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INKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE  

 GRIMSTAD RØDE KORS 

DATO: 11. august 2020, KL 1800 

STED: BARK SILAS VEI 7 
 

Medlemmene i lokalforeningsstyret i Grimstad Røde Kors valgte 25. juni å fratre sine verv. I tråd med 

lovene for Røde Kors trer da overordnet organ inn som lokalforeningsstyre. Distriktsstyret i Aust-

Agder Røde Kors har overtatt ansvaret for Grimstad Røde Kors, og innkaller til ekstraordinært møte. 

Det vil ikke være et fullverdig årsmøte, da forholdene ikke ligger til rette for fullstendig behandling av 

budsjett og handlingsplan, ei heller for gjennomføring av valg. Distriktsstyret er opptatt av å få møtt 

medlemmene, og behandlet de sakene som kan og bør behandles:  

- For distriktsstyret er det viktig å få videreformidlet det avgåtte styrets beretning og 

årsregnskap for 2019, samt revisjonen av dette, for medlemmene i Grimstad Røde Kors. 

 

- Videre ønsker styret å legge fram for medlemmene budsjett og handlingsplan for 

aktivitetene i Grimstad (unntatt Kilandsenteret og lokalforeningen), slik at det kan være 

trygge rammer, forutsigbarhet og retning på det humanitære arbeidet videre.  

 

- Møtet er også en anledning for distriktsstyret å orientere om arbeidet videre, samt lytte til 

og svare på spørsmål fra medlemmene.  

Distriktsstyret vet at driften og framtiden for Kilandsenteret er en viktig og vesentlig sak for Grimstad 

Røde Kors. Samtidig har styret pr. nå hverken god nok oversikt eller noen konkrete forslag, slik at 

Kilandsenteret ikke står på dagsorden – det kommer til høsten.  

 

De som har betalt kontingent de siste 14 måneder og innen møtets begynnelse har stemmerett på 

møtet. Sakspapirene ligger ved innkallingen, og kan også hentes fra 

https://www.rodekors.no/grimstad eller sendes ved forespørsel til distriktskontoret. 

Av smittevernhensyn skal Grimstad Røde Kors overholde regelen med minimum 1 meters avstand 

mellom de tilstedeværende. Det er begrenset plass i lokalet og vi tar derfor imot påmelding til møtet. 

Påmelding sendes til knut.kjorkleiv@redcross.no innen 2. august. Ved mange påmeldte kan det bli 

aktuelt å endre lokale, og de påmeldte vil da få beskjed.   

 

 Vel møtt! 

 

Distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors.  
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Møtet heves, og det settes av tid til ytterligere innspill og spørsmål.  
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Dagsorden:

Distriktsstyret orienterer om situasjonen og planer for videre rolle som lokalforeningsstyre i 
Grimstad Røde Kors

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Valg av ordstyrer

Sak 3: Valg av referent

Sak 4: Valg av tellekorps

Sak 5: Valg av personer til å underskrive møteprotokoll

Sak 6: Årsberetning for 2019.

Forslag til vedtak: Møtet tar årsberetning til orientering, med eventuelle kommentarer

Sak 7: Årsregnskap for 2019

Forslag til vedtak: Møtet tar årsregnskap og revisjon til orientering, med eventuelle kommentarer.

Sak 8: Handlingsplan for Grimstad Røde Kors

Aktivitetene Hjelpekorps, besøkstjeneste, omsorg og norsktrening og lokalforeningen.

(Ikke Kilandsenteret)

Forslag til vedtak: Møtet godkjenner handlingsplanene for hjelpekorps, besøkstjenesten, omsorg og 
norsktrening og lokalforeningen

Sak 9: Budsjett 2020 for Grimstad Røde Kors

Aktivitetene Hjelpekorps, besøkstjeneste, norsktrening og lokalforeningen (Ikke Kilandsenteret)

Forslag til vedtak: Møtet godkjenner budsjett for hjelpekorps, besøkstjenesten, omsorg og 
norsktrening og lokalforeningen.

Sak 10: Godkjenning av valg i lokalråd hjelpekorps

Møtet godkjenner følgende valg av lokalråd hjelpekorps, der valget ble gjennomført tidligere i år:

• Leder, Trude Holtebu

• Operativ, Øyestein Svanøe

• Medlem, Widar Andrè Saga

• Medlem, Andreas Larsen Thomassen

Opprinnelig var Kay Ove Eriksen valgt som medlem, men har trukket seg, og

Andreas L. Thomassen rykket opp fra varaplass



ÅRSBERETNING 2019  

   

   

  
Årsberetning   
Styret har jobbet med å få på plass nye lokaler og 
flere førstehjelpskurs, prosessen rundt Kilandsenteret har også tatt mye tid da det har vært en del 
mangler og ulovligheter på Kilandsenteret. Sammenslåingsprosessen med Vest-Agder har også vært 
en arbeidsoppgave styre har sett på. Styre har jobbet med å få på plass ordninger med 
nye frivillige, dette har styre jobbet aktivt med, og Røde Kors vurdering i forhold til hva som er 
behovet i Grimstad kommune.  
   
Lokalforeningsstyret har bestått av:  
Leder André Hårde   
Nestleder Øyestein Svanøe  
Styremedlem Merete Nilsen   
Styremedlem Jan Atle Svanøe   
Varamedlem Øyvind Tvedt    
Rådsmedlem Hjelpekorps Widar André Saga   
   
Revisor PWC Kai Arne Halvorsen   
   
Styremøter og andre møter.   
I 2019 har det vært avholdt 12 styremøter, samt flere arbeidsmøter 2019.   
Det har vært kalt inn til 1 ekstraordinære årsmøte.    
Lokalforeningen har vært på 1 årsmøte på distrikt, I tillegg var leder på beredskapssamling i mai. Vi 
har vært i møte med kommunen angående videre samarbeid med kvalifiseringstjenesten og 
andre aktiviteter. Det ble avholdt flere møter for aktivitetsledere.  
   
  

Hovedmål 2.1: Vi forebygger og responderer for å redde liv   
Beredskap   
Grimstad Røde Kors får stadig tilbakemeldinger om at beredskapsavtalen de har utarbeidet er god. 
Denne blir trukket frem som eksempel for andre lokalforeninger som enda ikke har en avtale på 
plass. Hjelpekorpset ivaretar foreløpig den nødvendige beredskapen i kommunen.  Båten er operativ 
og i tjeneste med 20 minutters responstid.   
  
Hjelpekorpset   
Lokalrådet har bestått av:   
Leder: Widar André Saga   
Operativ Leder: Jakob Andreasson                                                                                                                     
Admin. Leder: Tonje Stolpestad                                                                                                                           
Nestleder: Kay Ove Fedde Eriksen   
 

Hjelpekorpset er registrert med 28 medlemmer. Hvor av 13 godkjente hjelpekorpsere med id 
kort. Hjelpekorpset har igjennom 2019 hatt høy aktivitet med sanitetsvakter, aksjoner, kursing 
og korpskvelder. Det har vært avholdt 17 korpskvelder, det har vært mange dugnadstimer 
på depotet, Redningsbåten, Rebusløp, Forebyggende Seilas, NM for Hjelpekorps. Hjelpekorpset har 

4 



gjennomført 187 timer sanitetsvakt, deltatt på 5 leteaksjoner barmark og 3 aksjoner/utkallinger på 
sjø. Hjelpekorpset har igjennom 2019 deltatt og formidlet førstehjelp med stand på Fevikmessa 
1.mai, åpningen av Byhaven, på RS sitt arrangement for skoleungdom, Sankt Hansaften 
arrangementet.    
 

I 2019 har Hjelpekorpsene i gamle Aust-Agder, Arendal, Evje, Grimstad og Lillesand, gått sammen og 
samarbeidet med å arrangere grunnkursene Førstehjelp, Nødnett, GSOR og KSOR. Dette ble 
gjennomført to ganger, våren ble det arrangert i Grimstad/Kilandsenteret og i høst ble det arrangert i 
Arendal/Hove. Grimstad hadde med to deltakere om våren og om høsten. Hjelpekorpset har 
videreutdannet 2 medlemmer i V-Sjø og i V-Før.   
 

Fjellsikringsporten ble ikke gjennomført i 2019, myndighetene har strammet inn mulighetene for slik 
aktivitet langs veien til vinterfjellet. På ekstraordinært årsmøte for Aust- og Vest-Agder høsten 2019 
ble det valgt å avvikle Fjellsikringsfondet og fordele midlene ut til korpsene.   
Røde Kors Båten Grimstad har i 2019 hatt 3 aksjoner/utkallinger. Og ellers blitt brukt til sanitetsvakt 
og trening/øvelser. Båten hadde et opphold hos Norsafe før sommeren, der det ble gjennomført 
vedlikehold og reparasjoner.   

  
Hovedmål 2.2: Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag   
Vi har flere medlemmer i Grimstad som er aktive innenfor visitor og vitnestøtte. Aktivitetene er 
organisert fra distriktskontoret.    
 

Grimstad Røde Kors delte ut grøt og solgte fakler under julegrantenningen på Torvet.    
På 17. mai deltok vi med flaggborg i borgertoget, i tillegg deltok medlemmer i toget.    
St. Hans arrangementet ble gjennomført som vanlig. Marit Grefstad var konferansier, vi hadde som 
normalt lappesalg og tombola.     
  

  
Hovedmål 2.3: Vi jobber for sosial inkludering og mangfold   
Besøkstjenesten   
Leder: Ellen Haug  
Hvor: Besøk på institusjonene Frivold tun og Berge gård.   
Hvor ofte: 2-3 ganger pr. måned.   
Frivillige: 20 besøksvenner, ca.10 aktive  
Deltagere: beboere på institusjonen + ca.3 en-til-en koblinger.  
Kort om aktiviteten i løpet av året:  
De frivillige møtes på Røde Kors huset første mandag i måneden her kommer 10-15 frivillige hver 
måned. Her har de bl.a. hatt besøk av kursholder fra Kristiansand og hatt kurs og veiledning. 
Besøkstjenesten har i løpet av året deltatt på 40års jubileet til Lillesand Besøkstjeneste og Høstfesten 
til Aust-Agder. I tillegg til at de deltok i år igjen på «Julegateåpningen» i Grimstad, hvor de delte ut 
julegrøt.   
  

  
2.3.2 Migrasjon og flerkultur   
Norsktrening   
Leder: I. Lise Andersen   
Hvor: Røde Kors huset   
Hvor ofte: 1.5 timer hver onsdag.  Totalt 37 ganger, pluss julefesten.   
Frivillige: 13, i snitt møter 6 frivillige hver gang.    
Deltakere: 11 møter i snitt per gang.   
Kort om aktiviteten i 2019:    
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Sommerfesten i 2019 ble avlyst pga dårlig vær med regn og stiv kuling. Julefesten ble arrangert, men 
med mindre oppmøte enn tidligere. 28 personer med smått og stort. Nissen kom som vanlig med 
pakker til barna.   
Til tross for at det er et godt samarbeid med Flyktningetjenesten/Kvalifiseringstjenesten er det 
merkbart færre deltagere på Norsktreningen. Det virker som at færre kommer til byen, samt at ny 
lokasjon kanskje gjør det litt mer utilgjengelig for deltagerne.   
   
Internasjonal barnegruppe   
Leder: Davina Driver    
Hvor: Røde Kors-huset    
Hvor ofte: 2 timer annenhver søndag, ca. 16 ganger i 2019   
Frivillige: 3   
Deltakere: 12 familier ca. 2-3 barn pr familie.     
Internasjonal barnegruppe har aktiviteter hver andre søndag på Røde Kors huset, for barn i alderen 4 
til 12 år. Sammen med foreldre og frivillige fra Røde Kors gjør de ulike kunst og håndverks aktiviteter, 
spiller spill i sosialt samvær. Det har vært et sårt behov for flere frivillige og det har vært vanskelig 
med rekruttering, noe som har resultert i at aktiviteten ble lagt på is rett etter årsslutt. Leder har gitt 
tilbakemelding om at hun er avhengig av å kunne lene seg på flere frivillige ledere for å drive 
aktiviteten videre.   
  
Internasjonal kvinnegruppe  
Leder: Brit  
Hvor: Voksenopplæringen  
Hvor ofte: Hver onsdag i skoleåret  
Frivillige: 4  
Deltagere: 5-8  
Litt om aktiviteten i 2019:  
Den internasjonale kvinnegruppen møtes hver onsdag i skoletiden og gjør ulike aktiviteter sammen 
som strikking, matlaging, handler, gå turer, besøker utstillinger og museer. Den siste tiden har det 
vært et dalende oppmøte på aktiviteten. Tidligere var vi oppe i 25 deltagere sammenlignet med nå 
hvor det kommer 5.   
  

Flyktningeguide   
Leder: Sissel Gjennestad   
Hvor: Aktiviteter på RK huset, ellers individuelle møter mellom koblinger   
Hvor ofte: regelmessig 2-4 ganger i mnd   
Frivillige: 8   
Deltakere: 8  
Kort om aktiviteten i løpet av 2019:    
I løpet av 2019 ble det vedtatt å avvikle Flyktningguiden da det var få deltagere, og få som meldte seg 
som frivillig. I tillegg var det lite oppmøte på fagkveldene. Kommunen driver et liknende tilbud 
og Røde Kors skal heller henvise til deres tilbud.    
  

  

Hovedmål 3.1: Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors-foreninger   
Grimstad Røde Kors samarbeider med Lillesand Røde Kors for gjennomføring av opplæring til 
omsorgsaktiviteter. Det er i tillegg arrangert felles grunnopplæring for hjelpekorpset sammen med 
Lillesand, Arendal og Evje.    
 

Medlemmer   
Ved årsskiftet hadde vi 457 betalende medlemmer og 124 frivillige.   
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Hovedmål 3.3: Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon.   
I 2019 har fokuset til styret fortsatt å være Kilandsenteret. Utover dette har styret jobbet med å finne 
egnede lokaler for Grimstad Røde Kors.    
 
Inntekter   
Vi har fått grasrotmidler og panto inntekter.  
  
Kilandsenteret  
Ved utgangen av 2019 hadde senteret 2 faste ansatte og 10 vikarer. Det har vært kjørt leirer for barn 
og unge, Fun 365 leirer og det har vært leid ut til private arrangement. Det har vært fire Røde Kors 
kurs i 2019 på Kilandsenteret. Deriblant ett kurs som Norges Røde Kors har kjørt.   
  
Økonomi:   
Omsetningen i 2019 var på kr 3 073 436 i forhold til 5 828 092 i 
2018. Dette skyldes bortfall av tilskuddsmidler da det i 2019 
ikke ble søkt om like mye tilskuddsmidler til lokalforeningen. Grimstad Røde Kors går med 
et underskudd i 2019 på 2,2mil., dette skyldes at det ikke har vært søkt 
om tilskuddsmidler i lokale aktiviteter. Kilandsenteret har også måtte oppgradere en del og det er 
vært jobbet med ikt mat systemer, hms system, avfallshåndtering/renovasjonsavtale, 
oppgradere det elektriske anlegget og kursing av ansatte. Internkontrollsystemer, få på plass 
kontrakter til de ansatte. Det har også vært store kostnader pga. omstendigheter med Bufdir og 
andre utfordringer som bl.a. har det vært inngått et forlik med en ansatt som må ses som en engangs 
utgift.  GRK hadde også økning i husleie. Det har vært en overlapp med de gamle lokalene og de nye 
derfor er det vært betalt dobbelt en periode, dette må ses på som en investering og derfor ble 
underskuddet så høyt.   
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Noter for Grimstad Røde Kors Noter til regnskapet for 2019
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Noter for Grimstad Røde Kors Noter til regnskapet for 2019

Annen 
egenkapital Sum
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Noter for Grimstad Røde Kors Noter til regnskapet for 2019

"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 31.12.2019 reflekterer historisk kost justert for avskrivninger. 

I 2019 har inntektene ved Kilandsenteret falt betydelig sammenlignet med 2018. I 2020 har Covid-19 
pandemien medført ytterligere bortfall av inntekter ved senteret. Det er stor usikkerhet knyttet til 
aktivitetsnivået ved senteret i årene som kommer og dermed hvilke inntekter dette vil generere. Som en følge 
av dette er styret usikre på om virkelig verdi av Kilandsenteret overstiger bokført verdi. I mangel på en god 
måling av virkelig verdi har styret valgt å ikke foreta noen nedskrivninger i regnskapet for 2019.

"Andre tjenester" består primært av honorar knyttet til diaolog med Bufdir og utvidet revisjon av 
prosjektregnskap for "FUN365".
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Noter for Grimstad Røde Kors Noter til regnskapet for 2019

Sum kortsiktig gjeld 936 683         936 683       

Ved avleggelsen av årsregnskapet for 2019 er klassifiseringen endret for flere av postene i regnskapet. For å 
sikre sammenlignbare sammenligningstall er derfor 2018-tallene oppdatert til å reflektere samme 
klassifisering som er benyttet i 2019. Årsresultat og balansesum er ikke endret.
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Noter for Grimstad Røde Kors Noter til regnskapet for 2019

I 2020 har verdenssamfunnet blitt rammet av Covid-19. Pandemien har medført redusert aktivitetsnivå for 
Grimstad Røde Kors. Ved Kilandssenteret er aktiviteter avlyst og ansatte permittert. På tidspunktet for 
avleggelsen av årsregnskapet er gjenåpningen av samfunnet godt i gang, men det er fortsatt usikkerhet 
hvordan pandemien vil utvikle seg videre og hva langtidsvirkningene blir.

Grimstad Røde Kors har solid egenkapital og er rustet til å bære tapene som eventuelt kommer i 2020. 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
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Handlingsplan 2020  
 
Aktivitet  Ansvarlig  Start  Slutt  Gjøremål  Status  
Norsktrening  Lise  Uke 35   Uke 50   Aktivitet hver uke,   

 Gi opplæring til nye frivillige  
 Kontakt med Kvalifiseringstjenesten. 

 Aktiviteten ligger for tiden 
nede, en ny status vil tas 
etter sommerferien og se 
behovet for å gjenoppstarte. 
Bl.a.  grunnet flytting til nye 
lokaler har det vært mindre 
deltagelse. 

Besøkstjenesten  Ellen  Uke 1  Uke 52   Månedlige møter med de frivillige  
 Markedsføre aktiviteten og opprette gode 
samarbeidsrutiner med institusjonene.  
 Fremme tilbudet blant de som har behov 
for besøksvenner  
 Rekruttere flere besøksvenner og 
deltagere 
 Rekruttere en ekstra leder  
 Tilby kurs og opplæring til frivillige 
 Servere grøt på Julegateåpningen 
 Arrangere Besøksvenn jubileum 

 Aktiviteten ligger nede 
grunnet pandemien og 
myndighetenes retningslinjer 
følges, oppstart vil skje når 
institusjonene åpner opp 
igjen, og mest sannsynlig 
etter sommerferien. 

Hjelpekorpset  Korpsledelse Uke 1  Uke 52   Kontinuerlig beredskap  
 sanitetsvakt  
 jevnlige lokalrådsmøter  
 båtvakt  
 korpskvelder  
 kurs  
 rekruttering av nye frivillige  

Rekruttering av frivillige  
Opplæring av frivillige  
Fakturering av 
sanitetsvakter  
 
 
 
  

Lokalforeningen  Lokalforeningsstyret  Uke 1  Uke 52   Drifte lokalforening     
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 Reforhandle beredskapsavtale med 
kommunen  

 Etablere en frivilligvert til mottak av nye 
frivillige 

 Rekruttere nye medlemmer  
 Innarbeide gode økonomirutiner for hele 
lokalforeningen   
 Tilby kurs for nye frivillige  
 Støtte aktivitetslederne i sin aktivitet  
 Tilby oppfriskningskurs i førstehjelp til 
frivillige  
 Utarbeide gode rutiner for drift av 
lokalforening  
 Legge til rette for at flest mulig frivillige 

deltar på relevante kurs i regi av distriktet, 
og sørge for at frivillige som vil og kan 
deltar på distriktets kurshelg. 

 Kilandsenteret - sørge for en organisering 
og driftsmodell som er bra for Grimstad 
Røde Kors, som samsvarer med Røde Kors 
verdier og som gjøres i tråd med Røde Kors 
vurderingen. 
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Lokaler Leie 180 000
Driftsmateriell 15 000
Sankthans Arrangement 20 000

215 000
Inntekter
Medlemskontigent 94 027
Pantelotteri 89 523
Grasrotandel 43 193
Momskompensasjon 30 000

256 743

Sum Lokalforening 41 743

Omsorg 
Norsktrening

Utgifter
Kurs 5 000
Mat 20 000

25 000
Inntekter
Støtte Grimstad Kommune 35 000

Sum Norsktrening 10 000

Besøksvenn
Utgifter
Mat 1 000
Kurs 10 000

11 000
Inntekt
NA 15 000

4 000

Sum Omsorg 55 743

Hjelpekorps
Utgifter
Korpsbil 250 000
Leie Depo 16 200
Kurs 10 000
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Sak 9: Budsjett 2020. Avdelingsbudsjett Kilandsenteret ikke til behandling  
Budsjett 2020

Lokalforening
Utgifter



Drivstoff o.l. 40 000
Materiell Materiell 10 000

326 200

Inntekter
Aksjoner Land 15 000
Aksjoner Vann 50 000
Sanitetsvakter 25 000
Støtte/Sponsor 50 000
Hjelpekorpsløftet 2020 250 000

390 000

Sum Hjelpekorps 63 800

Kilandsenteret
Utgifter
Lønn 1 097 250
Vedlikehold 100 000
Forsikring/Strøm/Renevasjon 75 000
Driftskostnader 150 000
Varehandel 244 000
Avskrivninger 310 000
Bufdir Leir egenandel 40 000

2 016 250
Inntekter
Bufdir 800 000
Tilskudd/Leirer 100 000
Utleie 200 000
Røde Kors Arrangement 100 000
Andre ferie opphold 375 000

1 575 000

Sum Kilandsenteret -441 250

Sum Lokalforening 41 743
Sum Omsorg 25 743
Sum Hjelpekorps 63 800
Sum Kilandsenteret -441 250

Sum Grimstad Røde Kors -279 964
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