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Distriktsstyret:  

Ann-Rigmor Lauritsen  Leder 

Jorulf Haugen    Nestleder   

Lars Ruth    Medlem 

Bror Martin Hanssen  Medlem 

Kari Grønmo    Varamedlem 

Kim Lindstrøm   Distriktsråd Røde Kors Omsorg 

 

Forfall: 

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 Saltstraumen hotell fra kl 16.00 – 19.30 

 DAGSORDEN 

Sak        000/17 Økonomi 

Sak      0000/17 Rapporter 

 Vedtakssaker: 

Sak      31/17 Distriktsstyrets roller og ansvar, forventningsavklaring 

Sak      32/17  Taushets - og etikkerklæring 

Sak      33/17 Møteplan 2017/2018 

Sak      34/17 Landsmøte i Haugesund 6.-8.oktober 2017 

Sak      35/17 Revidering av beredskapsplan Nordland Røde Kors 

Sak      36/17 Mot Felles Mål - status måltall 

Sak      37/17 Vedtektsendringer Stiftelsen Nordland Røde Kors 
Krigsmuseum 

Sak      38/17 Avtale om sammenslåing av Hattfjelldal Røde Kors og Vefsn 
Røde Kors 

Sak      39/17 Sammenslåing av Kjerringøy Røde Kors og Bodø Røde Kors 
 Orienteringssaker 

Sak      40/17 Fagsamling oktober 2017 

Sak      41/17 Bestemmelser som regulerer roller og mandat for styret og 
AU i Bodø Røde Kors 

Sak      42/17 Ferie for alle 

Sak      43/17 8.mai -evaluering 
 
 

Distriktsleder ønsket velkommen til det første møtet i distriktsstyret. 
Det er etter årsmøtet i april 2017 valgt inn 2 nye medlemmer i distriktsstyret, medlem 
Bror Martin Hanssen, Narvik og varamedlem Kari Grønmo, Vefsn. 

PROTOKOLL 

Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 
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Distriktsstyremedlemmene presenterte seg for hverandre. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Det var ettersendt 3 tilleggssaker som ble behandlet som vedtakssaker.  
 
 

Sak   000/2017 Økonomi 
 
Det ble vist til ettersendt styrerapport pr. april. 

Daglig leder orienterte om regnskapsstatus i møtet og forklarte oppsettet av 

regnskapsrapporten. 

Distriktsstyret fikk utdelt avkastningsrapport fra Sparebank 1 Nord-Norge pr. 30.4. 

2017 som viste avkastningen som distriktet har hatt på avsatte midler. 

Distriktsstyret sa seg fornøyd med daglig leders gjennomgang.  

 
 
Vedtak: 
 
Orientering tatt til etterretning 
 

 
Sak 0000/2017 Rapporter 
 

Saken gjelder: 

Distriktsråd Røde Kors Omsorg:  

Distriktsrådsleder Kim Lindstrøm orienterte. Nytt distriktsråd konstituerte seg etter 

årsmøtet og fordelte oppgaver. 

Neste distriktsrådsmøte blir 31. mai. 

Distriktsrådet planlegger telefonmøter med lokalråd to ganger høsten 2017. 

Distriktsrådet ønsker å reise ut for å bistå lokalrådene. 

To medlemmer fra distriktsråd omsorg deltar på omsorgssamling på Gardermoen 

12.-14. mai. 

Varamedlem i distriktsråd omsorg, Margareth Arntsen intervjues om Ferie for alle 

mandag 15. i NRK Nordland. 

 

Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps 

Daglig leder orienterte. 4 distrikter, deriblant Nordland er tatt ut til å delta i prosjektet: 

Styrket lokal evne til effektiv utdanning av hjelpekorpsere. 

 

 

 



 
                                Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors 12.5.2017  3 av 9 
 

Beredskapsutvalget 

Leder for beredskapsutvalg orienterte om status for måltall beredskap.  

 

Administrasjonen: 

Daglig leder orienterte om status i distriktsadministrasjonen. 

Vellykket arbeid med kapasitetsbygging og gjennomføring av kurset «Styre som 

team» i lokalforeningene. Kursene har vist seg vellykket og distriktsstyre-

medlemmene ble oppfordret til å delta.  

Administrasjonen utarbeider oversikt og oversender disse til distriktsstyret som får 

mulighet til å melde seg på. 

Ny Sosial Puls lanseres i august. Dette er en beskrivelse av de største humanitære 

utfordringene i det norske samfunn.  

De tre store beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk 

Folkehjelp beholder dagens andel av spilleoverskuddet. 

Røde Kors har med dette lovet å levere på beredskap noe som blir en viktig satsing 

fremover.  

 

 

Vedtak:  

 

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

beredskapsutvalget og administrasjonen tatt til etterretning. 

 

VEDTAKSSAKER:  

 

Sak 31/2017 Distriktsstyrets roller og ansvar, forventningsavklaring  

 

Vedtak:  

 

Distriktsstyret drøftet roller og forventninger i distriktsstyret, samt mellom 

distriktsstyret og ansatte med bakgrunn i vedtatt instruks for distriktsstyre. 

 

Saken gjelder:  
 
Det ble vist til instruks for distriktsstyrer, vedtatt av Landsstyret 23.11.2014. 

Daglig leder informerte om distriktsstyrets ansvar og rolle. Distriktsstyret drøftet roller, 
ansvar og forventninger i distriktsstyret, og mellom distriktsstyret og ansatte med 
bakgrunn i vedtatt instruks for distriktsstyre. 
 
 
 



 
                                Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors 12.5.2017  4 av 9 
 

 

 

Sak 32/2017 Taushets - og etikkerklæring 

 

Vedtak:  

 

Det nye distriktsstyret undertegnet taushets - og etikkerklæring. 

 

Saken gjelder:  

 

Taushets - og etikkerklæring ble delt ut til distriktsstyremedlemmene som 

undertegnet denne. 

 

 

Sak 33/2017       Møteplan  2017/2018 

 
Vedtak: 
 

Møteplan 2017 og 2018 vedtas. 
 
Saken gjelder:  

 

Det ble vist til utarbeidet forslag til møteplan for 2017 og 2018. Distriktsstyret drøftet 

forslag til møtedatoer og kom med innspill til justeringer. 

 

 
Sak 34/2017 Landsmøte i Haugesund 6.-8. oktober 2017 

 
Vedtak: 
 

Distriktsstyret ønsker å gi nestledere i distriktsrådene mulighet til å delta på 
Landsmøtet. Nestleder i distriktsråd Røde Kors omsorg Eva Brennvik og nestleder i 
distriktsråd Røde Kors hjelpekorps Alf Bjarne Hansen inviteres derfor til å delta.  
Utgifter dekkes av distriktet. 
 
Valgkomiteens leder Harald Sandberg er invitert til å delta på Landsmøtet. 
Utgifter dekkes av distriktet. 
 

Fra distriktsstyret i Nordland Røde Kors deltar: 
 
Distriktsleder Ann-Rigmor Lauritsen (dekkes sentralt) 
Nestleder Jorulf Haugen (dekkes av distriktet) 
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Medlem Lars Ruth (dekkes av distriktet) 
Medlem Bror Martin Hanssen (dekkes av distriktet) 
Varamedlem Kari Grønmo (dekkes av distriktet) 
Distriktsrådsleder Røde Kors Hjelpekorps Jan-Ove Edvardsen (dekkes sentralt) 
Nestleder distriktsråd Hjelpekorps Alf Bjarne Hansen (dekkes av distriktet) 
Distriktsrådsleder Røde Kors Omsorg Kim Lindstrøm (dekkes sentralt) 
Nestleder distriktsråd Røde Kors Omsorg Eva Brennvik (dekkes av distriktet) 
 
Fra valgkomiteen: 
Leder Harald Sandberg (dekkes av distriktet) 
 
Fra administrasjonen: 
Daglig leder Hilde Gunn Kristiansen (dekkes sentralt) 
Stedfortreder Line Sandbakken (dekkes av distriktet) 
Konsulent Ole-Martin Mjelva (dekkes av distriktet) 
 
 
Lokalforeningene i Nordland oppfordres til å melde seg på Landsmøtet i Haugesund 
6.- 8.oktober 2017. 
Det avsettes kr 50.000 av distriktets frie midler som støtte til lokalforeninger med 
svak økonomi og lokalforeninger oppfordres til å søke om støtte. 
 
 
Saken gjelder: 
 
Det er innkalt til Landsmøte i Haugesund 6. - 8. oktober 2017. 

Distriktsstyret ønsker at flest mulig av lokalforeningene skal ha mulighet til å delta på 

Landsmøtet og vedtok at distriktet skulle bidra økonomisk til dette. 

Distriktsstyret avsetter kr 50.000,- i støtte til lokalforeninger med svak økonomi. 

 

 

Sak 35/2017 Revidering av beredskapsplan Nordland Røde Kors  

 
 
Vedtak:  
 
Revidert beredskapsplan for Nordland Røde Kors godkjennes. 
Distriktsstyret ber beredskapsutvalget legge til rette for utvikling av beredskapsplan 
for de enkelte aktiviteter i lokalforeningene.  
 
Saken gjelder: 
 

Det ble vist til distriktets beredskapsplan, sist vedtatt av distriktsstyret 26.4.2013. 

Distriktets beredskapsplan baserer seg på beredskapsplan for Hovedkontor og 

Distriktskontor(HK/DK), godkjent i ledermøtet 19.10.2011. 

Beredskapsplan for HK/DK er under revidering og skal være ferdig før sommeren. 

Det var opplyst fra Norges Røde Kors om at distriktene først og fremst bør inkludere 

avsnittet som omhandler varsling i sine beredskapsplaner. 
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Distriktsstyret mener det bør fokuseres på at det skal utarbeides beredskapsplaner 

for de enkelte aktiviteter i lokalforeningene.  

Beredskapsutvalget i Nordland bes ta et initiativ for å legge til rette for dette. 

 

Sak 36/2017 Mot Felles Mål-status måltall 
 
 
Vedtak:  
 

Distriktsstyret tar til etterretning status for måltall 2017 og slutter seg til 
administrasjonens forslag til justering av måltall. 
 
Saken gjelder: 
 
Status for måltall ble gjennomgått og distriktsstyret sluttet seg til administrasjonens 
forslag til justeringer av måltall. 
 
 
 

Sak 37/2017 Vedtektsendringer Stiftelsen Nordland Røde Kors  
                      Krigsmuseum 

 
 
Vedtak:  
 
Distriktsstyret tar til etterretning vedtektsendringer for Nordland Røde Kors 
Krigsmuseum vedtatt av styret i museet og gjengitt i brev til Nordland Røde Kors fra 
daglig leder Eystein Markussen 3. mai 2017, jfr. §49 i stiftelsesloven og §4 i 
vedtektene for Nordland Røde Kors Krigsmuseum, Narvik. 
 

 
Saken gjelder: 
 
Distriktsstyret er av styret i Stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum bedt om å 
uttale seg til at det iverksettes vedtektsendringer. 
 
 
 

Sak 38/2017 Avtale om sammenslåing av Hattfjelldal Røde Kors og 
                     Vefsn Røde Kors 

 
 
Vedtak:  
 

Distriktsstyret slutter seg til arbeidet med å slå sammen Hattfjelldal Røde Kors og 
Vefsn Røde Kors.   
Sammenslåingen reguleres av avtale mellom lokalforeningene som sikrer at 
operativiteten opprettholdes og at Røde Kors' aktiviteter i Hattfjelldal driftes i samsvar 
med retningslinjer fastsatt av Norges Røde Kors. 
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Saken gjelder: 
 
Hattfjelldal Røde Kors er satt under administrasjon av Nordland Røde Kors. 

Det er etter at dette vedtaket ble gjort igangsatt et arbeid for å slå sammen 

Hattfjelldal Røde Kors og Vefsn Røde Kors.   

 

Sammenslåingen vil reguleres av en avtale mellom lokalforeningene som sikrer at 

operativiteten opprettholdes og at Røde Kors' aktiviteter i Hattfjelldal driftes i samsvar 

med retningslinjer fastsatt av Norges Røde Kors. 

En slik avtale er i overensstemmelse med ønsket til det tidligere styret i Hattfjelldal 

Røde Kors og styret i Vefsn Røde Kors og vil sikre at operativiteten i området 

opprettholdes.  

 
 

Sak 39/2017 Sammenslåing av Kjerringøy Røde Kors og Bodø Røde  
                     Kors 

 
 
Vedtak:  
 
Distriktsstyret slutter seg til den iverksatte prosess for å gjennomføre en sammen-
slåing av Kjerringøy Røde Kors og Bodø Røde Kors. 
 
 
Saken gjelder: 
 
Kjerringøy Røde Kors har fattet vedtak om at de ønsker å legge lokalforeningen inn 
under Bodø Røde Kors, og Bodø Røde Kors har gitt sin tilslutning til dette. 
 
 
 

ORIENTERINGSSAKER:  

 
 

Sak 40/2017 Fagsamling oktober 2017 

 
 
Vedtak:  
 
Orientering om status for planlegging av fagsamling 27.-29. oktober 2017 i Bodø tas 
til etterretning. 
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Saken gjelder: 
 
Nordland Røde Kors arrangerer fagsamling til høsten, helgen 27.- 29. oktober på 
Radisson Blu Hotel, Bodø. 
På denne fagsamlingen ser en for seg mange spennende kurs med innhold som vil 
kunne gi frivillige og medlemmer ny inspirasjon og faglig påfyll. 
Distriktsstyret fikk orientering fra administrasjonen om forslag til rammer for 
fagsamlingen. 
Distriktsstyret kom med innspill til rammer og program. 
 
 
 
 

Sak 41/2017 Bestemmelser som regulerer roller og mandat for styret og  
                     AU i Bodø Røde Kors 

 
 
Vedtak:  
 
Distriktsstyret tar godkjente instruks som regulerer roller og mandat for styret i Bodø 
Røde Kors og dets arbeidsutvalg til etterretning. 
 
 
Saken gjelder: 
 
Styret i Bodø Røde Kors har etter anmodning fra distriktsstyret vedtatt instruks som 
regulerer roller og mandat for styret i Bodø Røde Kors og dets arbeidsutvalg. 
 
 
 

Sak 42/2017 Ferie for alle 

 
Vedtak:  
 
Orientering tas til etterretning 

Distriktsstyret og distriktsrådene oppfordres til å melde seg som frivillige, trygge 
ledere på Ferie for alle-opphold i Nordland. 
 
 
Saken gjelder: 
 
Ferie for alle i Nordland arrangerer 7 opphold denne sommeren: 

26.-30. juni: Narvik Røde Kors og Ballangen Røde Kors (Ballangen camping) 

28. juni – 2. juli: Brønnøysund Røde Kors (Bønå Villmarkssenter) 

1.-5. juli: Bodø Røde Kors (Vestvatn Arctic Cabins) 

24.-28. juli: Sortland Røde Kors (Øksnes Maritime leirskole) 
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31. juli – 3. august: Vefsn Røde Kors (Børgefjellskolen) 

7.-11. august: Svolvær Røde Kors (Sandsletta camping) 

8.-12. august: Vestvågøy Røde Kors (Brustranda camping) 

 

 

Sak 43/2017 8. mai 2017- evaluering 

 
Vedtak:  
 
Orientering tas til etterretning 

 
 
Saken gjelder: 

Tema for 8. mai 2017 har vært personlig beredskap og førstehjelp. 

14 lokalforeninger i Nordland har rapportert at de har hatt aktiviteter i forbindelse med 

den internasjonale Røde Kors-dagen 8. mai. 


