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Sak 2 Årsberetning for Arendal Røde Kors 2021

ÅRSBERETNING
Arendal Røde Kors
2021

HOVEDMÅLSETTING:
Arendal Røde Kors skal bestrebe seg på at organisasjonen med alle dens
arbeidende ledd arbeider til beste for våre medmennesker i tråd med Røde kors
Prinsippene, og i henhold til Norges Røde Kors sine lover.
Året 2021 var foreningens 103. driftsår. Stiftelsesdagen for Arendal Røde Kors er 7.
mars 1918.
Forrige årsmøte ble avholdt 18.mars 2021.
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ÅRSBERETNING FOR ARENDAL RØDE KORS 2021
Generelt

Styret
Styret har bestått av
Leder

Trude Innvær
Mona Gjerstad

(til 06.09.21)
(fra 06.09.21)

Nestleder

Mona Gjerstad
(til 06.09.21)
Lillian Raudsandmoen (fra 06.09.21)

Styremedlem

Sonja Frigstad
Per Ivar Haugland
Gry Moen
Nihal Yigit

Varamedlem
Varamedlem
Rådsmedlem hjelpekorps
Rådsmedlem omsorg

Øyvind Hoff
Lillian Raudsandmoen (til 06.09.21)
Frederick Stenbye
Gerd Torunn Gundersen

Kontakter i Agder Røde Kors:

Kjell Moan (DK)
Terje Henriksen (DS)

Revisor:

Frode Aanonsen, Agder-Team Revisjon AS

Styremøter og andre møter
I 2021 har det vært avholdt 11 ordinære styremøter, og ett ekstraordinært styremøte.
Det har vært behandlet 74 saker.

Endring av registreringer i Brønnøysund
Det ble høsten 2021 oppdaget at Arendal Røde Kors feilaktig var registrert i
Foretaksregisteret. Arendal Røde Kors ble derfor slettet fra Foretaksregisteret i 2021,
og står nå kun registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret hos
Brønnøysundregistrene.
Gjennom Agder Røde Kors ble det separate organisasjonsnummeret for Arendal
Røde Kors Hjelpekorps slettet høsten 2021, slik at alle deler av Arendal Røde Kors
nå er organisert som én organisasjon i offentlige registre.
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Beredskap
Beredskapsutvalget har i 2021 hatt møte med Beredskapsrådet Arendal kommune,
der alle beredskapsfunksjoner for kommunen deltok. Beredskapsutvalget har også
samarbeidsavtaler med Tvedestrand og Froland i tillegg til Arendal kommune.
Arendal Røde Kors har deltatt ved flere beredskapsaksjoner i 2021, blant annet i
forbindelse med massevaksinering mot korona, og ved snøkaos på E18 der mange
biler snødde fast. Se hjelpekorpsets egen beretning.
Arendal kommune har bedt Arendal Røde Kors om å etablere et pårørendesenter
som kan benyttes i tilfelle katastrofer eller større ulykker. Arendal Røde Kors
etablerer i 2022 et evakuerte- og pårørendesenter (EPS-senter) for å kunne ta hånd
om mennesker som er direkte rammet av større hendelser, samt for støtte,
informasjon og koordinering av hjelpearbeid i regionen.

Hjelpekorpset
Se egen beretning

Omsorg
Se egen beretning

Innsamlinger
I 2021 har vi ikke hatt spesielle innsamlinger.

Medlemmer og frivillige
Ved årsskiftet hadde vi 683 betalende medlemmer og 232 registrerte frivillige.
Det har vært liten mulighet for felles åpne introduksjonskvelder. Arendal Røde Kors
har arrangert digital grunnopplæring for nye medlemmer. Koronasituasjonen med
sterkt redusert aktivitet, særlig for omsorgsaktivitetene, har påvirket til at det har blitt
få nye aktive frivillige i 2021.

18 medlemmer har deltatt på kurshelgen arrangert av Agder Røde Kors. På grunn av
pandemien har det kun vært gjennomført to startkurs.

Aktivitet og medlemspleie
I 2021 har det vært varierende mulighet for aktivitet og møtevirksomhet. I perioder
har smittetrykket vært høyt, med liten mulighet for aktivitet ut over beredskap. I
perioder der det har vært mulig å opprettholde aktivitet i henhold til gjeldende
nasjonale og lokale retningslinjer har det vært prioritert å holde eksisterende
aktiviteter i gang.
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Det har ikke vært gjennomført arrangementer i regi av Arendal Røde Kors der alle
medlemmene var invitert. Hjelpekorpset og omsorg har arrangert sosiale
arrangement for sine medlemmer i høst, vi viser til deres egne beretninger.

Medlemsverving/profilering
Arendal Røde Kors har en Facebookside hvor det legges ut informasjon og andre
viktige og hyggelige saker.
Vi har vært synlige og til stede i media ved mange anledninger gjennom året.
Spesielt kan det nevnes lokale oppslag i forbindelse med den store innsatsen knyttet
til sanitetsvakter og beredskap ved massevaksineringen mot korona, samt vårt bidrag
i beredskapsaksjon ved stort snøfall på E18 i desember. Sistnevnte fikk både lokale
og nasjonale oppslag i aviser, på tv, i radio og på sosiale medier. Også Juleaksjonen
vår fikk betydelig positiv oppmerksomhet i media.

Inntektsgivende tiltak
Arendal Røde Kors har hatt inntekter gjennom grasrotandel, Panto, andel av
medlemskontigenten, utleie av 9 og 17-seteren, fast utleie av lokaler, utleie av lokaler
til arrangementer, gaver og provisjonsinntekt.
Via Hovedkontoret i Norges Røde Kors har Arendal Røde Kors fått midler til
beredskap fra GARD. Avtalen går over fem år, og startet i 2016. Hjelpekorpset skal
prioriteres til disse midlene.

Bytte av regnskapssystem
Etter vedtak i 2020 gikk Arendal Røde Kors over til regnskapssystemet Unit4, driftet
av Regnskapssenteret til Røde Kors. Det ble fram mot sommeren klart at dette
regnskapssystemet ikke var slik det var blitt forespeilet. Det fungerte dårlig i vårt
system av frivillige med mange utlegg på ulike prosjekt, ble svært tid- og
ressurskrevende å bruke, og var avhengig av ekstern bokføring som ikke fungerte.
Styret opplevde ikke mulighet for tilstrekkelig oversikt for økonomistyring, og så at
opplæring av stadig nye frivillige i dette systemet ville by på kontinuerlige
utfordringer. Det ble derfor besluttet å gå tilbake til Tripletex og MPRegnskap.
Omleggingen tilbake innebar et stort arbeid gjennom sommeren, da
regnskapsføringen hadde blitt uoversiktlig og dels vanskelig å nøste opp i. Fra
september har bokføringen vært ajour og har siden fungert godt.
Eiendom på Longum
Arendal Røde Kors har hatt sitt første hele driftsår i huset på Longum. Aktiviteten har
vært noe redusert grunnet koronasituasjonen, særlig gjelder det for første halvår av
2021. Gjennom sommeren har kjøkkenet vært mye i bruk, for matlaging i beredskap
omsorg, i forbindelse med koronavaksineringen. I løpet av høsten er det særlig
faggrupper i hjelpekorpset, barneaktiviteter og Juleaksjonen som har hatt aktivitet i
huset på Longum.
6

Det har også i år på frivillig basis blitt utført et betydelig dugnadsarbeid på huset på
Longum. Hjelpekorpsets depot og foreningsrom i kjelleren er langt på vei ferdigstilt i
år. Ytterkledning på om lag halvparten av huset er revet av, og den nye kledningen
malt gjennom stor dugnadsinnsats. Prosjektering for nytt brannanlegg har vært
gjennomført, og er ventet på plass i løpet av våren 2022.

Fellesverket
Agder Røde Kors la i 2021 ned Fellesverket i Arendal, et aktivitetstilbud for ungdom
med base i Røde Kors huset på Langbrygga. Styret i Arendal Røde Kors har vurdert
muligheten for å overta driften av Fellesverket fra Distriktet. Det er behov for denne
typen tilbud i Arendal, og det er naturlig at slik aktivitet er tilknyttet Røde Kors. Styret
fant at Arendal Røde Kors pr nå ikke har tilstrekkelig kapasitet av frivillige til å drive
denne aktiviteten, men styret mener at drift av et Fellesverk i Arendal er en sak det er
ønskelig å vurdere på nytt på et senere tidspunkt.

Hovedforeningens biler
9-seteren og 17-seteren har hatt plass ved huset på Longum. 9-seteren har i løpet av
høsten fått mulighet til å stå parkert inne, og det er montert en ekstra garasjeport for
å lette inn- og utkjøring fra kjelleren. Per Kyrre Wangberg har hatt ansvar for den
tekniske oppfølgingen av bilene. Mona Gjerstad har hatt ansvar for utleie og utlån av
disse bilene. Det er utarbeidet en leiekontrakt for ekstern leie av foreningens biler,
regelverk for intern bruk av bilene er revidert og det er etablert kalendere på
Korsveien for å holde oversikt på utleie og bruk av bilene.
Bilene har i hovedsak vært brukt til ferieaktiviteter for barn- og ungdom, samt for
Frokostkaféen, Kulturvenn, Kameleondamene og Juleaksjonen. I tillegg har de vært
brukt til transport i beredskapssammenheng, og noe til intern felles transport til kurs
og møter. Bilene har ved noen anledninger vært utleid til eksterne når det har vært
ledig kapasitet til det.
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Styret er etter forholdene fornøyd med virksomheten i året 2021. Vi har hatt et aktivt
år innen beredskapsarbeid, og har gjennomført andre aktiviteter så godt det har latt
seg gjøre ut fra koronasituasjonen. Vi har gode aktiviteter, som er innenfor formålet
vårt. Styret opplever en positiv og aktiv lokalforening, som ønsker å være til stede for
mennesker som trenger oss. Styret håper inneværende år har lagt et godt fundament
for styrking av aktivitetene og videreutvikling av organisasjonen det kommende året.

Arendal, 31.01.2022

_____________________
Mona Gjerstad
leder Arendal Røde Kors

____________________
Lillian Raudsandmoen
nestleder

_____________________
Sonja Frigstad
styremedlem

____________________
Per Ivar Haugland
styremedlem

_________________________
Gry Moen
styremedlem

____________________
Nihal Yigit
styremedlem

Arendal Røde Kors
Postadresse:
Postboks 65, 4801 Arendal
Besøksadresse: Hans Thornes vei 26, 4846 Arendal
Kontonummer:
2895.11.26685
Organisasjonsnummer: 989135732
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Sak 3 Årsberetning for Omsorg og Hjelpekorpset 2021

ÅRSBERETNING FOR ARENDAL RØDE KORS OMSORG 2021
Generelt
Hovedmålsetting
Arendal Røde Kors Omsorg bestreber seg på at omsorg med alle de frivillige arbeider til
beste for våre medmennesker i tråd med Røde Kors-prinsippene og i henhold til Norges
Røde Kors' lover.
Omsorgsrådet 2021:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varemedlem

Gerd Torunn Gundersen
Janne V. Holland frem til 2. september.
Malgorzata Izabela Sadowska fra 2. september
Astri D. Hansen
Nika Rubas
Oray Orhan Boy
Malgorzata Izabela Sadowska frem til 2. september

Representant fra styret

Trude Innvær/Mona Gjerstad.

Nestleder Janne V. Holland trakk seg av personlige årsaker.
Rådsmøter og andre møter.
• I 2021 har det vært avholdt 9 møter hvor det har vært behandlet 51 saker.
• Arrangerte begeistringssammenkomst på Søstrene Kjevik. Selvutnevnt lekefilosof og
inspirator Tone Pernille Sivertsen holder foredrag om «forskjellighet styrker» og
arrangerte konkurranse/lek.
• Møte med aktivitetslederne og omsorgsrådet i forbindelse med søknadsportalen.
Daglig leder i Agder Røde Kors deltok også.
• Aktivitetsleder for Kameleonkvinnene deltar på møter i forbindelse med
Internasjonale dager (Sammen i Verden) i Arendal kommune.
• Leder i omsorgsrådet ble invitert av Lisbeth Iversen, Med hjerte for Arendal til å delta
på møtene deres.
• Leder for omsorgsråde har deltatt på Arendal kommunes møter vedrørende
Frivillighetens år 2022 og Jubileumsåret 2023.
• Leder i omsorgsrådet er med i beredskapsutvalget, men er ikke blitt innkalt til noe
møte.
• Medlem i omsorgsrådet Astri D. Hansen er med i prosjektgruppa «Kjøkken mm» for
utleiedelen og et eventuelt EPS-senter.

Oppvekst
Barnas Røde Kors
BARK har dette året som fjoråret vært preget av covid-19, men BARK har klart å holde
aktiviteten mer eller mindre i gang innenfor de rammene som ble lagt. Fem samlinger måtte i
løpet av året avlyses, men vi fikk gjennomført overnattingstur både på våren og høsten til
stor glede for barna. I september var det også en del medlemmer med på felles BARK leir for
BARK grupper i Agder, leiren ble holdt på Hove og aktivitetsleder var med i leirkomiteen.
Vi har hatt 25 ukentlige møter mer eller mindre etter oppsatt terminliste. Møtene har inkludert
inne aktiviteter og undervisning på Røde Kors-huset, utemøter i leirplassen på Longumneset
og utflukter til ulike steder og institusjoner. Vi har totalt hatt 36 barn innom aktiviteten, av
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disse så var det 16 faste på våren og 10 faste på høsten, med et snitt på 10 barn per møte.
Flere nye medlemmer kom til på senhøsten. Vi har vært fire faste ledere og i tillegg har vi
noen andre ressurspersoner vi benytter oss av ved behov.
Hva Skjer’a har ikke hatt sammenkomster etter 12. mars 2019 og det ble avklart i
begynnelsen av 2021 at gruppen legges ned. Medlemmene har vært velkomne til å begynne
i BARK.
Sommeraktiviteter
• Tre turer til Dyreparken for lavinntektsfamilier/familier i sårbare familiesituasjoner ble
gjennomført.
• Tre turer til Den Lille Dyrehage ble gjennomført ved innkjøp av årskort for 40 personer
dekt av Bufdir-midler.
Godt oppmøte og god stemning. Totalt 350 deltakere inkludert 12 frivillige.
Høstaktiviteter
Kino og to turer til Den Lille Dyrehagen. Der fikk alle holde en slange om de ville. Noe frafall
på grunn av sykdom, men likevel totalt ca. 170 deltakere inkludert 9 frivillige.
Juleaksjon 2021
Vi søkte om midler til juleverksted, aktiviteter og julegaver og fikk mye midler.
• Juleverksted. Vi valgte skolene Moltemyr og Stuenes, men dessverre ble begge
juleverkstedene avlyst kun få dager før arrangementene på grunn av
smittesituasjonene på de nevnte skolene.
• Teaterforestilling m/julegrøt.
• Tre kinoturer med popcorn og drikke ble gjennomført i romjula.
• Gavekort på Arendal Bowling fordi vi mente at det var vanskelig å gjøre på en annen
måte.
• Julegaver for barn under 10 år og gavekort for barn og unge 10–18 år fra ALTI.
• Vi ordnet julemat til syv familier.
• Gavekort til Arendal krisesenter.
• Juletrefest ble avlyst på grunn av nye smittevernregler.
• Slalåmtur til Vegårshei skisenter lørdag 15. januar 2022.
Totalt ca. 450 barn og unge fikk en julegave og en opplevelse. Ti frivillige fra Røde Kors
deltok. Fem ansatte fra Atea hjalp til med å pakke inn julegaver for oss samt kjørte ut
julegaver til de som ikke kunne komme til Longum.
Annen aktivitet
Andre aktiviteter under dette punktet er Ferie for alle og Åpent hus (Fellesverket). Arendal
Røde Kors Omsorg kan ha medlemmer som er frivillige i disse aktivitetene, men da
aktivitetene driftes på distriktsplan vil vi ikke gå i dybden på disse.

Besøkstjenesten
Besøkstjenesten har vært hardt rammet av koronasituasjonen også i 2021. Arendal Røde
Kors har mange flotte besøksvenner som i løpet av en uke besøker mange beboere på tre
bo- og omsorgssentre (Flosta, Solhaug og Margarete stiftelsen). Ingen frivillige har vært på
Lia, Røed og Plankemyra i år. Påskehilsen til alle beboerne på Margarete stiftelsen, Solhaug,
Lia og Flosta, etter pakking av påskehilsningene hadde de frivillige en liten sammenkomst
med mat og planlegging.
Salgtralle m/sosialt samvær på Solhaug og Margarete stifelse. «Nøste» aktiviteten har
arrangert sosialt samvær med underholdning noen få ganger på Flosta. Kafe på Margarete
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stiftelsen hver tirsdag etter gjenåpningen. Rekefest med gørr god bløtkake og kaffe, og
underholdning på Solhaug og Margarete stiftelsen. Kake til Margarete stiftelsen og Flosta til
nyttårsaften samt blomster til Solhaug.
Besøkstjenesten En til En
Det er et økende behov for en til en besøksvenner. Vi har gjort en kobling. Vi har flere
utenlandske frivillige, men på grunn av dårlig hørsel og kanskje fremmedfrykt takket mange
nei dessverre.
Ung besøksvenn
Ingen aktivitet i 2021.
Besøksvenn med hund
Besøksvenn med hund har hatt en lang pause i 2021 pga koronasituasjonen. Det ble
underskrevet avtale med Plankemyra hvor vi besøker to avdelinger. Både Plankemyra og
Myratunet har besøk av to ekvipasjer hver. På Myratunet er vi også på to avdelinger.
Tre ekvipasjer gjennomførte et Vinduslykke-arrangement på et bo- og omsorgssenter.
Det er blitt arrangert to treningskvelder med sosialt samvær på høsten.
Av personlig årsaker trakk tidligere aktivitetsleder seg. Gøril G. Holtan har for øvrig gjort en
flott innsats for vår nyetablerte aktivitet. Vi har fått ny aktivitetsleder, Elin Bertha Johansen.
Hun er meget hundeinteressert og er kjent med Røde Kors-organisasjonen da hun tidligere
har vært med i Risør Røde Kors Hjelpekorps.
Seniorprosjektet/Kulturvenn
Året 2021 ble som 2020 utfordrende med tanke på gjennomføring av aktiviteter på grunn av
restriksjoner og smittevernstiltak. Våre deltakere er i aldersgruppen 70-93 år, derfor ekstra
viktig å følge smittevernreglene.
Kulturvenn fikk tilskudd fra Fylkesmann for 2020/2021 til teater, kultur, restaurantbesøk og
utvidet til også å gjelde turer i 2021. Fem forskjellige konserter på Kulturhuset, tre treff på
spisesteder i byen og juleavslutning på Tyholmen hotell der deltakerne også fikk en
julehilsen. Turer til Hillestad med servering av elgsuppe og Hillestadkringle. Tur til
Brokelandheia med god middag på Heimat og koselig samvær. På både Hillestad og
Brokelandsheia fikk deltakerne anledning til å gå rundt å handle om de hadde lyst til det.
Våre deltakere gir uttrykk for at til tross for Korona har de hatt mange fine opplevelser med
oss i 2021. Vi frivillige får julehilsninger hvor de uttrykke sin begeistring og takknemlighet for
å være med i gruppa. De frivillige trives også veldig godt og føler deltakerne gir så god
tilbakemelding.
Frokostkafeen
Etter nedstengning startet vi opp den 1. mars 2021, men måtte igjen ta en pause frem til
slutten av april, fra da av har vi fortsatt med ukentlige samlinger ut året minus ferier. Det har
blitt 25 samlinger hvorav 4 turer. Vi har vært på Hesnes, Mineralparken på Evje,
Brokelandsheia og Tvedestrand. Vi avsluttet den 13.desember med mat og kake fra Liens
konditori, fordi vi igjen måtte holde 1 meteren, noe som er vanskelig i biler og på kafé, men
som fungerer fint på Langbrygga.
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Dette året har vi vært 5-10 deltakere og 2-3 frivillige. Vi har ikke aktivt prøvd å rekruttere
dette året, men vi har tatt imot noen 2-3 nye deltakere. Vi bruker SMS til beskjeder og
hilsener og det har fungert fint.
Sykehusguide
Det har ikke vært aktivitet i sykehusguide i 2021. Ny oppstart var planlagt i november 2021,
men en økning i smitten førte til at oppstart ble utsatt. Sykehusguide er et samarbeid med
Tromøy og Hisøy Røde Kors.

Migrasjon og flerkultur
Kameleonkvinnene - internasjonal kvinnegruppe
Kameleonkvinnene har arrangert ni sammenkomster samt fire yogakurskvelder i løpet av
året. Dette synes vi er bra gjennomføring i koronatiden. På sammenkomstene blir det satt
fokus på det norske språk, men også det å lære om hverandres kulturer og sosialt samvær
med litt å bite i. Både deltakerne og frivillige er vanligvis med på å lage et allsidig program for
hvert halvår, men dette var vanskelig å gjennomføre i 2021.
Tur på skøytebanen og Lindland Natur, Enkel servering på temakveldene - gjennomgang av
programmet, kvinnedagen, ordforståelse, høsttakkefest og Litt av hvert. I tillegg hadde vi en
temakveld om Syria og et par kvinner lagde mat. Antall frivillige er totalt syv. Antall deltakere
variere fra 5-18.
Mannfolkgruppen
Vi har fortsatt planer om å få restarte Mannfolkgruppa, men det ble for uforutsigbart å starte i
dette i koronaåret.
Leksehjelp
Ingen aktivitet i 2021.
Flyktningguide
Vi har gjennomført tre koblinger i løpet av 2021, en fjerde kobling ble utsatt på grunn av
sykdom. En planlagt temakveld i samarbeid med Kameleonkvinnene om ytringsfrihet ytringsansvar, ble avlyst på grunn av at foredragsholderen ikke kunne stille.
Annen aktivitet
Andre aktiviteter under dette punktet er Visitortjenesten og Vitnestøtte. Dette driftes av
distriktet, men vi kan ha frivillige medlemmer i aktivitetene.

Beredskap i omsorg
Vi serverte sveler til vaksineringstemaet den 6. februar. Fra begynnelsen av mars serverte vi
varme eller kalde retter samt vafler, muffens, sveler eller kake 1-4 ganger per uke frem til 9.
september. Mange frivillige har vært med og flere har vært med veldig mange ganger.
Tromøy Røde Kors har hjulpet med matlaging hver onsdag fra midten av juni. Lederen i
Hisøy Røde Kors har også vært med et par ganger. Alle frivillige fikk informasjon om
vaksineringsfesten hvor noen fra omsorg deltok.

Generelt organisasjonsarbeid
Fokuset har vært å fremme åpenhet, informasjonsflyt og inntektsgivende arbeid. Støtte og
utvikle eksisterende aktiviteter og prøve å starte Mannfolkgruppa. Vi har satt ekstra søkelys
på behov til lavinntektsfamilier og familier i sårbarbare livssituasjoner i forbindelse med
koronasituasjonen. Vi har servert dugnadsgjengen på huset noe å bite i et par ganger.
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Nye frivillige
En fra omsorgsrådet deltar på introduksjonskursene eller er kursholder, dette for å bli fort
kjent med nye frivillige. Vi har fått flere nye frivillig til juleaksjonen, besøksvenn med hund,
besøksvenn og i besøkstjenesten, men alle har ikke enda fått gjennomført alle nødvendige
kurs.
Inntektsgivende tiltak
• Arendal kommune - IMDI-midler. Vi fikk midler til fysiske aktiviteter.
• De fleste aktivitetslederne lager søknad for sin aktivitet i Søknadsportalen. Det ble
arrangert fellessamling for aktivitetslederne og omsorgsrådet slik at vi kan hjelpe
hverandre med å lage de beste søknadene.
• Påskelotteriet lot seg ikke gjennomføre på grunn av koronasituasjonen, men vi
gjennomførte et Konvoluttlotteri for å teste litt før jul.
• Vi sendte søknad for Sommeraktiviteter og Juleaksjonen 2021 og arrangerte mange
aktiviteter både i sommer og før jul, i romjula og på nyåret, samt gledet mange
barn/unge med julegaver.
• Søkte midler fra Arendal kommune og fikk kr 8000,- til aktivitetene.
• Beredskap i Omsorg. Matservering til vaksineringsteamet på Sam Eyde.
• Vi har hatt en vakt sammen med Hjelpekorpset.
Frivilligverving/Profilering
• Rekruttering av frivillige på bl.a. Facebook ved deling av kursinformasjon.
• Vi har Facebook side for Arendal Røde Kors hvor vi legger ut informasjon og ikke
minst hyggelige saker.
• Vi bruker Det skjer i Agderposten – dessverre lite i 2021 på grunn av
koronasituasjonen.
Annet
Vi i omsorgsrådet har hatt et lærerikt og til tider krevende år også i 2021.
•
•
•
•
•
•

Beredskap i omsorg har fått mange frivillige til å bidra i forbindelse med matservering
til vaksineringsteamet.
Gjennomgang med Knut på distriktskontoret om CIM og beredskap.
Leder for omsorgsrådet og Aase er med i beredskapsutvalget i Arendal Røde Kors,
men det har ikke vært møter i 2021.
Vi har behandlet mange saker, og hatt et veldig godt samarbeid. Vi jobber videre for
at Arendal Røde Kors Omsorg skal være åpen og inkluderende.
Omsorgsrådet og omsorgsaktivitetene har hatt mange koronaråd og tiltak å forholde
seg til, men vi har prøvd å holde aktivitetene åpne der vi har kunnet.
Vi har gode aktiviteter som er innenfor formålet vårt.

Rådet ønsker å takke alle frivillige for en kjempeflott innsats i 2021.
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Arendal, 10.02.2022

______________________________
Gerd Torunn Gundersen
leder

______________________________
Malgorzata Izabela Sadowska
nestleder

______________________________
Astri D. Hansen
medlem

______________________________
Nika Rubas
medlem

______________________________
Oray Orhan Boy
medlem

14

ÅRSBERETNING FOR ARENDAL RØDE KORS HJELPEKORPS 2021
2021 har vært annerledes-året etter annerledes-året da koronaen kom. Med nesten hele
2020 hvor vi måtte tilpasse oss korona-restriksjoner og nye utfordring ble 2021 året vi
tilpasset oss ny situasjon og viste at vi er en ressurs for kommunens innbyggere.
Hjelpekorpset har i 2021 hatt en beredskap som har blitt tilpasset den situasjonen vi er i. Vi
har endret søkelys på kunnskap, utstyr og lokaliteter.
Vi har utført aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaksinetjeneste for kommunens innbyggere
Smittetransport
Syke/pasienttransport for SSK
Leteaksjoner
Sanitetsvakter
Samlet inn mye pant
Oppdatert mye redningsutstyr
Anskaffet redningsutstyr
Fortsatt arbeidet med depot på huset.
Bytte kledning på deler av huset
Re-godkjent mange medlemmer

Sanitetsvakter
Sanitetsvakter har vært Hjelpekorpset hovedaktivitet, men det ble mye mindre av dette i
2021 pga Korona. Det har vært et inntektstap for korpset siden mange av våre vakter ble
avlyst. Vi har fått dekket mye av de økonomiske tapene, men tapene av å ha mannskaper i
lav aktivitet har vært store.
Det har allikevel vært aktivitet. Vi har hatt sanitetsvakt på Rally Grimstad, HoveTri, Regatta
Arendal Grand Prix og Tiurleiken.
Korpsets vann-gruppe har vært aktive med trening, bruk av lokaler til båt/utstyr og hatt
beredskap på sjøen hele sommeren.
Corona-situasjonen har også gjort at vår beredskapsambulanse og ambulansepersonell har
blitt brukt til tjeneste hos Sørlandets Sykehus Kristiansand og Arendal. Personell har blitt
kurset i smittevern og blitt brukt til tjeneste. Dette har gjort at mange har blitt godt kjent med
utstyr og rutiner.

Kurs og opplæring
Korpset har prioritert kurs for medlemmene, men koronaen har også her satt en brems på
mye av aktiviteten.
Vi har hatt medlemmer på ATV-kurs og kurs i operativ veiledning. Leder-Trioen har vært på
ledersamling på Gardermoen.
Korpset har valgt å fokusere mer på faggrupper, slik at det blir lettere å møtes. Faggruppene
er mindre grupper, så det har vært innenfor å møte hverandre fysisk. Dette har gjort at vi
kan vedlikeholde og utvikle kunnskapen til medlemmene.
Det har blitt gjennomført korpsmøter jevnlig både fysisk og på Teams for å holde aktivitet
bland medlemmene. Møtene har vært faglige og sosiale.
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Ettersøkning
Vi har i 2021 deltatt på leteaksjoner og det er lagt ned mange timer tjeneste. Vi har deltatt på
aksjoner i Agder.
ATVen og depot-hengeren viser seg fortsatt som et meget godt verktøy på leteaksjoner.
Både Nasjonal Handlingsplan og korpset ser behov for å utvide utstyret til denne typen
aktiviteter. Dette har vi gjort i for av å anskaffe oss en UTV til transport av pasienter utenfor
vei, samt i bruk på leteaksjoner/sanitetsvakter.
Korpset har også deltatt på aksjon E18 ved stort snøfall ved Tvedestrand. Korpsets merker
at kommunen er mer informert om våre kapasiteter og vi ser at vi blir brukt mye mer enn
tidligere til mange typer oppdrag.

Depot
Korpset har i 2021 fortsatt oppussingen og tilpasset depotet. Dette er tidkrevende, og
varigheten av pandemien har gjort at vi ikke får gjort så mye som vi ønsker.
Hjelpekorpset drifter 9-seteren og 17-seteren for Arendal Røde Kors. Bilene står på Røde
Kors Huset og blir her lagret, vedlikeholdt, vasket og klargjort for tjeneste.

Pant
Korpset har også i 2021 hatt pantedunker på forskjellige steder i kommunen som
campingplasser, brygger, hyttefelt ol. Inntekten fra pant fortsetter å være en stabil og god
inntekt for Korpset.
PGA koronaen har vi måtte gjøre en del tiltak med tanke på sortering og henting av pant. Vi
har måtte sette panten i «karantene» en stund før vi kunne sortere den. Det har også vært
begrensninger på antall personer som kan delta samtidig.
Beredskap
Korpset er representert i beredskapsrådene til Arendal og Tvedestrand kommune. Det har
vært møter med Arendal kommune i 2021, men møtet med Tvedestrand kommune ble avlyst
grunnet Corona situasjonen.
Røff
Dette var det første hele året vi har vært i drift. Ungdommene ønsket at vi skulle ha aktivitet
hver uke. Det har vi hatt, med unntak av ferier og de periodene vi har hatt høyt smittetrykk i
Arendal.
Vi har hatt samarbeid med RØFF på Evje og har vært sammen med dem på 2 turer. En
helgetur på Evje, Trollaktiv, og på en konsert med overnatting på Kilandsenteret. I tillegg har
vi hatt en helgetur med overnatting i telt og hengekøye.
Vi har ellers øvd på førstehjelp, sminking, vi har øvd på stisøk og søk i mørket. Janneke har
vært sammen med oss og holdt et kurs om frivillighet. Vi er på turer rundt om i nærområdet.
Vi bruker ofte hytta på Hove som base for førstehjelp og øvelser. Ungdommen trives veldig
godt der ute.
Miljø og bærekraft er en av tingene vi er opptatt av i vår aktivitet. Vi lærer ungdommen at de
skal ta miljøhensyn og tenke på miljøet. Vi bestemte oss derfor at vi skulle bruke pengene fra
Begeistringsfondet på personlig utstyr. Da slipper vi bruk av engangsutstyr når vi er på tur.
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Vi har ikke hatt veldig stort fokus på å rekruttere dette året. Det har vært viktigere at
ungdommene som hører til gruppa skal ha en møteplass. Dette fordi det har vært usikkert
om vi vi kunne møtes og hvordan aktivitetene kunne gjennomføres.
Helt på slutten av året fikk vi RØFF sin gamle Instagramkonto i bruk igjen. Den tenker vi å
bruke som en plattform for å vise hva vi holder på med.

Annet
Rolf Aage Wildhagen satt i lokalrådet som medlem og adm-leder frem til des 2021, men trakk
seg fra sine verv i rådet.
Styret ønsker å takke alle medlemmene for en flott innsats i året som har gått.
Arendal, 26.01.2021

Frederick Stensbye
Korpsleder

Tore Johan Frigstad
Nestleder/Operativ Leder

Hanne Solveig Hoff
Styremedlem

Siw Thu
Styremedlem
Fungerende Adm-leder

Jarle Simonsen
Styremedlem

May Lill Jacobsen
Styremedlem
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Sak 4 Regnskap for Hovedforeningen med avdelinger 2021
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Sak 5 – Handlingsprogram for Arendal Røde Kors med avdelinger 2021

HANDLINGSPROGRAM FOR ARENDAL RØDE KORS 2022
Arendal Røde Kors er en lokalforening tilknyttet Agder Røde Kors. Vårt oppdrag er å
avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vår innsats er forankret i
lokale behov, og tar utgangspunkt i ressurser, kompetanse og lokale forhold.

Våre prinsipper
Arendal Røde Kors driver sin virksomhet i samsvar med Røde Kors- og Røde
Halvmånebevegelsens syv grunnprinsipper:
Humanitet
Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på
slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å
forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og
helse, og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde kors arbeider for å fremme
gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.
Upartiskhet
Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse,
samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å
lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst.
Nøytralitet
For å kunne bevare alles tillit, skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti, eller på noe
tidspunkt la seg engasjere i uoverenstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller
ideologisk karakter.
Uavhengighet
Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene
under krig og i nødssituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid
opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overenstemmelse
med Røde Kors-prinsippene.
Frivillighet
Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap, og er
ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler.
Enhet
I hvert land kan det bare være én Røde Kors- organisasjon. Den må være åpen for
alle, og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet.
Universalitet
Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Korsforeningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.
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Arendal Røde Kors legger følgende Røde Kors-vurdering til grunn
for sine planer og prioriteringer:
1. Det foreligger et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner.
2. Aktivitetene følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper.
3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse og naturlig
forankring.
4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven.

Forankring i Røde Kors sitt Hovedprogram
Røde Kors har et hovedprogram for perioden 2021-2023. Målkartet i
Hovedprogrammet beskriver hvilke samfunnsmål og organisatoriske mål Røde Kors
skal jobbe for å nå. Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom de tre overordnede
samfunnsmålene, som beskriver ønskelige samfunnseffekter, og dermed HVA vi
ønsker å oppnå. De organisatoriske målene viser retning for Røde Kors sitt
organisatoriske arbeid, og HVORDAN vi skal jobbe. De organisatoriske målene skal
understøtte samfunnsmålene.

Målkart for Norges Røde Kors 2021-2023:
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Prioriteringer og planer for Arendal Røde Kors kategorisert etter
samfunnsmålene:
•

Samfunnsmål 2.1 Redde liv

Overordnet mål: Mennesker er forberedt på, responderer på og kommer seg raskt
etter kriser
Behov
Risikobildet i Norge endrer seg, og det er behov for å videreutvikle Røde Kors som
en kompetent og tydelig beredskapsaktør som responderer effektivt på nye og
hyppigere hendelser, også som følge av klimaendringer. Det er behov for at Røde
Kors opprettholder sin posisjon som frivillig beredskapsorganisasjon, ved kontinuerlig
å videreutvikle organisasjonen og samarbeide med offentlige myndigheter og andre
aktører for å forebygge og respondere godt på akutte fysiske og psykososiale
behov. Arendal Røde Kors er en del av beredskapsplanene i Arendal kommune, og
vi ønsker fortsatt å være med på å styrke dette samarbeidet.

Arendal Røde Kors vil:
1. Være en kompetent og tydelig beredskapsaktør som samhandler godt med
offentlige myndigheter og andre aktører for å redde liv og helse i egne lokalsamfunn,
også ved hendelser som forsterkes av klimaendringer.
Tiltak:
I.
II.
III.
IV.
V.

Fortsatt beredskapssamarbeid med kommunene som faller inn under
vårt område.
Vurdere og eventuelt etablere et EPS (Evakuerte- og
pårørendesenter) på Røde Kors-huset på Longum.
Gjøre en helhetlig vurdering av våre materielle ressurser, for å
optimalisere beredskapen i vår organisasjon.
Videreutvikle interne beredskapsplaner, og jobbe for et mer integrert
samarbeid mellom hjelpekorps og omsorg på området.
Beredskapsansvarlig gjennomfører en beredskapsøvelse i samarbeid
med styret.
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2. Respondere på akutte fysiske og psykososiale behov, ved å styrke kompetanse og
kapasitet i hele organisasjonen.

Tiltak:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

•

Gi frivillige og medlemmer tilbud om førstehjelpskurs, psykososiale
førstehjelpskurs og andre kurs.
Oppfordre frivillige til å ta instruktørkurs, og oppfordre instruktører til å
holde kurs.
Fortsette å bygge og styrke faggruppene innen hjelpekorpset.
Etablere ressursplan for frivillig beredskap innen omsorg.
Jobbe aktivt med å øke andelen frivillige.
Utrede tilsetting av en administrativt ansatt i organisasjonen, for å
bygge og styrke kapasiteten i organisasjonen.

Samfunnsmål 2.2 Trygg oppvekst

Overordnet mål: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av
inkluderende fellesskap
Behov
De fleste barn og unge i Norge har et godt liv med gode muligheter til utvikling.
Likevel er det et økende antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og som
opplever å stå utenfor fellesskapet og ikke ha de samme mulighetene til utvikling og
deltakelse. Det er behov for å styrke tilstedeværelse for barn som vokser opp i
lavinntekt, og rette innsatsen mot at flere av disse barna får delta på relevante Røde
Kors-aktiviteter.
Stadig flere unge rapporterer om psykiske plager, følelse av ensomhet og depressive
symptomer, og pandemien har forsterket bildet. Det er behov for å forebygge og
redusere ensomhet og psykiske plager hos unge gjennom at Røde Kors er enda mer
til stede, og får flere til å delta på de tilbudene Røde Kors har. Tidlig innsats er
avgjørende for at humanitære utfordringer ikke skal følge den enkelte gjennom livet.
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Arendal Røde Kors vil bidra til å:
1. Forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant barn og unge.
2. Forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen.
3. Gi unge mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig
engasjement.
Tiltak:
Handlingsmålene er videre konkretisert i handlingsplan for Omsorg.

•

Samfunnsmål 2.3 Liv i verdighet

Overordnet mål: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling
Behov
Ensomhet og utenforskap utgjør betydelige humanitære utfordringer i samfunnet.
Trender som migrasjon, urbanisering, økt effektivisering av arbeidslivet og
sosioøkonomisk ulikhet, kan bidra til økt stigmatisering, ekskludering og ensomhet. Vi
er også inne i en situasjon med pandemi hvor mange har vært mye alene, noe som
kan ha forsterket utfordringene for mange. Tiltak som treffer, og frivillig innsats blir
viktig. Det er behov for at Røde Kors prioriterer arbeid med å redusere ensomhet hos
eldre. Videre er det behov for å sikre tiltak for de mest sårbare, og sikre aktiviteter for
inkludering av migranter.

Arendal Røde Kors vil bidra til å:
1. Være en tydelig stemme og pådriver for humanitære verdier og rettigheter.
2. Redusere ensomhet og isolasjon.
3. Redusere utenforskap og styrke mestring.
4. Gi mennesker mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig
engasjement.
5. Videreutvikle organisasjonen med kompetanse og kapasitet til å respondere godt
på behov i lokalsamfunnet.
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Tiltak:
I. Organisasjonen vil aktivt rekruttere nye medlemmer, og ha gode ordninger
for å ta dem imot og lære opp frivillige.
II. Sørge for medlemspleie og gode møteplasser. Særlig gjennom flere felles,
åpne medlemsmøter dersom koronasituasjonen tillater det.
III. Jobbe for god kommunikasjon, støtte og samarbeid mellom alle
organisasjonsleddene.
IV. Sørge for en bærekraftig økonomi.
V. Jobbe for å finne den beste løsningen for bruk av våre lokaler på Longum,
ut fra en helhetsvurdering rundt beredskap, aktiviteter og drift.
VI. Samarbeide med Agder Røde Kors, andre lokallag, og ulike offentlige
etater, private bedrifter, organisasjoner og eksterne aktører for å kunne
være en del av et mest mulig helhetlig humanitært tilbud, ut fra behovene i
vårt lokalsamfunn.
Både disse og ytterligere handlingsmål er konkretisert i handlingsplaner for
Omsorg og Hjelpekorps

•

Arendal Røde Kors og bærekraftsmålene

Norges Røde Kors har vedtatt å bidra til å bidra til FNs bærekraftsmål i sitt arbeid.
Røde Kors skal hindre og lindre menneskelig nød og lidelse, og det vil alltid være
humanitære behov som ligger til grunn for innsatsen. Bærekraftsmålene styrer derfor
ikke arbeidet i Røde Kors direkte, men å bidra til at de oppfylles sammenfaller med
målene for det humanitære arbeidet. Som lokallag i Røde Kors bidrar vi ikke til å
oppfylle alle bærekraftsmålene i like stor grad. I Arendal Røde Kors bidrar vi spesielt
til tre bærekraftsmål gjennom våre aktiviteter:

FNs bærekraftsmål 3) God helse
I Arendal Røde Kors jobber vi for å sikre god mental helse for mennesker i alle aldre,
blant annet gjennom besøkstjenesten, flyktningeguide, samtalestøtte og sosiale
aktiviteter. Områder i vår handlingsplan som inkluderer bidrag til bærekraftsmål 3 er:
Redde liv, trygg oppvekst, liv i verdighet.
FNs bærekraftsmål 11) Bærekraftige byer og samfunn
Byer og samfunn må gi tilgang til grunnleggende tjenester og bærekraftige løsninger.
Arendal Røde Kors Hjelpekorps er en betydelig frivillig aktør innen beredskap og
redning i vårt distrikt, og er dermed en klar bidragsyter i arbeidet med å redusere
dødelighet og styrke beredskapsevne i møte med katastrofer. Områder i vår
handlingsplan som inkluderer direkte bidrag til bærekraftsmål 11 er: Redde liv
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FNs bærekraftsmål 19) Mindre ulikhet
Å redusere ulikhet er sentralt i Røde Kors sitt arbeid. Arendal Røde Kors jobber for å
redusere ulikhet ved å tilby aktiviteter som inkluderer alle, som reduserer utenforskap
og fremmer et inkluderende samfunn. Gjennom våre aktiviteter ønsker Arendal Røde
Kors å bidra til å demme opp for følgene av fattigdom, og til å fremme sosial,
økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne,
rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.
Områder i vår handlingsplan som inkluderer bidrag til bærekraftsmål 6 er: Trygg
oppvekst, liv i verdighet
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Handlingsprogram for Arendal Røde Kors Omsorg 2022
Generelt
Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vår innsats er
forankret i lokale behov, og tar utgangspunkt i ressurser, kompetanse og lokale forhold. Vi
legger Røde Kors-vurderingen til grunn for våre planer og prioriteringer.
I tillegg til prinsippene - Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet
og Universalitet vil Arendal Røde Kors Omsorg sette fokus på FNs bærekraftige mål. Vi vil
arbeide målrettet for å få de med i arbeidet videre i alle aktiviteter og annet arbeid i
omsorgsrådet. Vi vil også ha søkelys på HÅP og Miljøplakaten.

Samfunnsmål 2.2 Trygg oppvekst
Overordnet mål: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende
fellesskap.
I Arendal Røde Kors Omsorg har vi nå BARK som arbeider for at barn skal ha trygge og
gode aktiviteter, denne aktiviteten er gratis. I tillegg har vi fokus på ferieaktiviteter for
lavinntektsfamilier og familier i sårbare livssituasjoner samt deltakerne i BARK. Vi gir de
frivillige kurs og utdanning innenfor dette feltet, slik at de på en god måte kan møte barn og
unge i vår aktivitet.
Mål 1: Opprettholde tilbudet for barn i aktiviteten BARK.
Mål 2: Forbedre barns kunnskaper om FNs bærekraftige mål.
Mål 3: BARK. I løpet av våren få totalt 6 frivillige i aktiviteten. Samling tirsdag hver uke.
Mål 4: Rekruttere barn med foreldre fra minoritetsbakgrunn til å bli med i BARK.
Mål 5: Søke midler til ferieaktiviteter. Bidra til glede og opplevelser for barn i
lavinntektsfamilier og familier i sårbare livssituasjoner samt for deltakerne i BARK.
Mål 6: Juleverkstedet på 2-4 skoler.
Mål 7: Utrede mulighet for å starte en aktivitet for ungdom i byen og en evt oppstart i løpet av
året.

Samfunnsmål 2.3 Liv i verdighet
Migrasjon, flerkultur og sosial inkludering
Overordnede mål:

- Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling.
- Vi prioriterer og gjennomfører innsats som har humanitær effekt.

Gjennom forankring i Røde Kors-verdiene og Røde Kors-vurderingen kan vi avdekke hvilken
innsats som er riktig for våre aktiviteter. Trygghet er veldig forskjellig fra menneske til
menneske. Vi kan ikke måle hva et verdig liv er eller hvordan mennesker føler utvikling i livet.
Det vi kan gjøre er å følge utviklingen i samfunnet og gjøre vurderinger for aktivitetene vi
tilbyr. Det er viktig at de tilbudene vi gir føles riktig for de som deltar. Det skal være et sted
for felleskap, mestring og utvikling.
Migrasjon og Flerkultur
Røde Kors vil være til stede for migranter som har behov for støtte og inkludering ved å
opprettholde inkluderende møteplasser.
Mål 1: Opprettholde Kameleonkvinnene med sammenkomst hver onsdag. Lage interessant
og allsidig program med enkel servering og ikke minst norsktrening og sosialt samvær.
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Kameleonkvinnene vil arrangere minst et åpnet arrangement. Arrangement på høsten er i
forbindelse med internasjonale dager – Sammen i Verden.
Mål 2: Yoga kurs for Kameleonkvinnene.
Mål 3: Flyktningguide. Koblinger etter behov og temakvelder to ganger per år. Gjerne i
samarbeide med Kameleonkvinnene.
Mål 4: Vurdere å starte norsktrening/leksehjelp for innvandrere.
Mål 5: Restart av Mannfolkgruppa. Vi trenger minst 3 faste frivillige. Lage et godt program i
samhandling med Kameleonkvinnene.
Sosial Inkludering
Mål 1: Besøkstjenesten en til en. Vi vil arbeide aktivt med å få flere frivillige inn i denne
aktiviteten bl.a. gjennom promotering på Facebook, positive innlegg på siden til Arendal
Røde Kors, Det skjer i Agderposten. Besøksvenner en til en skal kontaktes per telefon en
gang i året for en oppfølgingssamtale.
Mål 2: Besøksvenn med hund. Utdanne 10 nye ekvipasjer i løpet av våren 2022 og nytt kurs
til høsten. Flere ekvipasjer på Myratunet og Plankemyra. Samarbeide med Besøksvenn en til
en for ekvipasjer som er godkjent i denne kategorien. Arrangere treningssammenkomster og
sosiale samvær for frivillige.
Mål 3: Besøkstjenesten. Salgstralle m/sosialt samvær på Solhaug og Margarete stiftelsen
hver andre uke, sosialt samvær på Flosta minst en gang per måned, kafe på Margarete
stiftelsen hver uke, sittedans på Røed hver andre uke. Arrangere sommerfest og/eller
høstfest for beboerne på 3 av bo- og omsorgssentrene. Sosialt samvær for tidligere frivillige
og frivillige besøksvenner en gang annen hver måned.
Mål 4: Ung besøksvenn vurderer vi restartet, men vi avventer til høsten 2022. Rekruttering
av flere unge besøksvenner og voksne frivillige.
Mål 5: Frokostkafeen. Åpen møteplass for alle, men er spesielt rettet mot aleneboende eldre
hver mandag i 1. etasje på Røde Kors-huset Langbryggen 15. Vi vil prøve å reise på turer i
nærområdet og noen lengre turer.
Mål 6: Opprettholde sykehusguide og arbeide for å fylle opp 2 vakter per dag 1-2 dager per
uke. Dette er et samarbeide med Tromøy og Hisøy Røde Kors.
Mål 7: Tilbud til eldre hjemmeboende som liker å oppleve noe sammen med andre.
Kulturvenn møtes annen hver uke.
Mål 8: Temakvelder for besøkstjenesten og sosial inkludering 1-2 ganger per år.

Beredskapsevne i Omsorg
•
•
•
•
•
•
•

En fortsatt bevisstgjøring i omsorg om at vi er en viktig beredskapsressurs i Røde
Kors.
Videreformidle informasjon slik at alle aktuelle frivillige i omsorg skal kjenne til
varslingsrutiner.
Oppfordre til deltakelse når Arendal Røde Kors vil gjennomføre beredskapsøvelser.
Sammenkomst for alle frivillige i omsorg, gjerne sammen med hjelpekorpset, om
dette temaet i løpet av året.
Påminnelse og bevisstgjøring av tiltakskort.
Samarbeide med styret, hjelpekorpset og distriktet.
Oppfordre frivillige til oppfriskning av førstehjelpskurs. Alle aktivitetslederne bør delta
på «Ettersamtalekurs». Anbefaler også at flere blir med på kursene: «Tør du å lytte»
og «Samtaler med personer i selvmordsfare».
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Generelt organisasjonsarbeid
Fokuset blir å fremme åpenhet, informasjonsflyt og inntektsgivende arbeid. Støtte og utvikle
eksisterende aktiviteter og starte nye om der er et behov. I omsorgsrådet og i samarbeid
med aktivitetsledere evaluerer vi jevnlig aktivitetene og ser hva som er riktig å ha fokus på ut
ifra behovene vi ser.
Markedsføring/samarbeide mm
• Markedsføring: Promotering på Facebook, Det skjer og Sideblikk i Agderposten.
• Arbeide for at alle aktivitetene i omsorg blir mer synlige og dele hyggelig nyheter fra
omsorgsaktivitetene jevnlig på Facebooksiden https://www.facebook.com/ArendalRodeKors/
• Nye frivillige. Sende velkomstbrev fra styret og invitere til startkurs/introduksjonskurs.
• Kurs: Omsorgsrådet samarbeider med distriktskontoret om videre kurs og har også
mulighet til å arrangere kurs dersom dette er nødvendig.
• DiBa – jevnlig oppdatering av frivillige.
• Informasjon/samarbeid: Alle protokoller deles fortløpende på korsveien under Arendal
åpent for alle.
• Jevnlige møter med aktivitetslederne.
• Omsorgsrådet i Arendal Røde Kors vil bidra med god kommunikasjon og samarbeide
innad i organisasjonen.
• Vi ønsker samarbeid med offentlige etater/institusjoner, Arendal Voksenopplæring,
Med Hjerte for Arendal og eventuelt andre aktører og næringslivet.
• Fellesstand/fellessammenkomster med styret og hjelpekorpset for å rekruttere
frivillige og medlemmer 8. mai, Moltemyrdagen og Åpen dag på brannstasjonen og i
forbindelse med Frivillighetens år 2022.
• Oppfordre omsorg til å delta på medlemssammenkomster i regi av styret og i
borgertoget 17. mai.
• ID-kort til alle aktive frivillige samt politiattest for barne- og familieaktiviteter.
• Vi oppfordrer frivillige til å delta på kurshelgen for å trygge de frivillige i rollen de får
og levere god kvalitet på tilbudet vi gir. Mange krevende menneskemøter og det er
viktig at de frivillige føler at de mestrer sine oppgaver. I tillegg bli kjent med andre
Røde Kors’ere og andre lokalforeninger samt få ny motivasjon og inspirasjon.
Inntektsgivende tiltak/regnskap samt rapportering.
• Påske- og julelotteri eventuelt m/julebasar.
• Ha en kveldssamling for å hjelpe aktivitetslederne med søknadsprosessen i
Søknadsportalen. Viktig å kvalitetssikre søknader derfor gjør vi dette sammen.
• Søke eksterne midler ved behov.
• Oppfølging av budsjett og regnskap, hver 3. måned samt rapportering.
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HANDLINGSPROGRAM – 2022

Hovedmål:”Best på søk og redning fra fjord til fjell”
1. VI SKAL HANDLE NÅR ULYKKER OG KATASTROFER RAMMER
Arendal Røde Kors Hjelpekorps skal drive et aktivt beredskaps- og katastrofearbeid, og skal
være i stand til å yte hjelp ved ulykker og nødssituasjoner.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide for en bred deltakelse i organisasjonens beredskaps- og
redningsarbeid tilpasset regionale og lokale behov
Prioritere søk, redning og pasienttransport på og utenfor vei, inkludert
vann-redning
Ha oversikt over egne ressurser som kan mobiliseres i forhold til
ekstraordinære hendelser
Sørge for at alle frivillige, uavhengig av aktivitet har forståelse for hva det
betyr å være en del av en beredskapsorganisasjon.
Delta aktivt i kommunalt beredskapsarbeid
Vi skal sette oss inn i og etterfølge beredskapsplanen til Arendal kommune
Legge til rette for at alle i organisasjonen, både aktive medlemmer og
ansatte, får tilbud om kurs i livreddende førstehjelp og kjennskap til Røde
Kors
Være med å øve hele organisasjonen til å bistå ved ulykker og katastrofer
Arbeide for kvalitetssikring av medlemmer, ledere, instruktører og utstyr
Ta godt vare på nye frivillige og interesserte medlemmer.
Oppdatere og vedlikeholde utstyr på depotet og sørge for at vi har alt det
utstyret vi trenger.

Konkrete mål

1.0 Struktur
• Aktivt arbeide videre med vedtatt korpsstruktur, med konkrete kvalitetskrav til
hver gruppe. Vi skal arbeide innfor følgende grupper:
- Søk og Redning
- Vann-redning
- Sanitet
- Depot
- Redning vinter
- Beredskap
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-

Støttefunksjoner
Sminke og markør
Eksterne førstehjelpskurs
Beredskapsambulanse
Utdanning/Kurs
Transport

2.0 Et fokusområde for 2022 blir å få styrket søk og redningsgruppen: Dette skal primært
gjøres igjennom følgende tiltak:
• Øke antall kvalifiserte medlemmer på søk og redning.
• Øke antall lagleder på B nivå.
• Oppdatere aksjons og redningsutstyr
• Oppdatere eksisterende medlemmer faglig
3.0 Fortsette med å bygge opp en kompetent vannredningsgruppe i løpet av de neste årene
igjennom følgende tiltak:
• Utdanne medlemmer på KVANN.
• Sertifisere flest mulig medlemmer som vann-reddere ved opplæring på
korpsets egen båt.
• Øke antallet godkjente båtfører
• Innkjøp av Rescue Runner til vann-gruppa for å styrke beredskapen på sjøen og
ved sanitetsvakter ved aktiviteter ved vann. Korpset vil bruke deler av
overskuddet fra 2021 til dette innkjøp. Kostnad ca kr 160.000,• Styrke samarbeidet med hjelpekorpset i Mandal for å øke beredskapen i hele
landsdelen.

4.0 Bygge videre på en sterk sanitetsgruppe
• Oppdatere og re-godkjenne eksisterende ambulansepersonell.
• Holde øvelser internt og sammen med Arendal Røde Kors.

5.0 Hjelpekorpsets inntekter skal primært hentes inn igjennom følgende inntektsgivende
tiltak:
• Arbeidet med panteordningen som en viktig inntektskilde.
• Sanitetsvakter
• Eksterne kurs
• Beredskapsambulanse
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6.0 Stimulere til økt sosial aktivitet mellom medlemmene i korpset slik at Arendal Røde Kors
hjelpekorps blir en bra plass å være
• Fortsette bruken av sosiale medier som primær kommunikasjonskanal.
• Bruke KOVA som intranett for å bedre organisere medlemsaktiviteter.
• Bruke KOVA til å sende ut informasjon til medlemmer på SMS og e-post.
• Avhold korpskvelder jevnlig med både godt faglig innhold, samt med et sosialt
tilsnitt.
• Bruke digitale hjelpemidler som Teams til å holde aktiviteter og møter.
• Aktivt stimulere til utvikling av nye ledere på alle nivåer i korpset.
7.0 Gi et kurstilbud hvor alle nye medlemmer har mulighet til å komme opp på kvalifisert nivå
første år de er medlem i korpset. Dette skal gjøres igjennom:
• Prioritere ”Grunnkurs for hjelpekorps”
• Holde vervekampanje

8.0 Fortsette arbeidet med å bygge opp en kompetent vinter gruppe i løpet av de neste årene
• Dette skal gjøres ved å tilby vinterkurs
• Samarbeide med ”Vinter-Korps”
9.0 Beredskapsambulanse – Bygge videre for å få opp flere medlemmer til å bemanne
beredskapsambulansen. Ambulansen er i 2021 blitt brukt mye av helsetjenesten.
Vi har også blitt forespurt av en flymekler om vi kunne tenke oss å bli brukt på lange
pasienttransporter både nasjonalt og internasjonalt. Dette er oppdrag vi har tatt i januar
2022. Lokalrådet ønsker å tilby seg å kunne ta slike oppdrag. Derfor vil også det og
oppruste ambulansen og evt anskaffe en ny(ere) beredskapsambulanse være ønskelig.
Korpset setter av resterende del av overskuddet fra 2021 til innkjøp av ny
beredskapsambulanse.

10.0 Beredskapsgruppe
Korpset har en beredskapsgruppe som består av 3 medlemmer. ARK har også en
beredskapsgruppe som består av medlemmer fra korpset og Omsorg. I 2022 skal
beredskapsgruppen samles og jobbe for at hele Arendal Røde Kors skal bli klar over at
Røde Kors er en beredskapsorganisasjon.
Arendal Røde Kors har fått støtte av Gard i form av fast beløp kr 150.000 hvert år i fem år
som startet i 2016. Gard har videreført denne støtten til Arendal Røde Kors med nye 5 år
som skal brukes til beredskap. I 2022 ønsker korpset at disse midlene skal brukes til å
etablere et Evakuerte og Pårørende Senter, kalt EPS på Huset. Dette er et ønske fra
Arendal Kommune. Da vil Røde Kors Huset raskt kunne ta imot både evakuerte og
pårørende ved en stor hendelse.
Dette vil være en god måte for korpset og Omsorg å samarbeide på og løfte beredskapen
i ARK.
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11.0 Depot
Depotet til hjelpekorpset skal ferdigstilles i 2022. Det skal bland annet lages en
smittesluse, da vi ser at mengde smitteoppdrag øker.
I tillegg skal vi ha en gjennomgang av alt utstyr på depot og vedlikeholde, oppgradere,
anskaffe og utfase utstyr.

12.0 Røff
Målgruppe ungdommer 13-17 år.
RØFF har som hovedmål å gi ungdom økt kunnskap om friluftsliv, førstehjelp og redning.
RØFF skal gi ungdommen minneverdige år igjennom mestring og naturopplevelser, i
felleskap og i samarbeid med andre.
Redde liv:
Vi skal fortsette med å øve på førstehjelp og ha fokus på dette når vi er ute på turene
våre. Vi jobber med opplæring fra Grunnleggende førstehjelp. Vi kommer også til å ha
vann-redning, både teori og praksis våren 2022.
Vi har ungdommer som nå kan begynne grunnutdanninga til hjelpekorpset, disse vil bli
introdusert til dette tilbudet.
Trygg oppvekst:
Vi jobber for at alle ungdommene skal møtes av frivillige som er inkluderende og
imøtekommende. Alle ungdommer er velkommen i vår aktivitet. Det er et gratis tilbud
og vi legger til rette med skyss om til aktiviteter om det trengs.
Frivillige skal ha politiattest.
Et verdig liv:
Alle ungdommene skal føle at de har en gruppe de hører til, de har selv en stor rolle i
utformingen av aktivitetene vi skal drive med. Vi frivillige har en viktig oppgave i å
veilede ungdommene, også når det oppstår konflikter.
Gjennom friluftslivsaktivitet ønsker vi å styrke ungdommenes mestring. Vi ønsker å lære
dem viktigheten av frivillighet og at de kan være på å påvirke lokalsamfunnet gjennom
deres engasjement.
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Sak 6 Kjøkken på Longum
Sak til årsmøtet.

Bygging av kjøkken og toaletter i forbindelse med speilsalen.
Vi søker årsmøtet om midler til bygging av kjøkken, to toaletter og garderobe i tilknytning til
speilsalen/store konferanserommet på Røde Kors huset.
Vi søker om 400 000,-. Budsjett er vedlagt.
Helt fra da huset ble kjøpt har det vært planlagt et kjøkken og toaletter i tilknytning til speilsalen.
Dette arbeidet har vært utsatt da andre områder på huset har vært prioritert. Men nå nærmer enn
seg å ferdigstille de andre prosjektene og vi kan begynne på dette.
Kjøkkengruppa har innhentet tilbud fra rørlegger, elektriker og gulvlegging som vi må ha fagfolk til,
og som er størstedelen av utgiftene. Vi har og innhentet pris på materialer, det vi trenger av
kjøkkeninnredning ut over det vi alt har. Her er ikke dugnadstimer medregnet i budsjettet.
Med kjøkken og to toaletter (et vanlig og et handikap) og en garderobe kan vi leie ut til selskaper og
konferanser i helger og på kveldstid, altså inntekt på huset. Og samtidig låse av til resten av huset
slik at vi kan leie ut utenfor organisasjonen også. Sånn vi har det nå så leier vi ut internt siden en har
tilgang til hele huset.
Hvis en tenker at en kan leie ut speilsalen 8 helger i året til ca 5000,- er det en inntekt på 40 000,-.
Internutleie helg 5 helger 2000,- er 10 000,-.
I forhold til vår egen bruk så vil en få enklere tilgang til toaletter og kortere vei for de som bruker
speilsalen og vi kan ha flere aktiviteter på huset samtidig. Og i forhold til satsningsområdet Arendal
Røde Kors har i år så vil bruken av lokalene kunne deles mer opp ved et pårørende og
evakueringssenter.
I tilbudet fra elektriker har vi fått pris på: ombygging av sikringsskap, led lys i speilsalen med dimmer,
underfordelingsskap til kjøkkenet, strøm opplagt til alle maskiner, lys stikkontakter, lys og varme på
bad, +++.
I tilbudet fra rørlegger har vi fått tilbud på to toaletter med vask, varmtvannstank (siden det blir for
langt og går for mye strøm til å varme opp fra den nede.) håndvask på kjøkken, opplegg til vask,
oppvaskmaskin, kaffe trakter.
Kjøkkengruppa ønsker å jobbe videre med denne saken, og om vi får midler kan vi starte prosessen
med å søke midler, kjøpe brukt og spør om spons osv. Vi ønsker å gjøre dette så rimelig, men bra som
mulig.
Tilbud og budsjett kan legges frem på forespørsel.
Med vennlig hilsen kjøkkengruppa
Øyvind Skauen
Astrid D. Hansen
Sonja Frigstad
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Budsjett:
Produkt

Antall Pris/stk

Sum eks mva

Sum m/mva

48x98mm
veggplater walls-to-paint
maling
listverk
foring vindu/dør
dør til toalett
vindu
amatur kjøkken
oppvasktralle
rusttfri benk/øy
Trillebord rustf. Stål
kjøkkenventilator
IKEA-kjøkken m/mva
Gulv lagt i hele avdelingen inkl.
10cm oppkant (7000,-)
elektrikerarbeid (inkl belysning
i selskapslokalet)
rørleggerarbeid
sammenleggbare bord 8 stk
m/mva
Totalsum

150
40
1
50
20
2
3
1
1
1
1
2
1

36
175
3000
50
180
1500
5000
3330
5260
3325
2000
2500
60000

5400
7000
3000
2500
3600
3000
15000
3330
5260
3325
2000
5000
60000

6750
8750
3625
3125
3900
3750
18750
4163
6575
4157
2500
6250
60000

1

33000

33000

41250

1
1

69000
97200

69000
97200

86250
121500

1

12494

12494
330109

12494
393789

Forslag til finansiering:
Prosjektet foreslås finansiert fra ARKs midler på høyrentekonto. Dette er avsatte midler som
også er ment å sikre fortsatt drift av foreningen i en beredskapssituasjon.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar bygging av kjøkken og toaletter som skissert i vedlagt plan, under
forutsetning av at minimum 50% av finansieringen av prosjektet dekkes gjennom
eksterne midler.
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Sak 7 Innkomne saker

SAK TIL ÅRSMØTE I ARENDAL RØDE KORS MANDAG 28.
FEBRUAR 2022
Viser til ekstraordinært møte i Arendal Røde Kors 10. desember 2018 sak 2 som gjelder kjøp av nytt
hus.

Der ble vi presentert hvordan arbeidsgruppen hadde tenkt dette huset skulle bli for å dekke alle
aktivitetene i ARK sitt behov, og for at alle våre aktiviteter skulle samles under samme tak. Samtidig
skulle det bli plass til alt utstyret vi disponerer, inkludert å få bilene under tak.
(Til det siste i setningen har ikke det skjedd enda). Budsjettet til arbeidsgruppen var på
kr 4 400 000.

Minner om vedtaket som ble gjort med 42 mot 32 stemmer.

Arendal Røde Kors kjøper Hans Thornes vei 26.
Arendal Røde Kors oppgraderer og tilpasser lokalene til våre behov i henhold til den totale
kostnadsrammen (inntil kr 4 500 000 – kroner firemillionerfemhundretusen). Det skal innhentes
takst/tilstandsrapport på bygget. Den skal ikke avvike allerede kjent informasjon med en kostnad på
utbedring mer enn kr 250 000,-. Takst/tilstandsrapporten skal godkjennes av lokalforeningsstyret og
distriktsstyret.

Det er gått 3 år siden ARK kjøpte huset, og vi vil derfor be styret om en orientering på årsmøte om
kostnadene for kjøp og oppgradering for årene 2019, 2020 og 2021 samt budsjettforslag for
planlagte oppgraderinger. Vi vil også be styret om et vedlikeholdsbudsjett og om å øremerke midler
til framtidig vedlikehold i balansen.

Forslag til vedtak: Styret i Arendal Røde Kors må legge fram et vedlikeholdsbudsjett og øremerke
midler til framtidig vedlikehold på en konto i balansen.

Einar Joe Taraldsen

Kate Ellen Rener-Larsen
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Sak 8 Budsjett for Hovedforeningen og avdelinger 2022

Arendal Røde Kors
Hovedforening
Budsjett 2022
Regnskapskonto

Budsjett 2022

2021

2020

Endring

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3200 Varesalg. Ikke MVA.
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3320 Medlemskontigent
3335 Fond for lokal aktivitet, (bundne)
3460 Andre offentlige tilskudd
3481 Momskompensasjon
3601 Leieinntekter biler
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet
3710 Provisjonsinntekt
3900 Bundne bidrag, gaver
3910 Ubundne bidrag, gaver
3911 Grasrotandelen
3912 Panto
3915 Vakter
3990 Andre inntekter
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
Driftskostnader
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
6000 Avskrivning lokaler og bygninger
6010 Avskriving på transportmidler
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
6320 Offentlige avgifter (renovasjon, vann m.m.)
6340 Lys, varme
6360 Renhold
6370 Driftskostnader, lokaler
6390 Annen kostnad lokaler
6540 Inventar og utstyr
6551 Datautstyr (hardware)
6552 Datautstyr (software)
6570 Arbeidsklær og verneutstyr
6600 Hans Thornes vei vedlikehold
6601 Indre vedlikehold lokaler
6620 Reprasjon/vedlikehold, diverse utstyr
6701 Regnskapstjenester
6702 Honorar rådgivning revisjon
6720 Juridisk bistand
6800 Kontorrekvisita
6810 Data/EDB-kostnad
6840 Aviser og tidsskrifter, kontoret
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
6890 Diverse utgifter
6900 Telefon kontor
7000 Drivstoff, transportmidler
7005 GARD prosjekt

150000

146987

210000
13000
43000
5500
11219
150000
105000
450000

106945
12800
51339
5536
138781

1277
1082583
1082583

2623
65429
410818
2500
2014
930562
930562

15912
-24429
-13150
-43788
-10205
-38567
-9344
138781
-2623
43084
99587
-2500
-737
152020
152020

8000
1145719
1145719

89054
89054

89054
89054

19800
19800

69254
69254

10000
170000
72000
30000
3000
20000
5000
5000
1000
10000
5000
7000
40000
25000
15000
13000
13000
6800
7000
5000
11000
20000
161219

8899
99670
53396
21338
2463
18795
17330
3242
334
1312

15336
58562
34082
72216

-6437
41108
19314
-50878
2463
12821
10593
3242
334
-45208
-75
6785
-73734
14375
-11500
6190
10412
-3383
-1192
-19735
-18196
10600
138781

108513
510405

6785
58178
23750
8445
10412
384
4496
9808
12598
138781

131075
24429
13150
150733
23005
89906
14880

5974
6737

46520
75
131912
9375
11500
2255
3383
1577
24231
28004
1997
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7010 Biler
7020 Vedlikehold inkl service, transportmidler
7040 Forsikring, transportmidler
7090 Annen kostnad, selskapets transportmidler
7170 Bevertning
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse
7350 Annonsering
7360 Møteutgifter og representasjon
7420 Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag
7500 Forsikring
7601 Aktiviteter
7603 Deltageravgift / kurs / øvelser
7605 Bevertning aktiviteter
7608 Depot
7619 Inntektsført fra tidligere år på prosjekt
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
7710 Generalforsamling
7740 Øredifferanser
7770 Purre- og inkassokostnader
7790 Andre kostnader
7830 Tap på fordringer
7930 Støtte katastrofer
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat

5000
110000
29000
6000
4000
2500
6000
2000
5000
23000
131000
4600
1000
10000

3055
46631
27481
5524
1579
1085

6100
6000

5316
5023

2000
3000
30000
1041219
1130273
15446

1882
2636
50812
30000
715885
804939
277644

7000
7000

6974
6974

500
2796
22552

472
8125

5654
7512
25935

1924
10806
10422
17969
151798
296
9557
-145632

1
1567
-483
25628
576690
596490
334072

-2599
39119
1546
5524
1579
1085
-1924
-10306
-7625
4583
-151798
-296
-9085
8125
145632
5316
5023
-1
315
3119
25184
30000
139195
208449
-56428

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
8030 Renteinntekter bank
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen finansinntekt
8050 Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Finansinntekter
Netto finansresultat
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat
Årsresultat

22446
22446

6974
6974
284618
284618
284618

6974
6974
12869
12869
12869
12869
346941
346941
346941

-12869
-12869
-5895
-5895
-62323
-62323
-62323
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Arendal Røde Kors Omsorg
Budsjett for Omsorg 2022
INNTEKTER
Støtte fra Røde Kors - Søknadsportalen
* Støtte fra lokalforeningen.
Gjenbruksglede
Bufdir 2021/2022 - Ferieaktiviteter.

Beløp
161683
83670
12000
41000

Søknad Arendal Kommune IMDI. Kameleonkvinnene blir sendt.
Søknad Bufdir.Lavinntektsfamilier/sårbare familier er sendt.
Sommeraktiviterer/Juleaksjonen Søknadsportalen blir sendt.
Kommunale tilskudd - søknad blir sendt.
Ved behov søkes midler til nye og etablerte aktiviteter.
Lotteri
Sum inntekter

15000
313353

KOSTNADER
Kontorrekvisita mm
Bilgodtgjørelse
Leie av ARK egne biler
Intern leie/ekstern leie
Annonser/Markedsføring
Møteutgifter/arrangementer/kurs
Gaver
Aktiviteter
Deltakeravgift, kurs diverse
Bevertning aktiviteter
Utstyr
Bekledning
Sum Kostnader

3000
1000
1000
2500
8000
42830
12183
95560
25800
110070
3000
8410
313353
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Arendal Røde Kors
Budsjett for Hjelpekorpset og RØFF 2022

Konto
3140
3200
3210

Kontonavn
Salgsinntekter, avgiftsfritt
Varesalg ikke MVA
Deltageravgift, inntekt

3220

Kursinntekter, utenfor avg omr

3295

Motkonto salgsinntekt, utenfor
avgiftsområdet

3331
3336
3450

Akt tilskudd fra NRKors
Støtte Røde Kors
Kommunalt tilskudd

3902
3910
3913
3914
3915
3990

Tilskudd fra andre givere
Ubundne bidrag, gaver
Resirk
Aksjoner
Vakter
Andre inntekter
Sum inntekter

Budsjett
2022 HK

Budsjett
Budsjett Røff årsmøte 2022 Kommentarer
0
0
0

40000

40000
0
0
3000
0

3000
0
35000
40000
250000
30000
350000

3000
25000

748000

28000

Gjenbruksbutikken, til
38000 grunnopplæring
65000 40000 samband, 25000 RØFF
250000
30000
350000 Sanitetsvakter, inkl pasienttransport
0
776000

-3000

0
0
-24000 Leie Raet
-2000 Renovasjon Raet
-7500 Raet og hove hytta
0
0
-3000

5920
6010
6300
6320
6340
6360
6370
6540

Yrkesskadeforsikring
Avskrivning på transportmidler
Leie Lokaler
Offentlige avgifter
Lys og Varme
Renhold
Drifts kostnader, lokaler
Inventar og Utstyr

-24000
-2000
-7500
0
0
0

6545

Sambandsutstyr

-40000

6551
6603
6810
6860
6890
6900
6940

Datautstyr(Hardware)
Oppbygning av depot
Data/EDB-kostnad
Møte, Kurs, oppdaterin o.l
Diverse utgifter
Telefon/internett
Porto

7000

Drivstoff, transportmidler

-50000

-50000 Fuel alle kjøretøy

7010

Bil/ATV/Båt
Vedlikehold inkl service
transportmidler

-55000

-55000 Biler/transport/vann

Forsikring transport midler
Annen kostnad,
transportmidler
Reisekostnader

-48000

Ambulanse medisinsk
Annonser
Møteutgifter og
representasjon

-50000

7020
7040
7090
7140
7311
7350
7360

-40000
0
-50000
0
0
0
-25000
0

-50000

-25000

-55000

Vedlikehold og service

-55000
-48000 La til 7000 for forsikring Rescue Runner

-5000
-2000

-5000

-5000
-2000
-50000
0
-5000 Møte utgifter og representasjon
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7410
7420
7500
7600
7601
7602
7603
7605
7606
7608
7609
7610
7770
7790
7830

Kontingent, ikke fradragsber.
Gaver, hilsner og andre
eksterne bidrag
Forsikring
Aksjoner
Aktiviteter
Vakttjeneste
Deltageravgift/Kurs/Øvelser
Bevertning aktiviteter
Resirkkostnader
Depot
Uniformer
Konkurranser
Purre og inkassokostnader
Andre kostnader
Tap på fordringer
Sum Kostnader
Resultat i perioden

0
-5000
-15000
-20000
-23000
-25000
-115000
-25000
-20000
-76500
-20000
-5000

-5000
-15000
-20000
-23000
-25000

-748000

-28000

-115000
-25000
-20000
-76500
-20000
-5000
0
-5000
0
-776000

0

0

0

0

-5000
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Sak 9 Valg
Valgkomiteens innstilling til valg av representanter til lokalstyret 2022:
Styrets sammensetning etter årsmøtet 2021:
Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Varamedlem

Navn
Trude Innvær (trukket seg)
Mona Gjerstad (fungert som
leder, trukket seg)
Per Ivar Haugland
Nihal Yigit
Gry Moen
Sonja Frigstad
Lillian Raudsandmoen (,
fungert som nestleder, trukket
seg)
Øyvind Hoff

På valg i år
Ja, 1 år
Ja, 2 år

Navn
Torill Rolstad Larsen
Per Kyrre Wangberg
Per Ivar Haugland
Nihal Yigit
Anita Olsbu
Britt Ragnhild Berg
Megan Strand
Arne Bjørnes

Kommentar
1 år
2 år
1 år – ikke på valg
1 år – ikke på valg
2 år
2 år
2 år
1 år

Ikke på valg - 1 år
Ikke på valg - 1 år
Ja, 2 år
Ja, 2 år
Ja, 2 år

Ja, 1 år

Valgkomiteens innstilling:
Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Vi har innsatt leder for 1 år. Dette er fordi nåværende leder har trukket seg, og er egentlig på valg i
2023. Så for å beholde kontinuitet har vi valgt å innstille for 1 år. Dette var også ønskelig fra
lederkandidat. Vi har samtidig innsatt nestleder for 2 år, fordi vi bør etterstrebe at vi ikke har begge
lederverv på valg samme år. Torill har tidligere vært ordfører i Arendal, og har også god erfaring fra
andre styreverv. Per Kyrre har lang fartstid i Røde Kors og kjenner organisasjonen godt. Han har hatt
flere verv tidligere. Valgkomiteen tror disse to kandidatene kan bidra på en positiv måte som en
samlende leder-duo.
De andre kandidatene kan bidra med regnskapserfaring, samarbeid med andre organisasjoner,
juridisk kompetanse ++. De er valgt for å få et styre som har bred kompetanse og ulike fagfelt de kan
bidra med inn i et arbeidende styre.
Vi har også prøvd å få til en god balanse i representasjon mellom omsorg og hjelpekorps inn i styret.
Vi har etterstrebet å ha en god kjønnsfordeling, samt har gjennomgått anbefalinger fra VOVV 2021
og sjekket at vi har fulgt disse.
Vi har også kommet over to kandidater som vi anbefaler styret å forespørre og opprette
arbeidsgrupper for. Dette for å sørge for at disse to områdene, som valgkomiteen anser for viktige i
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videre arbeid i Arendal Røde Kors, blir ivaretatt. Disse to er Sonja Frigstad, husgruppe, og Oddvar
Elgvin, sosiale medier/promoteringsgruppe.

Andre innmeldte kandidater som er forespurt og sagt ja til verv:
Hanne Bertelsen
Sonja Frigstad
Torill Bjørk
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Valgkomiteens innstilling til valg av representanter til hjelpekorpsrådet 2022:
Rådets sammensetning etter årsmøtet 2021:
Verv
Hjelpekorpsleder
Operativ leder
Administrativ leder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Frederick Stensbye
Tore Johan Frigstad (stiller til
gjenvalg)
Rolf Aage Wildhagen (Trukket
seg)
Jarle Simonsen (stiller til
gjenvalg)
Siw Thu (fungert som
administrativ leder)
Hanne Solveig
Anders Wessel Evensen
May Lill Jacobsen

På valg i år
Nei, 1 år
Ja, 2 år

Navn
Frederick Stensbye
Tore Johan Frigstad
May-Lill Jacobsen
Jarle Simonsen
Hanne Solveig Hoff
Siw Thu
Anders Wessel Evensen
Torill Bjørk

Kommentar:
Ikke på valg - 1 år
2 år
2 år
2 år
Ikke på valg – 1 år
Ikke på valg – 1 år
Ikke på valg – 1 år
2 år

Ja, 2år
Ja, 2 år
Nei, 1 år
Nei, 1 år
Nei, 1 år
Ja, stiller på valg som
administrativ leder

Valgkomiteens innstilling:
Verv
Hjelpekorpsleder
Operativ leder
Administrativ leder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Varamedlem
Varamedlem

Andre innmeldte kandidater som er forespurt og sagt ja til verv:
Ingen
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Valgkomiteens innstilling til valg av representanter til omsorgsrådet 2022:
Rådets sammensetning etter årsmøteprotokoll 2021:
Verv
Leder
Nestleder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Vara

Navn
Gerd Torunn Gundersen
Janne V. Holland (trukket seg)
Nika Rubas
Orhan Boy
Astri D Hansen
Margaret Sadowska

På valg i år
Ja, stiller til gjenvalg.
Ja.
Ikke på valg - 1 år
Ikke på valg - 1 år
Ja, stiller til gjenvalg
Ja, stiller til gjenvalg i annet
verv

Navn
Gerd Torunn Gundersen
Margaret Sadowska
Nika Rubas
Orhan Boy
Astri Dybesland Hansen
Ingrid Dorthea Skårmo
Hanne Bertelsen

Kommentar
2 år
1 år
Ikke på valg - 1 år
Ikke på valg - 1 år
2 år
2 år
1 år

Valgkomiteens innstilling:
Verv
Leder
Nestleder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Varamedlem

Andre innmeldte kandidater som er forespurt og sagt ja til verv:
Britt Ragnhild Berg
Torill Bjørk
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Presentasjoner av kandidater:

Anita Olsbu

Anita bor på en gård i Grimstad sammen med mann og barn. Hun jobber til daglig som
regnskapsfører. Har tidligere vært med i hjelpekorps og URK i Moland Røde Kors.
Hun ønsker å bidra med sin kunnskap innenfor det økonomiske i sitt arbeid i styret.
-Arne Bjørnes

Bor på Tromøya sammen med kona og en valp, men opprinnelig fra Hedmarken. Han er
hjemmeværende nå, men har tidligere jobbet som tømrer/ takstmann, vekter, miljøarbeidet opp
imot rusmisbrukere, barn og unge og har vært fosterhjem. Hans bidrag i arbeidet i Røde Kors er at
han er løsningsorientert og liker å se muligheter. Han kommer godt overens med mennesker og liker
å kommunisere med alle typer mennesker. Han har også erfaring fra andre frivillige organisasjoner
og styrearbeid der. Var blant annet med på å starte MC Ravn i Arendal for 3 år siden og driftet det
frem til høsten 2021. Aktiv i hjelpekorps og RØFF.
-Astri D Hansen
Astri bor i Froland og er aktiv i flere aktiviteter i organisasjonen, blant annet aktivitetsleder i
Frokostkaféen. Hver uke driver hun kafe på Margrethe Stiftelsen. Satt som rådsmedlem i
omsorgsrådet i forrige periode. Astri er god på samarbeid og har lang erfaring innenfor
organisasjonen. Hun beskrives av andre som et diplomatisk ja-menneske, som kan sette grenser for
seg selv.
-Britt Ragnhild Berg
Britt Ragnhild er gift og har voksne barn. Hun er utdannet jurist og jobber som kommunejurist i
Lillesand kommune. Hun har lenge vært medlem av Røde Kors, men nå er hun klar til å bidra mer
aktivt. Britt Ragnhild har kjennskap til aktiviteten Kulturvenn og ser hvilken verdi den har i hverdagen
for de som deltar der. Hun kan bidra inn i styret med sin kunnskap fra yrkeslivet. Hun liker
utfordringer og har utholdenhet til å ta i et tak.
-Gerd Torunn Gundersen
Bor i Arendal og bruker mye av sin tid på Røde Kors arbeid. Brenner for Omsorg og det å synliggjøre
omsorgsaktivitetene i Arendal. Hun har vært leder siden omsorgsrådet ble dannet. Er aktiv i
Kameleondamene og Frokostkafeen. Hun vil gjerne jobbe videre med fokus på beredskapsarbeidet i
omsorg.
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-Hanne Berthelsen
Kommer opprinnelig fra Danmark, men bor nå på Nedenes. Hun er pensjonist, har tidligere jobbet i
Posten og I Otera i Agder Energi. Har erfaring med styrearbeid fra pensjonistforeningen i Agder
Energi, har vært i styret i junioravd. I Øyestad Håndball. Vært i styret i Arendal Idrettsråd og er med i
Stafett for livet Arendal i regi av kreftforeningen.
-Ingrid Skårmo
Bor i Arendal og sitter i bystyret (omsorgskomiteen) i Arendal på det attende året. Sitter også i
havnestyret og Agder renovasjon. Er nestleder i Arendal og omegn pensjonistlag. Har vært 8 år i
fylkestinget. Har tidligere jobbet som finansrådgiver i DNB. Brenner for de eldre i samfunnet og vet at
Røde Kors gjør en god jobb på det området og ønsker å være med på dette arbeidet videre.
-Jarle Simonsen
Bor i Arendal og jobber i Østre Agder Brannvesen, feieavdelinga.
Jarle har vært i med i hjelpekorpset og har hatt en finger med i alle deler av huset. Han har god
oversikt over det som trengs å gjøres og er ikke redd for å ta i et tak. Ellers brenner han for søk og
redning og å utvikle vanngruppa.
-Margaret Sadowska
Margaret kommer opprinnelig fra Polen. Nå bor hun i Arendal og jobber på Meny Krøgenes. Hun
trives å jobbe med mennesker og liker friluftslivet.
Hun har vært med i Losen og Hva skjer a og har blant annet vært vara i styret. Hun har vært med i
omsorgsrådet i forrige periode, der hun ble valg inn som vara, men rykket opp da nestleder trakk seg.
Margaret har fungert som nestleder siden da.
-May Lill Jakobsen
May Lill bor i Arendal der hun jobber som helsesekretær. Har erfaring fra BARK, Hva skjer a og
hjelpekorpset. Hun har vært styremedlem i lokalforeninga og har også hatt verv på distriktsnivå. Hun
satt som vara i hjelpekorpsrådet i forrige periode og er vaktkoordinator i hjelpekorpset.
-Megan Strand

Megan kommer opprinnelig fra Texas, men bor nå i Arendal.
Hun er gründer, driver med nettverksbygging og integrering av de som er ny i Norge. Hun eier
Unwrapped i byen og jobber i Impact Hub Agder og lansering av Welcome hub i Norge.
54

Megan har mange kontakter og brenner for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommune og
fylket. Hun vil bidra med dette inn i styrearbeidet i Røde Kors.
-Per Kyrre Wangberg

Per Kyrre er en gammel traver innenfor Røde Kors. Han har vært med på mange ulike aktiviteter opp
gjennom tida. Han er munter og god til å samarbeide. Han har hatt verv i distriktsstyret, og har hatt
omtrent alle roller innen hjelpekorpset foruten korpsleder. Han ønsker å ha fokus på å synliggjøre
Røde Kors for andre etater og styrke beredskap i hele lokalforeninga. Vil også jobbe for å få til et
bedre samarbeid innad i lokalforeninga.
-Sonja Frigstad
Sonja Frigstad er godt kjent i Røde Kors. Hun har lang fartstid og er oppdatert på det meste innenfor
organisasjonen. Hun satt i styret i forrige periode og har primært jobbet med huset og saker som
angår videreutvikling, oppussing og oppfølging der. Hun vil gjerne fortsette med det, fordi hun ønsker
at huset skal være et hus som hele Arendal Røde Kors kan bruke som et samlingssted.
-Tore Johan Frigstad
Tore Johan er etter hvert et kjent fjes for de fleste. Han har vært med siden forrige årtusen. I Røde
Kors er det hjelpekorps og beredskapsarbeid han brenner for. Han har hatt flere verv og føler at han
fortsatt har ting å bidra med. Han har vært operativ leder i forrige periode og ønsker fortsette med
det.

Torill Bjørk
Torill bor i Arendal, hun jobber i barnehage til vanlig. Hun har primært vært med i hjelpekorpset, men
ønsker å bidra i hele organisasjonen. Hun ønsker å være med, og lære mer om beredskap, ikke bare i
hjelpekorpset, men i hele organisasjonen. I tillegg vil hun å jobbe med videre rekruttering, slik at
Røde Kors- familien kan vokse. Hun er opptatt av at vi må tenke videre og vil være med å utvikle
organisasjonen i fremtiden.
-Torill Rolstad Larsen

Torill bor på Tromøya, er pensjonist og trives med det. Hun har god kjennskap til Røde Kors som
organisasjon, selv om hun ikke har vært aktiv frivillig. Hun har bred erfaring fra styreverv, har
tidligere vært ordfører i Arendal og har jobbet i skoleverket. Hun vil gjerne bidra med sin kunnskap
inn i organisasjonen og gleder seg.
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