om mini-prosjekt for styrking av kunnskap i førstehjelp i 

Nordland: DEN FØRSTE HJELPEN-DER DU ER.  

Dette er en kampanje som går i perioden 6.2-6.5.  
Kampanjen skal styrke kunnskap i livreddende førstehjelp i befolkningen med 

spesielt fokus på bl.a eldre, barn, unge, mindreårige og andre asylsøkere i mottak, 

beboere på institusjon. Det skal settes fokus på førstehjelp og personlig beredskap.  

Distriktsråd hjelpekorps og beredskapsutvalget har behandlet saken og har ansvar 

for gjennomføring av prosjektet i Nordland. 

 

 

 

 

 


