Innkalling til
Ekstraordinært årsmøte
20. mars 2017 kl 18:00

Ekstraordinært møte 20.Mars 2017 kl. 18:00
På Røde Kors Huset på Fauske.
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SAKSLISTE FOR MØTE 20.MARS 2017 I FAUSKE RØDE KORS.
001/17:

Valg av 3. representant til valgkomite

002/17:

Valg av revisor

003/17:

Valg av ekstern regnskapsfører

004/17:

Ny behandling av budsjett fra årsmøte sak 10, utbygging av garasje.

005/17:

Valg av delegater til årsmøte Nordland Røde Kors 31.3 – 02.04

Vedlegg til saksliste: Fremdriftsplan og Finansieringsplan utbygging av garasje.

Vedlegg 1: fremdriftsplan og finansieringsplan
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Fremdriftsplan i henhold til prosjekt garasje 2017
Fauske Røde Kors Hjelpekorps sin fremdriftsplan er satt opp som følgende:


Mars – april:
Opprettes en byggekomite på 4 stykk. En komite bestående av Gunvald Pedersen, Per- Arnt
Ludvigsen, Daniel Andre Engan og Knut Andre Eide.
Komiteen skal fordele arbeidsoppgaver og har et ansvar for å se til at fremdriftsplanen overholdes.
Komiteen skal innhente tilbud / be om rabatter eventuelt sponsing på materiell, betong, graving, elektriker. I dette ligger alt fra materiell, isolasjon, lys, etc.
Byggemelding sendes.



Mai – juni:
Byggemelding innvilget.
Det skal graves klart til tomten til påbygget.
Masse må kjøres bort.
Sålen skal støpes ferdig.



Juli – oktober:
Råbygget skal stå ferdig.



November – desember:
Garasjen skal være ferdigstilt ila desember og båten skal være kommet på plass.
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Arbeidet utføres med en god del dugnad, det elektriske monteres av elektriker og det byggetekniske
skal sees over, og settes opp i henhold til gjeldene lover og regler. Det skal has tilsyn av under og tidvis med hjelp av snekker.
Fauske Røde Kors Hjelpekorps har også fagfolk med dette som yrke og vil være en ressurs i bygging av
garasjen og kan også være et rådgivende ledd.
Det er svært viktig for oss at vi kan ha all beredskapsutstyr samlet på en plass og på Røde Kors huset.
Det er uvisst hvor lenge, og det er en kortsiktig løsning med at båten nå står plassert i garasjen hos
ambulansen i Eiaveien. Dette er en hjelpeløsning fra kommunen og Nordlandssykehuset sin side og
da som en midlertidig løsning.
Når garasjen står ferdig så er dette en investering som gir verdiøkning på huset og tilhører Lokalforening i Fauske Røde Kors.
Vi er et Røde Kors som også er tilegnet Beredskap i Fauske Kommune, så nå må Røde Kors stille seg
bak dette som et Røde Kors. Beredskap og utsyr koster, men er en nødvendighet for at vi skal kunne
drive forsvarlig og ha den kompetanse og utstyr som er nødvendig og som forventes at vi har. Røde
Kors Fauske er godt etablert i lokalsamfunnet på Fauske og vi må sammen utvikle oss med behovene
og jobbe sammen for en styrket og bedre beredskap i Fauske Kommune.

Mvh
Fauske Røde Kors Hjelpekorps
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Fauske 19.02.2017

Finansieringsplan til Garasjen
Fauske Røde Kors Hjelpekorps har fremmet forslag til styret om utvidelse av garasjen. Det er estimert
en utgift på kr 150 000,- hvor av Lokalforeningen går inn med kr 75. 000,- og Hjelpekorpset kr
75. 000,-. Hjelpekorpset legger følgende finansieringsplan til rette:


Hjelpekorpset egne oppsparte midler kr. 30. 000,-



Det skal søkes momsfritak på båt og annet utstyr som er investert i 2016. Båt og henger vil
sammen utgjøre ca. kr 40. 000,- Søknadsfristen er 01.09.2017. Utbetales medio desember
2017.



Dør til Dør aksjonen som inntekt til garasjen og eventuelt andre nødvendige investeringer om
overskudd til garasjen. Estimert inntekt kr. 45.000,-



Vi ønsker å se på muligheten for å engasjere faste lokale givere, både privatpersoner og bedrifter, hvor det er ønskelig at Deres bidrag øremerkes til utstyrs investeringer. Dette ønsker
vi eventuelt utarbeides i løpet av våren / sommeren 2017.
Slike faste donasjoner vil kunne gi oss et bedre grunnlag for fremtidig budsjettering, håpet er
at dette kan være med på å gi oss en investeringsramme og at det kan gi oss rom til å jobbe
med videreutvikling av den langsiktige investeringsplanen.
Vår oppfatning er at giverviljen er stor når midlene går uavkortet til lokale investeringer…

Per-Arnt Ludvigsen
Hytteleder

Ann Siren Olsen
Administrativ Leder

Monica Andersen
Operativ Leder

Daniel Andre Engan
NK Operativ Leder

Ann Kristin Steffensen
Korpsleder
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