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Distriktsstyret:  

Ann-Rigmor Lauritsen  Leder 

Jorulf Haugen    Nestleder   

Lars Ruth    Varamedlem 

Kim Lindstrøm   Distriktsråd Røde Kors Omsorg 

Jan-Ove Edvardsen            Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps 

 

Forfall:  

Terje Dahl    Styremedlem 

Rozina Bein                        Styremedlem 

 

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 fra kl 15.30-16.30 

 DAGSORDEN 

Sak        000/17 Økonomi 

Sak      0000/17 Rapporter 

 Vedtakssaker: 

Sak      25/17 Distriktsårsmøte 31. mars - 2. april 2017 

Sak      26/17  Valgkomité 2017-2019  

Sak      27/17 Tildeling tilskudd fond lokal aktivitet, bundne midler 
 Orienteringssaker 

Sak      28/17 Status innsamlingsaksjon Øst-Afrika 

Sak      29/17 8. mai 2017 
 
 
 
 
 

Distriktsleder ønsket velkommen til møtet.  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Leder av valgkomiteen deltok under behandling av sak 26/17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 

Nordland Røde Kors Distriktsstyre 31. mars 2017 
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Sak   000/2017 Økonomi 
 
Regnskapsrapport pr. februar 2017 var sendt ut på forhånd.  
Daglig leder orienterte om status. 
 
Vedtak: 
 
Orientering tatt til etterretning 
 

 
Sak 0000/2017 Rapporter 
 

Saken gjelder: 

Distriktsråd Røde Kors Omsorg:  

Leder for distriktsråd Røde Kors Omsorg rapporterte fra møte i distriktsrådet 30.3. 

Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps 

Leder for distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps rapporterte fra møte i distriktsrådet 

29.3. Her ble bl.a påskeberedskapen drøftet. 

Beredskapsutvalget 

Leder for beredskapsutvalget Lars Ruth orienterte om status for gjennomførte kurs 

for ledere i beredskap, inngåtte samarbeidsavtaler beredskap og beredskapsvakt.  

 

Administrasjonen: 

Daglig leder orienterte om status i distriktsadministrasjonen. 

 

Vedtak:  

 

Rapporter fra distriktsråd Røde Kors Omsorg, distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps 

beredskapsutvalget og administrasjonen tatt til etterretning. 

 

VEDTAKSSAKER:  

 

Sak 25/2017 Distriktsårsmøte 31. mars – 2. april 2017 

 

Vedtak:  

 

Distriktsstyret slutter seg til utarbeidet program og forberedelser til årsmøtet i 

Nordland Røde Kors 31. mars – 2. april 2017 på Radisson BLU Hotell i Bodø. 
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Saken gjelder:  
 
Det ble vist til utsendte sakspapirer til årsmøtet i Nordland Røde Kors 31. mars – 2. 
april 2017. 
Distriktsstyret sa seg fornøyd med program og gjennomførte forberedelser til 
årsmøtet. 
 
 
 

Sak 26/2017 Valg til valgkomité 

Vedtak: 

 

Distriktsstyret fremmer følgende innstilling for årsmøtet i Nordland Røde Kors 2017, 

sak valg av valgkomité 2017-2019: 

Leder: Harald Sandberg, Vestvågøy 

Medlem: Irene Thorvaldsen, Vefsn 

Medlem: Inga-Lill B. Jensen, Moskenes 

Varamedlem: Hillgun Kristiansen, Andenes     

 

Saken gjelder:  

 

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

valgkomité og legge fram innstillingen på årsmøtet. 

Valgkomiteen fremmet sitt forslag og distriktsstyret innstilte overfor årsmøtet. 

 
 
Sak 27/2017 Tildeling tilskudd fond lokal aktivitet, bundne midler 
 
Vedtak: 
 

Distriktsstyret gir administrasjonen i samråd med distriktsråd omsorg i oppdrag å 
foreta prioritering og tildeling av tilskudd fond lokal aktivitet, bundne midler for 2017 
med utgangspunkt i den ramme som tildeles fra Norges Røde Kors. 
 
Saken gjelder:  

 

Det er også i år søkt om tilskudd fond lokal aktivitet, bundne midler fra Norges Røde 

Kors. Nytt av året er at lokalforeningene selv også kan søke om tilskudd fra disse 

midlene via Søknadsportalen på Korsveien. 

Formålet med "Fond for lokal aktivitet, bundne midler” er å bidra til å opprettholde og 

videreutvikle gode humanitære aktiviteter i lokalforeningene.  

Norges Røde Kors var pr. 31.3 ikke ferdig med tildelingen av ramme til det enkelte 

distrikt.  
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ORIENTERINGSSAKER:  

 
Sak 28/2017 Status innsamlingsaksjon Øst-Afrika  

 
Vedtak: 
 

Orientering tatt til etterretning. 
 
 
Saken gjelder: 
 
Det ble 12.3 iverksatt innsamlingsaksjon for å hjelpe den del av sivilbefolkningen i 
Øst- Afrika som er rammet av sult og tørke. 
President Sven Mollekleiv sendte ut en appell til Røde Kors i hele landet med 
oppfordring om å iverksette en felles dugnad for Øst-Afrika. 
 
Flere lokalforeninger i Nordland har hatt innsamling i sin kommune ved at de enten 
har satt ut innsamlingsbøsser på butikker eller selv har stått med bøsser. 
Pr. 31.3 var det kommet inn over kr 360.000,- i Nordland.  
 
 

Sak 29/2017 8. mai 2017  

 
Vedtak: 
 

Orientering tatt til etterretning. 
 
 
Saken gjelder: 
 

Landsstyret har vedtatt at førstehjelp og personlig beredskap skal være tema 

for årets 8. mai - kampanje. Kampanjen har som mål å styrke den personlige 

beredskapsevnen i Norge ved å øke kunnskapen om og motivere befolkningen til å 

lære seg førstehjelp. 

I forbindelse med 8. mai kampanjen gjennomføres det en landsomfattende 

spørreundersøkelse om folks førstehjelpskunnskaper og kunnskapen om hva man 

bør ha i hus i tilfelle strømmen går eller stormen kommer. 

Undesøkelsen gjennomføres i april/mai og resultater offentliggjøres i mai. 

 


