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Årsberetning 2022 for Grimstad Røde Kors 

I 2022 har lokalstyret i Grimstad Røde Kors bestått av: 
Leder  Widar Andre Saga 
Nestleder Petter Nordby   
Styremedlem Kjell Ivar Edvartsen   
Styremedlem  Tor Erik Danielsen  
Styremedlem Trude Holtebu 
Varamedlem        Merethe Nilsen  
Leder lokalråd Hjelpekorps Adrian Hoffsten Berntsen  
Ledere Besøkstjenesten Elisabeth L. Heggen  
Kilandsenteret   Arbeidsgruppen på Kilandsenteret 

Styret har hatt som mål å legge til rette for aktivitetene og øke antallet frivillige igjennom året 2022. 
Det har ikke vært et helt enkelt år, igjennom de siste årene har antallet aktive frivillige gått ned, samt 
at gjennomsnittsalderen har steget.  

I 2022 har vi sett oss nødt til å ikke stille i Borgertoget på 17.mai og fratre som arrangør for det 
tradisjonsrike Sankthans arrangementet i havnebassenget. Det var med stor glede at Grimstad min 
By tar stafettpinnen videre for dette arrangementet.  

Styret har bestemt seg for å fokusere på aktivitetene vi allerede har og styrke disse i 2023 fremfor å 
prøve å starte opp nye aktiviteter. Vi tror at ved å fokusere på Besøkstjeneste og Hjelpekorps vil være 
til det beste for lokalforeningen og satse i små steg for å øke antallet frivillige i disse aktivitetene.  

Styret har også i år lagt vekt på å drive lokalforeningen i balanse ved å unngå større utgifter. 
Regnskapet viser et overskudd på kr 36.000. I desember ble båten som har vært disponert de 
seneste årene levert tilbake til Tjøme Røde Kors. Bruken har vært beskjeden i de siste årene og nå vil 
forsikring og andre driftskostnader for båten bli eliminert. 

Styret har fokusert på at Kilandsenteret ikke skal representere en større belastning for 
lokalforeningen. Leieinntektene for 2022 på kr 273.000 ville i et normalår dekke kostnadene for 
senteret. De høye strømprisene gjennom 2022 selv etter strømstøtte representerer ca kr 100.000 i 
økte kostnader som beløpsmessig tilsvarer årets underskudd på senteret. 

Styret har hatt 2-3 styremøter hvert halvår, møtene har holdt sted i lokalene til Frivillighetssentralen 
på galleriet i 2.etg på Kulturhuset.  

Besøkstjenesten 

Vi har en liste med 15.Besøksvenner hvor 8 har faste oppdrag hos private og på institusjoner. 

Vi har medlemsmøter på Galleriet i Kulturhuset 1.st. mandag i måneden, og holder møter med samtaler, råd og oppfølging 
av innkomne forespørsler fra private og institusjoner som ønsker en Besøksvenn. Og av og til har vi et tema eller besøk fra 
Arendal Røde Kors med påfyll av relaterte emner for oss besøksvenner.  

Vi har bevertning med kaffe og medlemmer som på rundgang baker kake til møtene. Vi bringer også med gaver vi lodder ut, 
så vi får en del penger til vår kasse ti2l betalinger som mat, kaffe og blomster. På denne måten belaster vi ikke 
hovedforeningen i Grimstad Røde Kors.  



Vi startet første møte 7.februar 2022 og sommermøtet ble holdt på Vertshuset i Grimstad 2.mai. Møteaktivitetene blir 
besøkt av 7-9 medlemmer, og avslutningen før sommeren var 14.juni på Smag og Behag hvor 11. besøksvenner møtte. Det 
var ingen aktivitet fra besøkstjenesten under sankthans feiringen i havna denne sommeren.  

Første møtet på høsten var 7.november og ble ledet av Solveig M. Tveit og Rigmor Johansen, da leder var i Spania. Likeledes 
ble Julemøtet ledet av disse to erfarne besøksvenner, og julevaslutningen ble holdt tirsdag 6.desember kl18.00 også på 
restaurant Smag og Behag.  

Vi i Besøkstjenesten takker Hovedforeningen for støtte og sponsing til halvårsavslutnings-møter. Og vi ser frem til nye 
Besøksvenner som kommer til på kursene i Januar/Februar 2023, da våre medlemmer begynner å komme i en høy alder, 
men fortsatt trofast besøker sine faste venner.  

Leder, Besøkstjenesten  
Elisabeth Leistad Heggen 

Hjelpekorpset 

Lokalråd Hjelpekorps har i 2022 bestått av: 

Leder   Adrian Hoffsten Berntsen 

Medlem Sam Akella 

Medlem Hilda Eriksen 

2022 har vært preget av lite aktivitet i hjelpekorpset. Dette reflekteres i antall godkjente 
medlemmer. Ved inngangen av 2022 hadde Grimstad Røde Kors 12 godkjente medlemmer, ved 
utgangen er det totalt 4 godkjente medlemmer.   
Hjelpekorpset har deltatt på 5 leteaksjoner, og noen sanitetsvakter. Også deltatt på blålysdagen i 
Grimstad sentrum sammen med nødetatene.   
Grunnet store kostnader rundt det å pusse opp båten og nye krav fra sjøfartsdirektoratet ble Røde 
Kors båten Grimstad flyttet tilbake til sitt opprinnelige hjem hos Tjøme Røde Kors hvor den blir 
pusset opp og satt i drift som reserve båt.   
I 2021 ble det satt opp pantedunker på Marivoll camping, dette har vist seg å være en god 
inntektskilde for hjelpekorpset.   
For å holde regodkjenninger har samarbeidet med Arendal blitt bedre, dette ønsker vi å fortsette å 
jobbe med i det kommende året.   



Medlemstall 2022  

  
Stort fall i mars da medlemskontingenten gikk ut, må jobbes med å få disse betalt.   



Kilandsenteret

Arbeidsgruppa ved Kilandsenteret utfører diverse oppgaver og drifter senteret etter beste evne. Det 
er spesielt i sommerhalvåret, fra påske til skolens høstferie at det er mange henvendelser for utleie 
og andre opphold og arrangementer. Antall frivillige i arbeidsgruppen varierer igjennom året, det har 
ført til at det faller flere oppgaver på færre frivillige. For å unngå dette er arbeidsgruppen enig med 
lokalforeningsstyret om å leie inn vaktmester- og rengjøringstjenester. På denne måten avlaste 
arbeidsgruppen for disse oppgavene, spesielt i mellom alle utleie oppholdene. På denne måten ser vi 
for oss at arbeidsgruppens oppgaver i større grad skal bestå av løpende mindre oppgaver, 
administrasjon og arrangere aktiviteter og opphold i regi av lokalforeningen alene eller i samarbeid 
med andre. Man har også stilt spørsmål til distriktskontoret, om at noe av ansatt kapasiteten som er 
satt av til Grimstad Røde kors kan benyttes til bruk til den administrative delen som innebærer å bl.a. 
besvare henvendelser til Kilandsenteret.  

Arbeidsgruppen har som mål i 2023 å knytte til seg flere frivillige og ha flere sosiale møter enn hva 
man har hatt tidligere.  

I 2022 har det vært litt større inntekter på senteret enn i det var i 2021 med mange utleier i 
sommerhalvåret, men grunnet høyere utgifter, da i hovedsak strøm gjør at Kilandsenteret isolert sett 
har mer utgifter i 2022 enn det var i 2021. 

Ferieaktiviteter 

For 2.året på rad arrangerer Grimstad Røde Kors ferieaktiviteter for barn, ungdommer og deres 
familier. I år har vi vært på overnatting i Sjørøver-landsbyen AbraHavn og Dyreparken. Vi har vært på 
tur til Mineralparken og Klatreparken i Evje og Den lille dyrehage på Brokelandsheia med dagsshow 
av Vitensenteret i Arendal. Dette har vært en stor suksess også i 2022, der vi har tatt med oss totalt 
94 deltakere.  

Vi har også tatt del i Juleaksjonen, der har vi delt ut Kinobilletter til barn/ungdommer med deres 
familier som har kunnet få en hyggelig filmopplevelse med popkorn og brus. I alt har vi delt ut over 
60 kinobonger i julen. Dette er noe mottakerne har satt stor pris på.  



STYRERAPPORT  Grimstad Røde Kors
inntekter: +

Akkumulert pr 202212 kostnader: -

Tekst Note Regnskap      2022 Regnskap      2021
Årsbudsjett

2022

Salgsinntekter 20 994 233 478 90 000

Inntekter NRKors (tilskudd, medlemsinntekter) 1 282 667 140 953 240 000

Offentlig tilskudd/refusjon 1 131 096 153 171 160 000

Leieinntekter 279 515 263 713 200 000

Andre inntekter 335 957 1 299 952 435 000

SUM INNTEKTER 1 050 229 2 091 266 1 125 000

Andre personalkostnader 0 64 439 0

Sum Personalkostnader 0 64 439 0

Avskrivninger 2 -51 489 -53 979 -50 000

Kostnader lokaler -354 823 -386 297 -260 000

Leie maskiner, inventar m.m. -30 398 -2 130 0

Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres -24 149 -115 772 -60 000

Reparasjon og vedlikehold -34 077 -12 343 -10 000

Fremmed-tjenester 3 -87 788 -171 068 -120 000

Kontorkostnader, trykksaker o.l -3 180 -1 520 0

Telefon og porto o.l -13 004 -16 044 -20 000

Kostnader transportmidler -54 922 -71 687 -40 000

Reisekostnader (reise, diett, bil o.l) -20 728 -5 217 -5 000

Salgs-, reklame- og representasjonskostnader 0 -2 576 0

Kontingent og gaver 0 -4 784 -50 000

Forsikringer -88 547 -103 648 -100 000

Kostnader aktiviteter -181 734 -153 230 -285 000

Andre kostnader -46 175 -43 071 -15 000

Tap o.l -19 217 0 0

Sum administrative kostnader -1 010 230 -1 143 366 -1 015 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -1 010 230 -1 078 927 -1 015 000

DRIFTSRESULTAT 39 999 1 012 339 110 000

Finansinntekter 337 149 0

Finanskostnader -4 194 -504 0

Sum finans og skatt -3 857 -355 0

ÅRSRESULTAT 36 142 1 011 984 110 000

Overføringer og disponeringer 4 -36 142 -1 011 984 0

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER -36 142 -1 011 984 0

RESULTAT 0 0 110 000

Kommentarer:
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Beskrivelse Note Balanse pr. 

31.12.2022

Balanse pr. 

31.12.2021

Endring

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 000 000 5 000 000 0

Transportmidler, inventar og maskiner 35 199 91 052 -55 853

Sum anleggsmidler  2 5 035 199 5 091 052 -55 853

Varer 0 0 0

Fordringer 5 432 165 279 109 153 056

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 1 556 962 1 733 037 -176 075

Sum omløpsmidler 1 989 127 2 012 146 -23 019

SUM EIENDELER 7 024 326 7 103 198 -78 872

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 0 0 0

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 0 0 0

Annen formålskapital 6 846 011 6 846 011 0

Sum formålskapital 4 6 846 011 6 846 011 0

Driftsresultat i perioden 36 142 0 36 142

Sum formålskapital 4 6 882 154 6 846 011 36 142

Sum langsiktig gjeld 7 0 0 0

Kortsiktige lån 0 0 0

Leverandørgjeld 6, 7 119 668 103 150 16 517

Skattetrekk og andre trekk 6, 7 0 0 0

Skyldige offentlige avgifter 6, 7 0 144 036 -144 036

Annen kortsiktig gjeld 6, 7 22 505 10 000 12 505

Sum kortsiktig gjeld 142 173 257 186 -115 014

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 7 024 326 7 103 198 -78 872

Grimstad Røde Kors - BALANSE
31.12.2022

Styrets godkjenning av årsregnskapet 2022 

Grimstad, 1. februar 2023
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for Grimstad Røde Kors er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for 
ideelle organisasjoner.

Klassifisering av inntekter
Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. Offentlige tilskudd som det knytter 
seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av kostnader knyttet til den støttede aktivitet. Ikke 
inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under Ubrukte statsmidler. 
Verdien av tingsgaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet.

Klassifisering av kostnader
I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper: kostnader til anskaffelse av midler, 
kostnader til formålet og administrasjonskostnader.

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmidler eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler 
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 
forbigående.

Vurdering av fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til dekning av 
påregnelig tap.
Vurdering av varelager

Vurdering av driftsmidler
Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske 
avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid av 
kostverdier.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Formålskapitalbevegelser
Midler som organisasjonen har øremerket fra egne midler er oppført under Formålskapital med 
selvpålagte restriksjoner.



Note 1 Spesifikasjon av tilskudd 

2022 2021
Statstilskudd 32 878 0
Fylkeskommunale tilskudd 0 0
Kommunale tilskudd 17 456 11 000
Andre offentlige tilskudd 80 762 142 171
Sum offentlige tilskudd 131 096 153 171

Tilskudd fra andre Røde Kors-ledd 184 000 143 660

Sum andre tilskudd 184 000 143 660

Totale tilskudd 315 096 296 831

Note 2 Anleggsmidler

Tomter, Total dr.løsøre, Total

bygninger, Dr.løsøre, EDB, Transport- Sambands- inventar, utstyr, varige

fast eiendom invent., utstyr, midler utstyr transportmidler driftsmidler

Anskaffelseskost pr 1.1. 7 310 793 446 589 10 880 0 457 469 7 768 262

Akk. Av- og nedskrigninger per 1.1 -2 310 793 -362 065 -4 352 0 -366 417 -2 677 210

Akk.avganger per 1.1 0 0 0 0 0 0

Bokført verdi per 1.1 5 000 000 84 524 6 528 0 91 052 5 091 052

Tilgang i året 0 0 0 0 0 0

Avgang hist.kostpris i året 0 0 -10 880 0 -10 880 -10 880

Årets ordinære avskrivninger 0 -49 325 -2 164 0 -51 489 -51 489

Avgang akk. Avskrivninger i året 0 0 6 516 0 6 516 6 516

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0

Åres bevegelse 0 -49 325 -6 528 0 -55 853 -55 853

Anskaffelseskost 31.12 7 310 793 446 589 0 0 446 589 7 757 382

Akk.avgang, av- og nedskrivninger per 31.12 -2 310 793 -411 390 0 0 -411 390 -2 722 183

Bokført verdi ( UB 31.12) 5 000 000 35 199 0 0 35 199 5 035 199

Bokført verdi 31.12 (Kontroll) 5 000 000 35 199 0 0 35 199 5 035 199

Kiland hytteanlegg og "Kiland utstyr, inventar og kjøretøy" er i sin helthet knyttet til Kilandsenteret. Dette er et opplevelsessenter for barn og unge som benyttes

både til egne arrangementer for Grimstad Røde Kors, samt til utleievirksomhet. Bokført verdi per 31.12.2022 reflekterte historisk kost justert for avskrivninger.

Kilandsenteret benyttes til utleie til ulike grupper, men det har ikke vært mulig å drive det i balanse i 2022 blant annet grunnet de høye strømprisene. Selv om det er brukbart med 

bookinger for 2023 så er fremtidig drift beheftet med noe usikkerhet. Men bygningsmassen er i god stand og det forventes ikke større reparasjons- og vedlikeholdskostnader. 

Dessuten har Grimstad Røde Kors en viss finansiell kapasitet til å dekke opp underskudd ved driften av Kilandsenteret. Bokført verdi er basert på to takster fra 2020 hvorav den 

ene er nylig vurdert igjen til samme verdi. Men takstverdi forutsetter en villig kjøper, og det må antas at det er svært begrenset med mulige kjøpere. Men til tross for usikkerheten 

så er styret komfortable med at bokført verdi fortsatt beholdes med kr 5 mill.

Note 3 Ytelser til ledelsen
2022 2021

Ytelser til styret
Sum ytelser til styret   -  -  

Ytelser til revisor
Ordinær revisjon 56 250   137 500   
- herav særattestasjoner
Sum ytelser til revisor (inkl.mva) 56 250   137 500   
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Note 4 Endringer i formålskapital

Annen formåls-
kapital

Formåls-kapital 
med selvpålagte 

restriksjoner

Formåls-kapital 
med eksternt 

pålagte 
restriksjoner

Total formåls-
kapital

Formålskapital pr. 01.01.2022 6 846 011 0 0 6 846 011

Tilførsel av kapital 36 142 0 0 36 142

Bruk av kapital 0 0 0 0
Totalt til disponering: 36 142 0 0 36 142

 Årets aktivitetsresultat 36 142
A. Disponert andel av årets aktivitetsresultat -36 142
B. Udisponert andel av årets aktivitetsresultat 0
Formålskapital pr. 31.12.2022 6 882 154 0 0 6 882 154

Note 5 Fordringer
2022 2021

Kundefordringer 73 300 77 000
Kundefordringer RK ledd 0 0
Kundefordring Røde Kors foreninger 7 500 18 900
interim kundefordring 0 14 853
Andre kortsiktige fordringer 268 740 92 314
Forskuddsbetalt kostnad 82 625 76 042
Sum fordringer 432 165 279 109

Note 6 Kontanter og bankinnskudd

2022 2021
Kontanter og bankinnskudd 1 556 962 1 733 037

Av dette er følgende bundet:
2022 2021

Avsetninger for forpliktelser 142 173 257 186
Sum bundne midler 142 173 257 186

Likvide midler til disposisjon 1 414 789 1 475 850

Note 7 Gjeldsposter
2022 2021

Leverandørgjeld -118 524 -68 486
leverandørgjeld utland 0 0
Leverandørgjeld RK Ledd -1 144 -8 851
Interim leverandørgjeld 0 -25 813
Forskuddstrekk 0 0
Oppgjørskonto merverdiavgift 0 -144 036
Skyldig arbeidsgiveravgift 0 0
Påløpt kostnad -22 505 -10 000
Sum gjeld -142 173 -257 186
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PricewaterhouseCoopers AS, Gravane 26, Postboks 447, NO-4664 Kristiansand 
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Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

Til generalforsamlingen i Grimstad Røde Kors 

 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Grimstad Røde Kors som består av balanse per 31. desember 2022, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, 
og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 
plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i 
relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for 
Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for 
slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de 
økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger  

 
Kristiansand, 1. februar 2023 
PricewaterhouseCoopers AS  
 
 
 
Kai Arne Halvorsen 
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Handlingsplan1 for Grimstad Røde Kors for året 2023 

2.1 Redde liv: Mennesker er forberedt på, responderer på og kommer seg raskt etter kriser.  (Beredskap, søk og redning) 

Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Styrke egen 
beredskap 

Kurs 15 Lokalforening Gjennomføre kurs med fokus på å styrke egen 
beredskap 

0 

Sette fokus på 
beredskap i 
omsorg 

Øvelse i samarbeid med 
HK 
Kurs i psykososial 
førstehjelp 

15 Lokalforening Gjennomføre en beredskapsøvelse 

Gjennomføre kurs i psykososial førstehjelp 

0 

Hjelpekorps Legge til rette for at 
medlemmene får 
veilederkurs - 
førstehjelp 

5 Lokalrådet Sende ut forespørsel i korpset og betale 
egenandel for aktuelle kursdeltagere. 

- 

Hjelpekorps Legge til rette for VFØR 5 Lokalrådet Sende ut forespørsel i korpset og betale 
egenandel for aktuelle kursdeltagere. 

- 

Hjelpekorps 
Legge til rette for 
KVANN/KELV 

5 Lokalrådet Sende ut forespørsel i korpset og betale 
egenandel for aktuelle kursdeltagere. 

- 

Hjelpekorps 
Legge til rette for 
Grunnutdanning 

10 Lokalrådet Sørge for at nye frivillige kommer raskt på kurs 0 

Hjelpekorps Øvelse på sjø 10 Lokalrådet Legge til rette for at medlemmer som ønsker det 
får være med å arrangere. 

- 

Hjelpekorps Øvelse på land 10 Lokalrådet Legge til rette for at alle medlemmer som ønsker 
det får være med å arrangere. 

- 

Hjelpekorps Sende personell på 
Ambulansepersonellkurs 

0 Lokalrådet Søke midler hos D-rådet 0 

1 Baseres på hovedprogram 2020-2023. 



 

2.2 Trygg oppvekst: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende fellesskap. 
 
Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Barn fra 6-12år Ferieaktiviteter 
 

4 50 Lokalforeningsstyre Etablere aktiviteten, rekruttere frivillige og 
deltakere. 

- 

 
Frivillige  

Trygge frivillige i 
aktiviteten 

4   Gjennomføre kurs i oppvekstaktiviteter og tør du å 
lytte 

 

 

2.3 Liv i verdighet: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling.   
 
Mål eller målgruppe Tiltak/aktivitet Mål 

antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Innvandrere/flyktninger 
som ønsker 
norsktrening 
 

Norsktrening - - Lokalforeningsstyret   0 
 

Mennesker som ønsker 
mer sosial kontakt. 
 

Besøkstjenesten 15 15 Lokalforeningsstyret Etablere en ledergruppe i besøkstjenesten, 
samt et godt samarbeid med institusjonene i 
Grimstad.  

- 

  - -    
 

 

3. Hvordan vi skal arbeide:  
     3.1 Humanitær effekt: Vi prioriterer og gjennomfører humanitær innsats som har effekt. 
     3.2 Styrke frivilligheten: Vi inspirerer, mobiliserer og beholder flere medlemmer og frivillige.  
     3.3 Åpen og endringsdyktig: Vi videreutvikler oss som en åpen og endringsdyktig organisasjon, i tråd med samfunnsutviklingen. 



    3.4 Bærekraftig og ansvarlig: Vi opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte, til inspirasjon for andre. 
Mål Tiltak/aktivitet Ansvarlig for 

tiltak/aktivitet 
Hvordan oppnå målet Budsjett 

Rekruttere og beholde 
nye frivillige 

Få på plass gode rutiner for å ta imot, 
lære opp og ta vare på nye frivillige 

Styret, lokalråd, 
aktivitetsledere 

Delta aktivt på arenaer på 
distrikt og sammen med 
andre lokalforeninger 

Delta på møter og samlinger 
sammen med andre lokalforeninger 

Styret 

Øke inntektene i 
foreningen 

Benytte søknadsmuligheter og andre 
muligheter for å skaffe midler til drift 
av aktiviteter og lokalforeningen 
forøvrig 

Styret, 
aktivitetsledere, 
lokalråd 

Kilandsenteret 

Aktivitet Ansvarlig Start Slutt Gjøremål Kostnad Oppfølging og 
evaluering 



Kilandsenteret Kilandsenteret – 
v/ 
Arbeidsgruppen 

Uke 7 Uke 
52 

- Drifte Kilandsenteret
- Redusere driftskostnader
- Søke om midler til aktiviteter
- Rekruttere nye frivillige
- Innarbeide gode økonomirutiner for

senteret
- Avholde leirer og aktiviteter for

barn/ungdom
- Utleie til private, organisasjoner og

bedrifter
- Møte/samlingslokale for aktivitetene

i Røde Kors
- Utarbeide gode rutiner for drift av

senteret
- Inngå avtale med vaktmester- og

renholdningstjenester
- Utarbeide bedre system for

bookinger og henvendelser
-
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