
    ÅRSMØTE 2023
28. februar 2023 kl.18

Arkivet



DAGSORDEN 

Sak nr. 

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av dagsorden

3. Valg av møteleder

4. Valg av to til å undertegne protokollen

5. Årsberetning 2022

6. Regnskap 2022

7. Handlingsprogram 2023

8. Budsjett 2023

9. Innkommet forslag

10. Valg

a. Valgkomiteens innstilling

b. Valg av Valgkomité



INNHOLD 

Sak 5: Årsberetning 2022  4 

Sak 5: Årsrapport fra Kontrollkomiteen 2022 21 

Sak 6: Regnskap 2022 22 

Sak 6: Revisjonsberetning 30 

Sak 7: Handlingsplan 2023 32 

Sak 8: Budsjett 2023 53 

Sak 11: Valg: Valgkomiteens innstilling og valg av valgkomité 57 



SAK NR.5: ÅRSBERETNING 2022 

Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors 

Fra: Lokalforeningsstyret i Kristiansand Røde Kors 

Møtedato: 13.02.2022 
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årsberetning og overordnede rapportering for 2022. 
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    ÅRSBERETNING 
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Aktivitet på Kristiansand Statlig mottak TA 

Aktivitetsgrupper skaper pusterom 

gjennom aktivitet og gode samtaler. 

Pusterom på Bragdøya 

Aktivitet for pårørende/ personer som har 

hatt utfordringer med rus eller psykisk helse. 

Seniorferie 

Ferieopphold for ensomme eldre og eldre 

med svak økonomi. 

 

AKTIVITETER I KRISTIANSAND RØDE KORS: 

 

HJELPEKORPS                             OPPVEKST 
 

 

 

MIGRASJON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                               

                                                                           

      NETTVERK 
 

 

                                                                            
 

 

SOSIAL INKLUDERING 

                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

Hjelpekorps 

Søk, redning og førstehjelp hele året. 

 

Norsktrening 

Norsktreningsaktivitet som driftes i 

samarbeid med Blå Kors. 

 

Flyktningguide 

Flyktning kobles med frivillige for 

norsktrening og nettverksbygging. 

  

Vitnestøtte 

Tilbyr vitner støtte og informasjon i for- 

og etterkant av en rettssak. 

 

Leksehjelp 

Hjelp med lekser for unge på Fellesverket.  

  

Besøkstjeneste 

Besøk til mennesker som opplever 

ensomhet og isolasjon. Inkluderer Digital 

senior, Besøksvenn med hund og 

Besøksvenn for personer med demens. 

 

BARK Krisesenter 

Frivillige driver hyggelig alderstilpasset 

aktivitet for barn på krisesenteret. 

Treffpunkt 

En inkluderingsaktivitet for ungdom 13-30 år, 

som ønsker å bli kjent med andre. 

Fellesverket 

Åpen og inkluderende møteplass for ungdom 

(13-25 år). 

 

Vi har Sosial møteplass, Leksehjelp, 

Gatemegling og Arbeidstrening. Gratis varmt 

måltid. 

PUFF Randesund 

Samtalegruppe av, for og med de som 

opplever et følelsesmessig kaos. 

Gatemegling 

Tilbyr verksteder i konflikthåndtering og 

megling for ungdom 13-25 år.  

 
Barnas Røde Kors (BARK) 

Tilrettelagte gratis fritidsaktiviteter for barn 

(6-13 år). Ni grupper fordelt på seks bydeler. 

 

Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) 

Ungdom lærer å mestre friluftsliv, førstehjelp 

og om humanitære verdier. 

 

 

JoA- internasjonal kvinne- og barngruppe 

Sosialt treffpunkt for kvinner og deres 

barn, hvor fokuset er å trene på norsk 

...x..muntlig.  

Mentorfamilie 

Unge som har opplevd æresrelatert vold 

kobles med en familie, og de gjør 

hyggelige aktiviteter sammen. 

Tiltak for tilreisende EØS-borgere 

Nødovernatting for å sikre grunnleggende 

humanitære behov. 

Sykehusguide 

Frivillige viser vei og er medmennesker 

for pasienter og pårørende på sykehuset. 

 

Seniorgruppa 

Sosialt treff hver måned og bistår med 

praktisk arbeid og ved øvelser ved behov. 

Arbeidsgruppene Senioras og Yngres 

Sosiale nettverksaktiviteter, som også 

produserer varer til inntekt for Røde Kors. 

Norsktrening/Leksehjelp Kongsgård 

Leksehjelp og Norsktrening på Kongsgård 

skolesenter. 
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Røde Kors’ oppdrag er å avdekke,  
hindre og lindre menneskelig nød og 
lidelse. Dette skal vi oppnå gjennom å 
forebygge og respondere for å redde 
liv, bidra til å beskytte menneskers 
helse og livsgrunnlag og jobbe for 
sosial inkludering og mangfold. 

 

 

 

 

INNHOLD 

 
 

En hilsen fra styreleder    8 
Styret, ressursgrupper og utvalg  9 
Årsberetning     10 
Oppvekst       12 
Fellesverket      13 
Migrasjon       14 
Sosial inkludering      15 
Nettverk      16 
Hjelpekorps       17 
Beredskap og pandemihåndtering  18 
Nøkkeltall frivillige     19 
 

  

7



En hilsen fra styreleder 
 

Dette ble et spennende år der vi skulle opp å stå etter to år med 

pandemirestriksjoner og ta opp og normalisere våre aktiviteter. 

Alle frivillige og ansatte har gjort en flott innsats som det legges 

merke til i alle samfunnslag. Sammen har vi arvet og videreført 

det gode omdømmet Røde Kors har. Samfunnet regner med oss 

og stoler på det vi står for. Vi skal fortsatt stå stødig i våre syv prinsipper. 

Fellesverket ble den største satsingen vår i 2022. Siden oppstart 19. mai har besøkstallet økt 

jevnt og trutt. Det er flittig brukt og det er mange gjengangere som har dette treffstedet 

som base for å bygge sosialt nettverk i trygge rammer. Kjøkken og arbeidstrening må 

trekkes fram som en sterkt medvirkende suksessfaktor. Honnør til Øystein André Lægdene, 

ansatte og frivillige. Gatemegling, Leksehjelp, Treffpunkt, Senioras med flere nyter også godt 

av de flotte lokalene! 

Hovden fjellsikringssenter er det største økonomiske løftet i 2022. En fantastisk innsats fra 

frivillige og daglig leder har sikret trygge rammer for prosjektet. Jeg må berømme 

prosjektets arbeidsgruppe og økonomigruppe.  Spesielt må jeg berømme frivillig 

prosjektleder, Øystein Kilander og daglig leder Sigrun Tara Øverland  som har lagt ned en 

betydelig og strålende innsats. I skrivende stund er vi i rute for innflytting før vinterferien 

2023. Som leder vil jeg benytte anledningen til å anmode våre ressursgrupper, råd og styret 

til å legge minst en aktivitet til fjellsikrings senteret i det kommende året. 

Hjelpekorpset fikk oppsigelse i lokalene på Tangen grunnet sanering av bygget for ny 

eiendomsutvikling og måtte være ute innen nyttår. Det ble en spennende leteaksjon for 

korpsets ledere etter ny lokasjon. I desember kunne Hjelpekorpset flytte inn i nyrenoverte 

lokaler hos Returkraft på Dalane. Vi ønsker Hjelpekorpset lykke til i de nye lokalene! 

Noen aktiviteter har strevd mer med å komme opp på samme aktivitetsnivå som før 

pandemien. Men Barnas Røde Kors (BARK) har gjennom sine utendørsaktiviteter og iherdige 

frivillige greid å holde aktiviteten oppe på tross av korona. Kristiansand er i dag blant landets 

største bydels-BARK. Gratulerer! Gratulerer også RØFF Randesund og Tveit som nå bygger 

opp denne aktiviteten. Vi håper de andre bydelene følger etter. 

Omsorg har med den nye aktiviteten Seniorferie, gjort et spennende nybrottsarbeid som 

videreføres med nye opphold i 2023 og et nytt møtepunkt for å gi mulighet til å 

vedlikeholde nye personlige relasjoner som denne aktiviteten skaper. En spesiell takk også 

til de frivillige som stilte opp for flyktninger på kommunens midlertidige mottak. 

Beklager at jeg ikke har plass til å nevne alle aktivitetene, men jeg vil berømme og takke alle 

dere 680 frivillige som står i våre 25 aktiviteter. Vi frivillige takker spesielt daglig leder og 

hennes medarbeidere som legger så bra til rette for oss. Jeg vil også rette en stor takk til alle 

i styret for godt og positivt Røde Kors arbeid. 
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Styreleder  
Bjørn Erik Tobiassen 

Nestleder 
Ingrid Trønnes Mæhre 

Styremedlem 
Anne Hilde Hals 

Rådsleder Oppvekst 
Benedicte Andersen 

Rådsleder Omsorg 
Terje Lysholm 

Rådsleder Hjelpekorps 
Heidi Sørensen 

Varamedlem 
Katarina Melland Grøvlen 

Varamedlem 
Hedvig Benneche 

Styremedlem 
Arild Sørensen 

Beredskapsutvalg 
Alfred Georg Klausen 

Bjørn Erik Tobiassen (fra styret) 

Heidi Sørensen (fra Hjelpekorps) 

Minnie Nypan 

Heidi Sørensen 

Mari H. T. Hauge 

 

Avvikling Frivillighetens hus 
Nils Olav Berge (fra styret) 

Nanna Thune 

Kontrollkomite 
Jarle Hammen Knudsen 

Bernt Rune Pettersen 

 

 

Arbeidsgruppe Hovden 
Øystein Kilander 

Connie Breivik 

Alexander Øen 

Mats Løhre 

Alfred Georg Klausen 

Roger Mortensen 

Dag Anders Benestad 

Johan Roland 

Styremedlem 
Isabelle Louise Aabel 

Økonomigruppe Hovden 
Mats Løhre 

Martin Hauge 

Tulla Wahlstedt 

Inge Fosselie 

Anne Hilde Hals (fra styret) 

Sigrun Tara Øverland 

Nils Olav Berge 

 Valgkomite 
Johan Roland  

Inge Fosselie 

Nils Olav Berge 

 

Tilbud og kontrakt Hovden 
Øystein Kilander 

Johan Roland 

Øyvind Karlsen 

Nils Olav Berge 

 

 

Lokalråd Hjelpekorps 
Heidi Sørensen 

June Marie Raunholm 

Mats Løhre  

Kjetil Sandtveit Espelid 

Magnar Hauge 

Emilie J. Celdran 

Lokalråd Omsorg 
Terje Lysholm 

Marthine Tronvoll-Jørgensen 

Lise Stabel Berg 

Thea Eriksen 

Jan Kruse 

 

 

 
Lokalråd Oppvekst 

Benedicte Andersen 

Amalie Andersen 

Lene Gundersen 

Lisbeth Johansen Haugen 

Frank Væting 

Lisa Bjørneseth-Hermansen 

 

 

 
Ressursgruppe Treffpunkt 

Benedicte Andersen  

Amalie Andersen  

Katarina Melland-Grøvlen 

 

 

Ressursgruppe Fellesverket 
Kristian Fredrik Meyer Ødegård 

Bård Bergkvist 

Benedicte Andersen 

 

 

STYRET, RESSURSGRUPPER OG UTVALG 
 

 

LOKALFORENINGSSTYRET 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LOKALRÅD, RESSURSGRUPPER OG UTVALG 
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OPPVEKST 
Kristiansand Røde Kors jobber for trygge oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Gode og gratis 

fritidstilbud er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å gi barn og unge en god plattform i 

livet. Vi legger til rette for at unge kan knytte nettverk, lære om natur og friluftsliv, og 

oppleve mestring og medvirkning gjennom ulike aktiviteter. 
 

Barnas Røde Kors (BARK) har totalt ni grupper i seks 

ulike bydeler i Kristiansand. Vi har grupper i 

følgende byder: Randesund, Tveit, Torridal, Hånes, 

Tinnheia og Vågsbygd. Gruppene har ukentlig 

aktivitet, med mye fokus på friluftsliv i 

nærområdet. Flere av gruppene har også arrangert 

overnattingstur i 2022. Vi har også Aktivitet for 

barn på krisesenteret, hvor frivillige ukentlig har 

ulike hobbyaktiviteter for barna som bor på 

krisesenteret.  

 

Røde Kors førstehjelp og friluftsliv (RØFF) har også 

startet opp en ny gruppe høsten 2022 og har nå to 

grupper, en på østsiden og en på vestsiden av byen. Gruppene har 

hatt ukentlig aktivitet, og har totalt arrangert fire overnattingsturer 

i hengekøye, telt og hytte.  

  

Treffpunkt er en sosial inkluderingsaktivitet drevet av 

Røde Kors Ungdom. Det første halvåret i 2022 hadde vi 

samlinger annenhver lørdag. Høsten 2022 er det kjøpt inn 

gamingutstyr som skal brukes i mindre, faste grupper som 

treffes jevnlig. 

 

Til sammen har vi nådd omtrent 275 barn og unge i 2022 

gjennom de faste aktivitetstilbudene våre. 

 

I tillegg har vi i årets Juleaksjon delt ut gaver og gavekort 

på kino til rundt 800 barn og ungdom som lever i familier 

med lavinntekt i Kristiansand. Vi delte også ut 350 matposer i samarbeid med Kiwi til familier. Vi har 

arrangert to visninger av julekino for familier i målgruppen, med totalt 180 deltakere.  

 

 

84 
FRIVILLIGE BARNAS 
RØDE KORS (BARK) 

19 
FRIVILLIGE 
RØFF 

10 
FRIVILLIGE 
TREFFPUNKT  

275 
SAMLET ANT. 
DELTAKERE  

800 
MOTTAKERE 
JULEAKSJONEN 

 

«Jeg vil være i  
Røde Kors hele livet!» 

- Gutt 7 år 
Deltaker på BARK  

Foto: Terje Haugen  
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FELLESVERKET 
Kristiansand er en sammensatt by hvor unge vokser opp med ulike utfordringer. Kristiansand 

Røde Kors jobber for å skape gode og trygge fritidsarenaer for ungdom, hvor trygge voksne 

frivillige er til stede for å dele av sin tid. Vi legger til rette for at unge kan knytte nettverk, ha 

et sted hvor de kan henge, oppleve mestring gjennom ulike aktiviteter, få hjelp med lekser 

eller verktøy til å håndtere konflikter og vanskelige forhold i hverdagen.  
 

Fellesverket Kristiansand åpnet i mai 

2022. Fellesverket er et aktivitetshus 

for unge mellom 13-25 år med 

aktivitetene Sosial møteplass, 

Leksehjelp, Gatemegling og 

Arbeidstrening. På tampen av 2021 

fikk vi leid lokaler i Vestre Strandgate 

22. Ei ressursgruppe var tidlig med å 

planlegge og forme innhold, og vi har 

bygd et nytt kjøkken med hjelp fra 

IKEA. Etter å ha innredet, malt, 

skrudd og båret møbler i samarbeid 

med frivillige og ungdommer, åpnet 

Fellesverket 19. mai. Hver uke har Fellesverket åpent mandag,  

onsdag og torsdag kl.15:30-20. Det serveres et gratis måltid hver 

åpningsdag, og noen dager er det egne aktiviteter. Ellers skal 

Fellesverket være en press- og stressfri sone hvor ungdommene bare 

kan komme og henge eller game, spille spill også videre. Vi har cirka 

25 frivillige som går i turnus for å holde åpent. Fellesverket er populært  

og godt besøkt med cirka 35-45 ungdommer hver åpningsdag. 

 

I april 2022 startet Leksehjelp opp på Fellesverket. Hver onsdag ettermiddag hjelper frivillige unge 

mellom 15-25 år med skolearbeid. Siden aktiviteten foregår på Fellesverket innenfor åpningstiden er 

det mulig å komme og få et gratis måltid før aktiviteten starter. 

 

I Gatemegling holder vi verksted i konflikthåndtering for ungdom mellom 15 og 25 år, her får de 

verktøy de kan bruke til å håndtere konflikter i egne liv. I 2022 har vi totalt holdt 11 verksteder fordelt 

på tre Konfliktverksted og åtte Miniverksted. To av Konfliktverkstedene har vi holdt på Fellesverket, og 

ett på Kristiansand Folkehøyskole. Miniverkstedene er fordelt på ulike skoler, fritidsklubber, på 

Fellesverket og for andre grupper.  

 

1900 
INNSJEKKINGER 
FELLESVERKET 

500 
UNIKE 
DELTAKELERE 
FELLESVERKET 

51 
FRIVILLIGE 
SOSIAL 
MØTEPLASS 

12 
FRIVILLIGE 
LEKSEHJELP 

7 
FRIVILLIGE 
GATEMEGLERE 

110 
UNGDOM PÅ 
GATEMEGLING 

  

“Alt er godt her, 
godt miljø!”  

Gutt 21 år 
Deltaker, Fellesverket 
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MIGRASJON 
Vi jobber for at migranter i Kristiansand har 

aktivitetstilbud og mulighet for å bli kjent i det norske 

samfunnet. Mange flyktninger og øvrige migranter opplever 

at det er vanskelig å bli kjent med nordmenn, få 

arbeidserfaring i Norge og å delta aktivt i samfunnet. 

Manglende sosiale nettverk og begrensede norskkunnskaper 

er medvirkende til dette. Nytt i år er aktiviteten Norsktrening. 

 

Jenter og Aktivitet (JoA) er en internasjonal kvinne- 

og barngruppe. Fokuset er sosialt samvær, norsktrening 

gjennom samtale, spill, dans og sang. Fra oktober ble aktiviteten 

endret slik at kvinnene kan ta med barna sine. Dette ble gjort 

slik at flere kan ha mulighet for å delta.  

 

Aktivitet på Asylmottak for voksne, består av to 

aktivitetsgrupper for beboere på Kristiansand Statlig mottak 

Tilrettelagt Avdeling. Frivillige tilbyr viktige pusterom i hverdagen til beboerne gjennom aktiviteter, 

matlaging og gode samtaler utenfor mottaket.  

 

Tiltak for tilreisende EØS-borgere har i år vært et helårlig tilbud om Nødovernatting. Dette dekker de 

grunnleggende humanitære behov for denne gruppen. Tilbudet driftes sammen med Kirkens 

bymisjon, Frelsesarmeen og Kristiansand kommune. 

 

Aktiviteten Flyktningguide er hovedsakelig for flyktninger som er bosatt i Kristiansand. Frivillige og 

deltakere intervjues og kobles sammen. Det har vært en økning i frivillige og koblinger i 2022, og vi ser 

at det er et viktig og attraktivt tilbud å være med i. Det har vært 22 koblinger i 2022. 

 

Høsten 2021 startet prosjektet Mentorfamilie opp. Målet med tilbudet er å gi unge som har opplevd 

æresrelatert vold et pusterom i hverdagen ved å gjøre hyggelige aktiviteter sammen med trygge 

voksne. Det har tatt tid å gjøre tilbudet kjent for både deltakere og frivillige. Det har vært to nye 

koblinger i 2022, og en kobling som har fortsatt fra 2021. 

 

Nytt av året er aktiviteten Norsktrening som vi driver sammen med Blå Kors. Begge organisasjonene 

stiller med frivillige og aktiviteten har åpent tre dager i uka. Det er et åpent drop-in-tilbud, og vi så det 

kom økt antall deltakere når det kom nye flyktninger fra blant annet Ukraina. Vi har også 

Leksehjelp/Norsktrening på Kongsgård skolesenter. 

 

Dere aner ikke hva det betyr 
å kunne føle seg som et 
menneske en hel kveld!               

Deltaker 
Aktivitet på Asylmottak 

Tilrettelagt Avdeling 

19 
FRIVILLIGE 
FLYKTNING-
GUIDER 

15  
FRIVILLIGE 
AKTIVITET PÅ 
ASYLMOTTAK 

 4 
FRIVILLIGE 
MENTOR-
FAMILIE 

9 
FRIVILLIGE 
NØDOVER
-NATTING  

15  
FRIVILLIGE 
JoA 

378 
DELTAKELSER 
NORSK-
TRENING 

Jenter og Aktivitet (JoA) 
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SOSIAL INKLUDERING 
Kristiansand Røde Kors har aktiviteter for å motvirke ensomhet og arbeide med sosial 

inkludering. I år har vi startet opp igjen Digital Senior, Sykehusguide og Vitnestøtte etter 

Korona. 
 

Besøkstjenesten har vært tilnærmet normal gjennom 2022. 
Besøksparene våre har kunnet møtes utendørs, og også innendørs 
mesteparten av året. Gruppetilbudene på institusjon fikk vi lov til å 
starte opp med igjen, men dette arbeidet har tatt tid å starte opp av 
ulike grunner; som nye smitteutbrudd, restriktive regler ved boligene og 
mangel på frivillige etter pandemien. Aktiviteten er dog i god gang igjen 
og vi håper på flere grupper og en-til-en koblinger over nyttår. Dam-
prosjektet Bedre med besøksvenn i forhold til tidlig demens har stått 
stille over lengre tid av bl.a. korona-relaterte årsaker, men er nå i gang 
igjen og rapporteres på i 2023. 
 
Besøksvenn med hund har hatt full aktivitet gjennom hele året, flere 
nye ekvipasjer er kommet til og mange flere mennesker har dermed 
fått gleden av besøk av på pleie- og omsorgshjem, samt en-til-en. 
Vinduslykke-arrangementer er gjennomført med påsketurne og en 
storstilt juleturne. Mange av byens omsorgsboliger fikk servert et 
artig juleshow av både to- og firbeinte julegledesspredere! 
 
Digital Senior startet opp igjen september 2022 og har hatt ukentlige drop-in-tilbud på Fellesverket. 
Plasseringen sentralt i byen har blitt godt mottatt av deltakerne og de frivillige. Det har vært gode 
besøkstall i perioder når vi har annonsert i avisen og været har vært på vår side, men det vil nok ta 
noe tid å gjøre tilbudet kjent.  
 

Sykehusguide startet opp igjen etter pandemien i april 2022 og har hatt 
normal drift siden. Guidene har vært tilstede cirka 90 dager og hatt til 
sammen 1500-2000 koblinger. Behovet for Sykehusguider er stort, og 
de frivillige får gode tilbakemeldinger. Det har vært flere nye frivillige i 
aktiviteten i løpet av året, og det har vært arrangert flere treffpunkter 
for de frivillige. 
 
Aktiviteten Vitnestøtte kunne endelig starte opp igjen etter pandemien 
i september 2022. Vi Det var også avtalte noen møter med vitner før 
det. Vitnestøttene har i løpet av året vært tilstede cirka 20 dager og 
bistått 42 vitner, samt møtt en skoleklasse. Det var kurs for nye 
Vitnestøtter i oktober og vi har nå ei fin frivilliggruppe med både gamle 
og nye vitnestøtter som er i aktivitet på Tinghuset.  

 

«Du har tatt veldig godt 
vare på meg. Jeg fikk 

livsgnisten tilbake da du 
kom inn i livet mitt!» 

Besøksvert til 
besøksvenn 

150 
FRIVILLIGE 
BESØKSTJENESTEN 

120 
DELTAKERE 
BESØKSVENN 

550 
DELTAKERE 
VINDUSLYKKE 

15 
FRIVILLIGE 
VITNESTØTTER 

35  
FRIVILLIGE 
SYKEHUSGUIDER 
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NETTVERK 
Kristiansand Røde Kors har flere aktiviteter for å skape sosiale nettverk for mennesker som 

trenger det. Nytt for 2022 er et prøveprosjekt på Seniorferie. 

 
Seniorferie er korte ferieopphold for 

ensomme eldre, eller eldre med svak 

økonomi. Aktiviteten ble startet som et 

prøveprosjekt i 2022 med to turer i august og 

september til Røde Kors-senteret på Tjøme. 

63 eldre deltok på de to turene og vi fikk 

svært gode tilbakemeldinger. Prøveprosjektet 

var støttet av Stiftelsen Dam. 

Pusterom Bragdøya er en aktivitet for 

pårørende/ personer som har hatt 

utfordringer med rus eller psykisk helse. 

Gruppa har hatt aktivitet gjennom hele året og samles ukentlig  

for sosialt samvær og for å utføre praktiske arbeidsoppgaver på 

Bragdøya. Aktiviteten har tett dialog med Bragdøya Kystlag. 

PUFF Randesund er ei samtalegruppe av, for og med de som 

opplever et følelsesmessig kaos. Gruppa har hatt ordinær drift 

hele året, og det har blitt et fint år med mange gode samtaler. Gruppa har hatt blitt koblet med en 

psykolog som besøker gruppa på frivillig basis. Hun har besøkt PUFF to ganger i år, noe gruppa har 

satt stor pris på. De frivillige får ofte høre fra deltakerne hvor viktig PUFF er for dem, og at det gjør at 

de får det bedre i livene sine. 

 

Arbeidsgruppen Yngres og Senioras er sosiale nettverksaktiviteter. Yngres 

har gjenopptatt sine treff på Røde Kors-huset i 2022, og har i tillegg fortsatt 

den ukentlige turgruppen som de startet opp under pandemien. På høsten 

bakte Arbeidsgruppa kransekaker for salg, hvor inntektene gikk til 

lokalforeningen. Senioras har også møttes gjennom hele året, og flyttet 

høsten treffene sine til Fellesverket. Det har blitt svært godt mottatt i 

gruppa som trives med å møtes i byen. 

Seniorgruppa har også gjenopptatt treffene på Røde Kors-huset og fortsatt 

med de ukentlige turene som de startet opp under pandemien. 

63 
FRIVILLIGE/ 
DELTAKERE 
SENIORFERIE 

7 
FRIVILLIGE/ 
DELTAKERE 
PUSTEROM  

13 
FRIVILLIGE/ 
DELTAKERE 
PUFF 
RANDESUND 

65 
FRIVILLIGE/ 
DELTAKERE 
ARBEIDS-
GRUPPENE 

56 
FRIVILLIGE/ 
DELTAKERE 
SENIOR-
GRUPPA 

 

Puff er veldig viktig for meg! 
Mann, 55 år 

Deltaker PUFF 

Jeg har vært så heldig å 
ha fått 2 venninner etter 

turen, tenk på det! 
 Deltaker Seniorferie  

Arbeidsgruppa Yngres 
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HJELPEKORPS 
Hjelpekorpset er vår beredskapstjeneste som på kort varsel rykker ut for å delta i søk- og 
redningsaksjoner. Hjelpekorpset i Kristiansand Røde Kors er utrykningsklare 24 timer i døgnet. 

  
2022 har vært ett aktivt år for 
Kristiansand Røde Kors hjelpekorps. 
Etter to år med pandemi har det blitt 
gjort en enorm innsats ved å arrangere 
regodkjenninger av medlemmer og 
grunnopplæring av nye. I tillegg har 
byggingen av nytt fjellsikringssenter på 
Hovden startet og vi har fått ny 
garasje/depot litt utenfor sentrum.  
Hjelpekorpset har også vært involvert i 
17 leteaksjoner, 6 henteoppdrag  og et 
helseoppdrag i løpet av året. 
 
Hjelpekorpset har i løpet av vinteren 
holdt beredskapen på Hovden oppe, 
selv med en mannskapsbegrensning på 
maks 7 personer, da vi har fått lånt en 
midlertidig hytte av Bykle kommune 
denne sesongen. I år er det brukt 3620 frivillig timer på Hovden. 
Det hjelpekorpset har bistått med i løpet av vintersesongen 2022 har vært: 
• Henteoppdrag i fjellet 
• Skredøvelse med fjellredningen i Bykle, AMK, redningshunder og politi 
• Generelt vært til stede i fjellet og vist oss frem 
 

Hjelpekorpset har også i 2022 bidratt med å bemanne beredskapsambulansen på oppdrag for 

Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF), i samarbeid med kollegaer fra Agder Røde Kors Hjelpekorps.  

 

Hjelpekorpset har nå 80 godkjente frivillige til søk og redning. Hjelpekorpset disponerer også tre biler, 

tre snøscootere og en ATV. Disse står klare til å rykke ut ved behov. 

 

80 
FRIVILLIGE 
GODKJENT TIL 
SØK- OG REDNING 

24 
SØK- OG 
REDNINGS-
OPPDRAG 

484 
TIMER FORDELT PÅ 
32 SANITETS- 
VAKTER 

3620 
TIMER PÅ 
HOVDEN 

 

  

Foto: Henrik Norby Thuesen 
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BEREDSKAP 

2022 ble et roligere år enn de to foregående med tanke på 

korona, og beredskapsarbeidet er nå mer tilbake til normalt 

nivå. Men vi har fått oppleve en verden i krig og har derfor i 

2022 bidratt på andre områder. 
 

Kristiansand Røde Kors har en beredskapsavtale med Kristiansand 

kommune med hovedfokus at hele lokalforeningen står i beredskap 

for kommunen. Det gjelder både ekstraordinære hendelser og 

naturkatastrofer. Denne avtalen har vært sentral i samarbeidet 

mellom kommunen og KRK om innstas på testsentre gjennom «Korona-

perioden». Avtalen har styrket begge parter og gjort oss mer 

robuste til å møte utfordringer sammen. KRK deltar i kommunens 

beredskapsråd og holdes orientert om hendelser eller situasjoner 

som kan føre til behov for bistand. 

Kristiansand Røde Kors har også en beredskapsavtale med Bykle 

kommune med hovedfokus på vintertjenesten. Denne avtalen omhandler i hovedsak Hjelpekorpset, 

men den omfatter også hele lokalforeningen som beredskapsorganisasjon. 

Det ble utført noe arbeid på testsenter sammen med kommunen i starten av året, men denne ble 

avviklet i løpet av vinteren. Beredskap for bistand har vært opprettholdt gjennom året i dialog med 

kommunen. 

Beredskapsutvalget har, i tillegg til samhandlingsarbeidet med kommunen, arbeidet med å få 

registrert alle mannskaper som ønsker å stå i beredskap i det nye varslingssystemet CIM, og arbeidet 

med beredskapsplanen. Lokalforeningsstyret har også hatt fokus på øvelser, og har deltatt på 

regionale varslingsøvelser. I november ble det også gjennomført en lokal beredskapsøvelse med 

«tabletop» for lokalforeningsstyret hvor Beredskapsutvalget bisto. 

I tillegg til ordinært beredskapsarbeid har vi i 2022 opplevd en verden i krig. I februar 2022 ble 

Ukraina angrepet av Russland, og mange mennesker flyktet fra landet sitt. Det kom raskt asylsøkere til 

Kristiansand, og vi opprettet en aktivitet kalt Migrasjonsberedskap hvor de frivillige som meldte seg 

og ønsket å hjelpe med denne krisen ble registrert. Vi fikk forespørsel fra kommunen om å bidra med 

tilstedeværelse på Regionalt mottakssenter som ble opprettet på Thon hotell Parken. Fra midten av 

mars var frivillige til stede på gitte tidspunkt på hotellet. De bidro med synlig tilstedeværelse, svarte 

på praktiske spørsmål, og var medmennesker som møtte asylsøkerne. Aktiviteten ble pauset 1. juli på 

grunn av færre ankomne flyktninger og flytting av mottakssenteret. På høsten var det dialog om 

videre behov, og fra 2023 har politiet gått tilbake til bruk av nasjonalt ankomstsenter. 

 

259  
FRIVILLIGTIMER 
TESTSENTER 

26 
FRIVILLIGE 
REGIONALT 
MOTTAKSSENTER 

330 
FRIVILLIGTIMER 
REGIONALT 
MOTTAKSSENTER 

637 
TIMER 
TOTALT 

«Avtalen har styrket 
begge parter og gjort  

oss mer robuste» 
Alfred Georg Klausen 

Leder Beredskapsutvalget 

Regionalt mottakssenter 
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NØKKELTALL FRIVILLIGE 
 

2353 
BETALENDE MEDLEMMER PR. 
31.12.22 

70 000 
FRIVILLIGTIMER I 2022 
PÅ TVERS AV ALLE AKTIVITETER 

 

882 
FRIVILLIGE 
I LØPET AV 2022 

680 
FRIVILLIGE 
PR. 31.12.22 

705 
AKTIVITETSTILKNYTNINGER 
PR. 31.12.22 
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    RØDE KORS’ 7 PRINSIPPER 

Humanitet 

Upartiskhet 

Nøytralitet 

Uavhengighet 

Frivillighet 

Enhet 

Universalitet 

Besøksadresse:  Slik kan du støtte oss:  

Vesterveien 6, ved Arkivet Bli medlem (300 pr år) rodekors.no/medlem 

E-post: kristiansand@redcross.no Trykk på Pantelotteriknappen når du panter 

Velg å gi oss grasrotandelen når du tipper grasrotandelen.no 

www.rodekors.no/kristiansand 

www.facebook.com/KristiansandRodeKors 
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SAK NR.6: REGNSKAP 2022 

Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors 

Fra: Lokalforeningsstyret i Kristiansand Røde Kors 

Møtedato: 13.02.2022 

Styret i Kristiansand Røde Kors avla regnskap for 2022 i møte 13.02.2022 og 
vedtok å legge dette frem for årsmøtet. 

Årsregnskapet viser et positivt aktivitetsresultat på kr 9’013’847,- som overføres 
til egenkapitalen. Overskudd i 2022 skyldes i all hovedsak støtte til Hovden 
fjellsikringssenter. Dette vil aktiveres i 2023. Om lag 7’500’000,- av disse gjelder 
oppføring av fjellsikringssenteret som pr. 31.12.2022 står i balansen som bygg 
under utførelse. De gjenstående om lag 1’500’000,- vil brukes til ferdigstillelse 
av fjellsikringssenteret i 2023. 

Egenkapitalen pr 31.12.2022 er på kr 21’160’584,- 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors vedtar styret i 
Kristiansand Røde Kors sitt framlagte regnskap for 2022. 
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Revisjon Sør AS

Henrik Wergelands gate 27

4612 Kristiansand

TLF 38 12 38 60

www.revisjonsor.no

post@revisjonsor.no

Org. nr. 943 708 428 MVA

Foretaksregisteret

Godkjent revisjonsselskap

Autorisert regnskapsførerselskap

Medlem av Den norske Revisorforening
Til årsmøtet i Kristiansand Røde Kors

Uavhengig revisors beretning for 2022

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansand Røde Kors som viser et overskudd på NOK 9 013 847. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022 og 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 organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 
2022 og av dens 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 organisasjonen slik det kreves i lov, 
forskrift 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.

Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med 
årsregnskapet. Øvrig informasjon består av årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet 
ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet 
er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Uavhengig revisors beretning 2022 for Kristiansand Røde Kors
__________________________________________________________________________________

Side - 2 - av 2

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Kristiansand, 13. februar 2023

Revisjon Sør AS

___________________
Hans Olav Homme
Statsautorisert revisor
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SAK NR.7: HANDLINGSPLAN 2023 
 
 

Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors 

Fra: Lokalforeningsstyret i Kristiansand Røde Kors 

Møtedato: 13.02.2022 

 

 

Styret i Kristiansand Røde Kors la frem handlingsplan for 2023 i møte 13.02.2022 
og vedtok å legge denne frem for årsmøtet. 
 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors vedtar den fremlagte handlingsplanen for 
2023 for Kristiansand Røde Kors. 
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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Handlingsplanen skal beskrive hvordan lokalforeningen oppfyller sitt mandat og bidrar til at Røde Kors når ambisjonene i handlingsprogram 
(HAPRO), samt legge til rette for at organisasjonen gjennom landsmøteperioden når målene som er beskrevet i Røde Kors' Hovedprogram 2021-
2023 (HOP).  
 
Alle som er knyttet til Røde Kors i Norge, på lokalt, distriktsvis, nasjonalt og internasjonalt plan, er forpliktet til å innrette sine strategier, planer 
og prioriteringer i samsvar med felles nasjonale prioriteringer i handlingsprogrammet og hovedprogrammet. 

Målkartet (kap 1.4) er en forenklet fremstilling av hovedprogrammet og inneholder de strategiske målene som organisasjonen skal arbeide mot i 
inneværende treårsperiode. Hvert av målene i målkartet er beskrevet gjennom «Røde Kors vil-mål» som beskriver hva Norges Røde Kors vil gjøre 
for å nå det bestemte målet.  

 

1.2 Rapportering 
 
Tertialrapportering 
Hvert tertial rapporteres det til styret på aktiviteter og økonomi. Rapporten inneholder status på aktiviteter, samt resultat og budsjett 
inneværende periode og budsjett og prognose for hele året. 
 
Årsregnskap og årsrapport 
Eksternt årsregnskap utarbeides etter regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Sammen med presentasjon av årsregnskapet med styrets og 
revisors beretning utarbeides det en årsrapport som gir en verbal fremstilling av året som har gått.  
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1.3 Om lokalforeningen 
 

Følgende dokumenter ligger til grunn for utarbeidelse av handlingsplanen: 
• Norges Røde Kors hovedprogram (HOP) og handlingplan (HAPRO) 2021-2023 
• Norges Røde Kors Kommunikasjonsstrategi 2021-2023 
 
Kristiansand Røde Kors innretter sine strategier, planer og prioriteringer i samsvar med felles nasjonale prioriteringer. For at vi skal treffe de 
som trenger det mest, er det vårt ansvar å tilpasse oss utviklingen i samfunnet og vår rolle. Til grunn for lokalforeningens planer og 
prioriteringer ligger Røde Kors-vurderingen: 
• Det foreligger et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner 
• Aktivitetene følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper 
• Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring 
• Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven 

«Kristiansand Røde Kors vil» og «Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål» beskriver hvilke tiltak som skal gjøres for å oppnå 

de ulike hovedmålene i handlingsplanen. 

Kristiansand Røde Kors ønsker å bruke FNs bærekraftsmål aktivt. Aktivitetene våre bidrar til mål nummer 3 om god helse og livskvalitet, 4 om 

god utdannnig, 6 om rent vann og gode sanitærforhold, 10 om mindre ulikhet, 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12 om ansvarlig 

forbruk og produksjon, 16 om fred, rettferdighet og velfunggerende institusjoner og 17 om samarbeid for å nå målene. 
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1.4 Målkartet til Røde Kors i Norge 2021 - 2023 
 
 
 

 

 
Målkartet ble besluttet av Landsmøtet oktober 2020. 
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2. Samfunnsmål og organisatoriske mål – styringsindikatorer, prosjekter og leveranser  

2.1 Redde liv lokalt 
Overordnet mål: Mennesker er forberedt på, responderer på og kommer seg raskt etter kriser   

 
Kristiansand Røde Kors vil: 

• Bygge kapasitet og kompetanse som aktør i redningstjenesten. 

• Ha aktivt fokus på beredskap gjennom gjennomføring av beredskapsøvelser, inkludert arbeid med CIM, og oppdatering og ajourføring 
av planverk i et dedikert beredskapsutvalg. 

• Arbeide med beredskap på tvers av de tre lokalrådene lokalt. 
 

Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål: 

Prosjekt og leveranser Sammenheng med mål Leveres/ferdig Ansvarlig 

Nytt fjellsikringssenter på 
Hovden 

Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps som aktør i redningstjenesten med 
kompetanse og kapasitet til å respondere på samfunnets behov. 

Februar 2023 Styret 

Ny garasje/depot for 
Hjelpekorpet i Kristiansand 

Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps som aktør i redningstjenesten med 
kompetanse og kapasitet til å respondere på samfunnets behov 

Våren 2023 Lokalråd 
Hjelpekorps 

 

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. 

2. Respondere på akutte fysiske og psykososiale behov, ved å styrke kompetanse og kapasitet i hele Røde Kors. 
3. Videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps som aktør i redningstjenesten med kompetanse og kapasitet til å respondere på samfunnets 

behov. 
4. Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. 
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Måltall til styring og rapportering Ambisjon 
2021 

Resultat 
2021 

Ambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Ambisjon 
2023 

Ansvarlig 

Svarprosent på søksoppdrag i SAR-systemet 10% 6% 10% 7,6% 10% Lokalråd Hjelpekorps 

Frivillige som har gjennomført beredskapskurs 
(eller tilsvarende kurs) 

- 3 - 7 10 Styret/Administrasjon 

Godkjente hjelpekorpsere 75 41 60 80 90 Lokalråd Hjelpekorps 

Godkjente hjelpekorpsere med kurs i lagledelse 35 17 25 25 30 Lokalråd Hjelpekorps 

Gjennomførte beredskapsøvelser 2 2 2 2 2 Styret/Beredskapsutvalget 

Oppdatert samarbeidsavtale med kommunen 
om beredskap 

1 1 1 2 2 Styret/Beredskapsutvalget 

 

Kurs og arrangement Tidspunkt Ansvarlig 

Korpsmøter – forskjellig tema Annen hver uke Lokalråd Hjelpekorps 

Fagkveld Førstehjelp med MedEasy 31. januar 2023 Lokalråd Hjelpekorps 

KSOR (kvalifisert søk og redning) Vinter Vinter 2023 Lokalråd Hjelpekorps 

Røde Kors’ snøscooterkurs Vinter 2023 Lokalråd Hjelpekorps, teknisk arr. for Agder Røde Kors Hjelpekorps 

Distriktsmesterskap Hjelpekorps Mai 2023 Lokalråd Hjelpekorps 

Grunnopplæring Røde Kors Hjelpekorps Høsten 2023 Lokalråd Hjelpekorps 

KSOR (Kvalifisert søk og redning) barmark Høsten 2023 Lokalråd Hjelpekorps 

Beredskapskurs på tvers av organisasjonen Årlig Lokalforeningsstyret 
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2.2 Trygg oppvekst 
Overordnet mål: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende fellesskap 

 
Kristiansand Røde Kors vil: 
Kristiansand Røde Kors skal redusere og forebygge utenforskap, vold, frafall fra skole og lindre psykisk uhelse og negative konsekvenser av 
fattigdom for barn og unge. 
 

• Nå flere barn og øke kvalitet i Røde Kors sine hverdagsaktiviteter med spesielt fokus på barn og unge i sårbare faser, og barn som 
vokser opp i familier med lav inntekt.  

• Videreutvikle våre aktiviteter for å nå flere. 

• Styrke barn og unges evne til å mestre utfordringer de står i i livet og, samt sikre frivilliges kompetanse på feltet.   

• Tilrettelegge for barn og unges medvirkning i Røde Kors-aktiviteter, blant annet gjennom lokalråd Oppvekst og lokalråd Ungdom. 

• Kartlegge udekkede behov hos barn og unge i samarbeid med kommunen. 

• Utrede mulighetene for å inkludere Flexid i aktivitetene våre i skjæringspunktet mellom ungdom og migrasjon. 

Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål: 

Prosjekt og leveranser Sammenheng med mål Leveres/ferdig Ansvarlig 

Jobbsjansen Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av 
inkluderende fellesskap 

September ‘23 Senterleder 

 

Røde Kors vil: 

1. Fremme og beskytte barn og unges rettigheter og sørge for at deres stemme blir hørt, uavhengig av oppholdsstatus. 
2. Forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant barn og unge. 
3. Forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen.  
4. Forebygge vold-, rus- og kriminalitetsproblematikk blant barn og unge. 
5. Gi unge mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement. 
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Måltall til styring og rapportering Ambisjon 
2021 

Resultat 
2021 

Ambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Ambisjon 
2023 

Ansvarlig 

Frivillige i Barnas Røde Kors (BARK) 60 72 75 84 90 Aktivitetsleder/Lokalråd Oppvekst 

Frivillige i Røde Kors Friluft og 
Førstehjelp (RØFF) 

4 9 15 19 20 Aktivitetsleder/Lokalråd Oppvekst 

Frivillige i Treffpunkt 15 25 25 10 20 Ressursgruppe 
Treffpunkt/Administrasjon 

Frivillige i Fellesverket 5 3 40 50 60 Administrasjon 

Frivillige i Leksehjelp 20 10 25 12 15 Administrasjon 

Frivillige i Gatemegling 10 9 12 7 12 Administrasjon 

Deltakere Barnas Røde Kors (BARK) 200 175 220 220 230 Aktivtetsleder/Lokalråd Oppvekst 

Deltakere i Røde Kors Friluft og 
Førstehjelp (RØFF) 

10 11 20 24 35 Aktivitetsleder/Lokalråd Oppvekst 

Unike deltakere Fellesverk - - 700 500 700 Administrasjon/Lokalråd Oppvekst 

Besøkende Fellesverk - - - 2000 4000 Administrasjon/Lokalråd Oppvekst 

Deltakere Treffpunkt 70 100 100 35 120 Ressursgruppe 
Treffpunkt/Administrasjon 

Deltakere Leksehjelp 80 50 90 34 120 Administrasjon/Lokalråd Oppvekst 

Deltakere i Gatemegling 140 50 180 135 200 Administrasjon/Lokalråd Oppvekst 

Deltakere i Sommeraktivitet for  
barn og unge 

50 50 50 150 50 Lokalråd Oppvekst/Administrasjon 
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Juleaksjonen - mottakere - 320 - 800 500 Lokalråd Oppvekst/Administrasjon 

Frivillige i juleaksjonen 4 4 8 6 10 Lokalråd Oppvekst/Administrasjon 

Antall bydelsgrupper BARK 8 9 9 9 9 Lokalråd Oppvekst/Administrasjon 

Antall bydelsgrupper RØFF 1 1 2 2 3 Lokalråd Oppvekst/Administrasjon 

Medieklipp om barn og unges 
humanitære behov der Røde Kors er 
referert  

5 5 5 6 5 Lokalråd Oppvekst/Administrasjon 

 

Kurs og arrangement Tidspunkt Ansvarlig 

Gjennomføre felles fagsamling for oppvekstfrivillige Årlig Lokalråd Oppvekst 

Temakurs Treffpunkt Årlig Ressursgruppe Treffpunkt 

Tør du å lytte? Årlig Administrasjon/Kursholdere 

Temakurs Oppvekst Jevnlig Administrasjon/Kursholdere 
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2.3 Liv i verdighet 
Overordnet mål: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling 

 
Kristiansand Røde Kors vil: 

• Skape arenaer for sosial inkludering og kontakt mellom mennesker. 

• Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov, uavhengig av deres juridiske status. 

• Redusere og forebygge ensomhet blant eldre. 

• Redusere og forebygge utenforskap og bidra til inkludering av migranter. 

• Bidra til å dekke akutte humanitære behov hos migranter. 
 
Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål:  

Prosjekt og leveranser Sammenheng med mål Leveres/ferdig Ansvarlig 

Avslutte «Bedre med 
besøksvenn» og videreføre 
fokus på demens i ordinære 
aktiviteter 

Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet 
for utvikling 

September 2023 Prosjektleder 

Røde Kors vil: 

1. Være en tydelig talsperson for humanitære verdier og rettigheter i alt vi gjør. 
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. Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov for mennesker som står utenfor velferdsstatens helsehjelp og sikkerhetsnett.   
6. Videreutvikle Røde Kors Omsorg med kompetanse og kapasitet til å respondere godt på behov i lokalsamfunnet. 
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Humanitære tiltak for tilreisende 
EØS-borgere 

Være en tydelig talsperson for humanitære verdier og 
rettigheter i alt vi gjør. 

Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov 
for mennesker som står utenfor velferdsstatens 
helsehjelp og sikkerhetsnett. 

Kontinuerlig, men det er 
kommet 
tilbakemeldinger fra 
kommunen på at den 
kan komme til å 
avsluttes i 2023. 

Migrasjonsrådgiver  

Etablere møteplass for eldre - 
Seniorferie og Seniortreff 

Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet 
for utvikling  

Våren 2023 Lokalråd Omsorg/ 
Administrasjonen 

Skape pusterom i hverdagen for 
beboere på Kristiansand Statlig 
Mottak: Tilrettelagt Avdeling 
gjennom meningsfull aktivitet 

Redusere ensomhet og isolasjon 

Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov 
for mennesker som står utenfor velferdsstatens 
helsehjelp og sikkerhetsnett. 

Kontinuerlig. Prosjektet 
søker støtte hvert år og 
fornyes ved eventuell 
tildeling. 

Migrasjonsrådgiver 

 

Indikatorer Ambisjon 
2021 

Resultat 
2021 

Ambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Ambisjon 
2023 

Ansvarlig 

Frivillige i aktiviteten Besøksvenn 220 346 250 150 170 Administrasjon/Aktivitetsledere 

Frivillige i Besøksvenn med hund 20 25 30 19 25 Administrasjon/Aktivitetsledere 

Frivillige i Digital Senior 15 1 25 7 12 Administrasjon/Aktivitetsledere 

Frivillige Seniorferie - - - 7 10 Administrasjon/Aktivitetsleder 

Frivillige i Pusterom på Bragdøya 2 2 2 2 2 Administrasjon/Aktivitetsledere 

Frivillige i akutte tiltak for migranter 
(akuttovernatting m.m.)  

20 37 25 9 10 Administrasjon 
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Frivillige på Aktivitet på Asylmottak: 
Tilrettelagt Avdeling 

8 17 17 15 17 Administrasjon 

Frivillige på Norsktrening (Norsktrening i 
samarbeid med Blå Kors og 
Leksehjelp/Norsktrening på Kongsgård) 

12 3 15 17 15 Administrasjon 

Frivillige i Flyktningguide 30 8 20 19 25 Administrasjon 

Frivillige i Jenter og Aktivitet (JoA) 10 9 17 15 16 Administrasjon/ Aktivitetsledere 

Frivillige i Sykehusguide 30 35 35 35 35 Aktivitetsledere 

Frivillige i Vitnestøtte 25 12 25 15 20 Aktivitetsledere 

Deltakere Besøksvenn 300 268 300 120 150 Administrasjon/Aktivitetsledere 

Deltakere Besøksvenn med hund 250 5+250 300 550 600 Administrasjon/Aktivitetsleder/ 
Frivillige 

Deltakere Digital Senior 10 10 20 45 150 Aktivitetsleder/Frivillige (4 mnd) 

Deltakere Seniorferie - - - 63   

Deltakere i Pusterom på Bragdøya 5 6 6 6 7 Administrasjon/Aktivitetsledere 

Deltakere Aktivitet på Asylmottak: Tilrettelagt 
Avdeling  

19 19 20 17 20 Administrasjon / Aktivitetsledere 

Deltakelser Norsktrening  200 - 200 378 200 Administrasjon 

Deltakere i Flyktningguide 20 8 20 20 25 Administrasjon 

Deltakere i JoA 12 70 70 45 70 Administrasjon/ Aktivitetsledere 

Koblinger i Mentorfamilie 3 1 6 3 4 Administrasjon 
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Dager tilstede på sykehuset Sykehusguide 50 28 100 90 120 Aktivitetsleder/Frivillige 

Biståtte vitner i Vitnestøtte 200 5 400 42 100 Aktivitetsledere/Frivillige 

 

Kurs og arrangement Tidspunkt Ansvarlig 

Temakurs Besøkstjenesten Månedlig Administrasjon/kursholdere 

Temakurs Besøksvenn med hund 1-2 gang(er) i året Administrasjon/kursholdere 

Temakurs Digital Senior 1-2 gang(er) i året Administrasjon/kursholdere 

Temakurs Migrasjon 1-2 gang(er) i året Administrasjon/kursholdere 

Temakurs Vitnestøtte Årlig Administrasjon/aktivitsledere 

Temakurs Norsktrening Årlig Administrasjon/aktivitsledere 

Temakurs Omsorg Årlig Administrasjon/aktivitsledere 

Temakurs Beskyttelse Årlig Administrasjon/aktivitsledere 

Samling for Omsorgsaktiviteter Halvårlig Lokalråd Omsorg 
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3. Organisatoriske mål – styringsindikatorer, prosjekt og leveranser  

3.1 Humanitær effekt 
Overordnet mål: Vi prioriterer og gjennomfører innsats som har humanitær effekt 

 
Kristiansand Røde Kors vil: 

• Drive humanitære tiltak som kan dekke behov hos barn og unge, samt utfordringene som kan oppstå i forbindelse med veksten av 
antall eldre, ref. Kristiansand kommunes egne analyser om de største utfordringene i et levekårsperspektiv.  

• Være proaktiv i forhold til mediesaker for å bidra til økt fokus på humanitære behov i lokalsamfunnet. 
 
Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål:  

Prosjekt og leveranser Sammenheng med mål Leveres/ferdig Ansvarlig 

Måling av den humanitær 
effekten av Fellesverket 

Videreutvikle kunnskap om og skape aksept for 
samfunnets sårbarhet og humanitære behov. 

2023 Avdeling for Humanitær effekt i Norges 
Røde Kors/Senterleder for Fellesverket  

 
  

Røde Kors vil:  

1. Videreutvikle kunnskap om og skape aksept for samfunnets sårbarhet og humanitære behov. 
2. Tilpasse humanitære aktiviteter til dagens og fremtidens behov, basert på Røde Kors-vurderingen og kunnskap om effekten av 

vår innsats. 
3. Drive koordinert og målrettet samarbeid med offentlige og private aktører, mellom ulike deler av vår organisasjon, og med 

søsterforeninger og bevegelsen. 
4. Bygge kompetanse og evne til å redusere menneskelige lidelser og selvmordsfare.  
5. Få gjennomslag for en bærekraftig og humanitær politikk som tar hensyn til kommende generasjoner og reduserer de 

humanitære konsekvensene av klimaendringene. 
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Indikatorer Ambisjon 
2021 

Resultat 
2021 

Ambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Ambisjon 
2023 

Ansvarlig 

Eventer/møter åpent for eksternt publikum med 
humanitære behov som tema 

1 2 2 2 3 Administrasjon 

Mediesaker med fokus på de humanitære behov 
og/eller konsekvensene av blant annet klimaendringer 
der Kristiansand Røde Kors er referert 

5 10 7 10 10 Administrasjon 

Møter gjennomført av lokalforeningen med 
lokalpolitikere 

2 0 2 5 2 Styret/Administrasjon 

 

Kurs og arrangement Tidspunkt Ansvarlig 

Markering av 8. mai 8. mai Styret/Administrasjon/Frivillige 

Delta i borgertoget 17. mai 17. mai Styret/Administrasjon/Frivillige 

Delta på seniorseminar og seniormesse Årlig Administrasjon/Aktivitetsledere 

Delta på Frivillighetens dag 5. desember Styret/Administrasjon/Frivillige 

3.2 Styrke frivilligheten 
Overordnet mål: Vi inspirerer, mobiliserer og beholder flere medlemmer og frivillige 

Røde Kors vil:  

1. Inspirere og rekruttere flere medlemmer og frivillige.  
2. Motta, lære opp og sette frivillige raskere i aktivitet, samt arbeide for å beholde eksisterende frivillige og medlemmer.  
3. Sikre god oppfølging og legge til rette for ulike måter å være frivillig på, og tilrettelegge slik at alle skal kunne delta. 
4. Styrke lokal ledelse og gjøre det enkelt å administrere frivillig innsats, tilpasset lokale forhold. 
5. Styrke kunnskapsdeling og nytenkning mellom frivillige lokalt, nasjonalt og globalt. 
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Kristiansand Røde Kors vil: 
Kristiansand Røde Kors skal ha gode støtteverktøy for de frivillige, som styrker dem i deres operative og administrative arbeid. 
 

• Sikre gode rutiner for rekruttering, mottak og oppfølging av nye frivillige 

• Bruke Røde Kors’ miljøplakat aktivt for å styrke og bygge en kultur blant frivillige og aktivitetsledere slik at de blir i rollen lenger 

• Arbeide aktivt for å finne muligheter for nye typer frivillighet, som punktfrivillighet/ad hoc-frivillighet 
 
Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål:  

Indikatorer Ambisjon 
2021 

Resultat 
2021 

Ambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Ambisjon 
2023 

Ansvarlig 

Medlemmer 2300 2223 2300 2353 2400 Styret/Administrasjon 

Frivillige pr. 31.12 700 631 725 680 750 Styret/Administrasjon 

Frivillige i løpet av året - - - 882 800 Styret/Administrasjon 

Aktivitetstilknytninger 
– frivillige i flere aktiviteter 

- 782 800 705 800 Styret/Administrasjon 

Ta i bruk/rullet ut Mitt Røde Kors  
 

Ja Ja Ja Ja Ja Administrasjon 

Deltakere på distriktets kurshelg 50 31 50 48 50 Administrasjon/Aktivitetsledere 

 

Kurs og arrangement Tidspunkt Ansvarlig 

Startkurs for nye frivillige 1-2 ganger i måneden Administrasjon/Kursholdere 

Grunnkurs i psykososial førstehjelp Halvårlig Administrasjon/Kursholdere 

Grunnkurs i førstehjelp Halvårlig Administrasjon/Kursholdere 
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Praktisk førstehjelp Fire ganger i året Administrasjon/Kursholdere 

Dialog og konflikthåndtering Fire ganger i året Administrasjon/Kursholdere 

Førstehjelp mot selvmord Halvårlig Administrasjon/Kursholdere 

Taushetsplikt Årlig Administrasjon/Kursholdere 

Røde Kors-prinsippene Årlig Administrasjon/Kursholdere 

Workshop for aktivitetsledere Årlig Administrasjon/Kursholdere 

Aktivitetsledersamling Årlig Administrasjonen/styret 

Møte mellom alle aktiviteter og styret Årlig Administrasjonen/styret 
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3.3 Åpen og endringsdyktig 
Overordnet mål: Vi videreutvikler oss som en åpen og endringsdyktig organisasjon, i tråd med samfunnsutviklingen    

 
Kristiansand Røde Kors vil: 

• Arbeide for å gi ressurspersoner i organisasjonen muligheter for å utvikle seg med tanke på å skape framtidige ledere. 

• Arbeide aktivt med organiasjonskultur blant både frivillige og i administrasjonen med faglige og sosiale møtepunkter 

• Delta aktivt i nasjonal og regionale møtepunkter som bynettverk for erfaringsutveksling med andre lokalforeninger og distriktets 
samlinger for lokalforeningsledere. 

• Styrke styret og organisasjonen ellers i beredskapsarbeid gjennom kursing og øvelser. 

• Være proaktive med tanke på å sikre likestilling, mangfold og ungdomsdeltakelse i styrer, utvalg o.l. 
 

Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål:  

Indikatorer Ambisjon 
2021 

Resultat 
2021 

Ambisjon 
2022 

Resultat 
2022 

Ambisjon 
2023 

Ansvarlig 

Sakspapirer og referater til styremøter åpne og 
tilgjengelige  

Alle Alle Alle Alle Alle Administrasjon 

Ungdomsrepresentant i styret (under 30 år)  1 1 1 2 1 Styret 

Godkjent GDPR-protokoll  Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Administrasjon 

Røde Kors vil:  

1. Utvikle gode ledere som setter retning, engasjerer og gjennomfører. 
2. Videreutvikle en sunn organisasjonskultur, tuftet på åpenhet, inkludering og gjensidig respekt og et velfungerende samvirke 

mellom frivillige og ansatte. 
3. Videreutvikle en tydelig og gjennomgående beredskapskultur.   
4. Styrke likestilling, mangfold og ungdomsdeltakelse i alle ledd i organisasjonen. 
5. Investere i digitale løsninger og nye måter å arbeide på for å styrke våre humanitære resultater og ivareta krav til personvern. 
6. Styrke vår evne til å drive effektive innovasjons- og endringsprosesser. 
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Tillitsvalgte (subsidært frivillige) som har vært innlogget på 
Korsveien og/eller Teams siste tertial  

Alle i 
styret 

Alle i 
styret 

Alle i 
styret 

Alle i 
styret 

Alle i 
styret 

Styret 

Gjennomførte kurs i lederutvikling ved lokalforening  1 1 1 1 1 Administrasjon 

Gjennomførte utviklingssamtaleprosesser i løpet av det 
enkelte år  

3 3 3 3 3 Daglig leder 

3.4 Bærekraftig og ansvarlig 
Overordnet mål: Vi opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte     

 
Kristiansand Røde Kors vil: 

• Arbeide for en mer bærekraftig drift av organisasjonen i tråd med FNs 12. bærekraftsmål – ansvarlig forbruk og 
produksjon, for å sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Fellesverket var et særlig fokus i 2022, 
hvor vi hadde mye gjenbruk av møbler og inventar. Dette gjennomføres også så langt det egner seg på Hovden 
fjellsikringssenter i 2023 

• Sikre fortsatt balanse i driften av Kristiansand Røde Kors og søke mer langsiktig støtte 
 

Røde Kors vil:  

1. Ivareta menneskers sikkerhet, sårbarhet og rettigheter tilknyttet våre aktiviteter og ta vare på frivillige, ansatte og delegater. 
2. At Røde Kors skal ha et mål om å gjennomføre sitt arbeid på en bærekraftig og etisk måte, med spesifikke, hensiktsmessige og 

målbare målsettinger for å redusere vårt eget klima- og miljøavtrykk. 
3. Skape nye, og øke eksisterende, inntekter som sikrer gjennomføringsevne og uavhengighet. 
4. Sikre åpen, regelmessig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan vi bruker midler og leverer resultater. 
5. Påvirke beslutningstakere, Røde Kors-bevegelsen og samfunnet for øvrig i å handle på en måte som hindrer og reduserer de 

humanitære konsekvensene av klimaendringene. 
 

6.  
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Indikatorer Ambisjon  
2021 

Resultat 
2021 

Ambisjon 
2022 

Resultat 2022 Ambisjon 
2023 

Ansvarlig 

Samarbeid med 
Matsentralen 

- - Ja Nei Ja Senterleder 
Fellesverket 

Fase ut engangsplast  Administrasjon 
og styret 

Ja Administrasjon, 
styret og 
hjelpekorps 

Delvis Administrasjon, 
styret og alle 
lokalråd 

Styret/Administrasjon 

Ta i bruk digitalt 
varsling- og 
avvikssystem  

Ja Ja Ja Ja Ja Styret 

Utforme mandat for 
Kontrollkomiteen 

- - Ja Ja Ja Styret 

Inntekter bundne 
midler  

4’500’000 3’998’734 4’750’000* 15’264’634* 9’011’750 Styret/Administrasjon 

Inntekter frie midler  750’000 3’071’292 3’000’0000* 2’970’619* 2’440’0000 Styret/Administrasjon 

Totale inntekter  6’250’000 7’070’026 7’500’000* 18’235’253* 11’451’750 Styret/Administrasjon 

 
*Avvik på ambisjons- og resultattall skyldes at ambisjonstallene ikke inkluderte Hovden fjellsikringssenter 
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SAK NR.8: BUDSJETT 2023 
 
 

Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors 

Fra: Lokalforeningsstyret i Kristiansand Røde Kors 

Møtedato: 13.02.2022 

 

 
Styret i Kristiansand Røde Kors la frem budsjett for 2023 i møte 13.02.2022 og 
vedtok å legge dette frem for årsmøtet.  
 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors vedtar det fremlagte budsjettet for 2022 for 
Kristiansand Røde Kors. 
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Budsjett 2023 
2021 2022 2023

Konto Konto (T) Bud-2 Regn-2 Bud-1 Regn Budsjett

3200 Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt -30 000 -38 198 -20 000 -33 317 -20 000 
3210 Deltakeravgift -5 000 0 -2 000 -19 111 0
3240 Sanitetsvakttjenester -150 000 -116 961 -150 000 -208 850 -150 000 
3242 Førstehjelpskurs instruktører -100 000 0 -100 000 -64 488 -100 000 
3244 Redningsoppdrag -35 000 -73 637 -35 000 -87 401 -60 000 
3250 Tilskudd fra RK-Iedd -150 000 0 -270 000 0 -200 000 
3265 Kurs og opplæring 0 0 -10 000 -11 383 -10 000 
3320 Røde Kors Medlemskontingent -500 000 -438 303 -450 000 -483 453 -460 000 
3330 Administrasjonstilskudd fra Norges Røde Kors 0 -50 158 0 0 0
3331 Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors -2 441 000 -2 360 325 -4 248 729 -5 251 010 -4 375 750 
3332 Kursstøtte fra Norges Røde Kors -30 000 -123 486 -120 129 0 0
3412 Statstilskudd -513 270 -465 406 -528 654 -490 154 -565 000 
3450 Kommunale tilskudd -670 000 -804 259 -2 028 409 -1 744 529 -1 562 000 
3481 Kompensasjon for merverdiavgift -300 000 -362 816 -350 000 -529 591 -400 000 
3490 Andre tilskudd (fylke, regison og stat) -950 000 -245 258 -1 440 000 -407 974 -1 040 000 
3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt -5 000 -3 000 -5 000 0 -10 000 
3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri 0 -2 178 0 0 0
3800 Salgssum anleggsmidler 0 0 -20 000 0 0
3900 Annen driftsinntekt -175 000 -698 860 -255 000 -301 559 -120 000 
3902 Tilskudd fra andre givere 0 -50 000 -7 050 000 -7 370 967 -1 269 000 
3910 Ubundne bidrag, gaver -9 000 -5 585 -10 000 -18 365 -10 000 
3911 Grasrotandelen -70 000 -72 027 -70 000 -83 084 -80 000 
3912 Panto -700 000 -1 154 170 -900 000 -1 119 262 -1 000 000 
3920 Minnegaver -2 000 -5 400 0 0 0
3940 Gaver innbetalt direkte til lokalforening 0 0 0 -2 024 0
3960 Gaver og inntekter fra nøringslivet 0 0 0 -8 731 -20 000 

Sum inntekter -6 960 270 -7 070 026 -18 062 921 -18 235 253 -11 451 750 
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Budsjett 2023 
2021 2022 2023

Konto Konto (T) Bud-2 Regn-2 Bud-1 Regn Budsjett

5090 Viderefakturert løn 3 500 000 2 788 756 4 087 100 3 660 753 4 800 000
5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget 0 1 000 0 0 0
5990 Annen personalkostnad - kurs, opplæring 0 44 035 50 000 11 909 54 000
6010 Avskrivning på transportmidler 128 000 154 082 0 162 332 160 000
6017 Avskrivning på inventar og datautstyr 15 000 28 283 15 000 102 548 177 500
6041 Avskrivning anlegg -midlertidig 0 0 120 000 0 0
6300 Leie lokale 450 500 547 195 1 102 500 1 195 706 1 210 500
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 14 500 12 503 7 000 2 510 11 500
6340 Lys, varme 115 000 168 162 400 000 295 686 335 000
6360 Renhold 120 000 95 980 163 000 103 171 108 000
6390 Andre driftskostnader lokaler 5 000 448 40 000 36 222 106 500
6396 Fordeling felleskostnader 0 0 62 500 -45 000 -47 000 
6540 Inventar og utstyr 113 000 61 308 1 017 000 792 371 625 000
6552 Programvare (software) 0 5 303 4 000 1 020 1 500
6570 Arbeidstøy - bekledning 0 0 3 500 601 5 000
6700 Revisjonshonorar 67 250 61 500 42 000 67 125 56 000
6705 Regnskaphonorar 70 000 0 70 000 95 000 95 000
6726 Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget 20 000 49 460 20 000 0 0
6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig 105 000 147 490 9 795 831 307 810 2 000 000
6800 Kontorrekvisita 3 000 1 323 1 700 2 222 600
6820 Trykksak og kursmateriell 15 000 11 354 12 000 22 696 15 000
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 500 654 1 000 0 1 000
6900 Telefon, mobiltelefon 37 000 37 573 32 000 38 987 50 000
6910 Data, bredbånd 15 000 37 663 43 000 37 465 38 000
6920 Sambandsutstyr, SIMS alarmtel. 2 000 0 2 000 2 715 5 000
6940 Porto 0 855 1 000 0 1 000
7000 Drivstoff transportmidler 35 000 36 224 35 000 60 753 68 000
7020 Vedlikehold transportmidler 17 000 32 682 26 000 81 909 50 000
7040 Forsikring transportmidler 70 000 75 927 55 000 40 598 45 000
7090 Annen kostnad for transportmidler 0 0 16 000 20 894 10 000
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig 30 000 19 334 78 000 65 624 99 000
7141 Reisekostnad for frivillige 40 000 59 719 53 800 51 267 76 000
7320 Reklamekostnad, Markedsføring 10 000 2 958 18 000 38 354 54 900
7360 Representasjon - Møteutgifter. ikke fradragsberettiget 10 000 2 964 9 000 2 309 5 000
7420 Gaver, fradragsberettiget 9 000 2 988 6 500 10 943 6 500
7500 Forsikringspremie 25 000 32 287 22 000 16 295 34 000
7601 Aktiviteter 308 000 412 213 1 730 000 1 325 295 2 041 200
7602 Vakttjeneste 25 000 3 007 30 000 32 481 40 000

Sum pr konto 55



Budsjett 2023 
2021 2022 2023

Konto Konto (T) Bud-2 Regn-2 Bud-1 Regn Budsjett
7603 Deltakeravgift/kurs/øvelser 73 000 114 304 168 000 44 743 134 000
7605 Bevertning aktiviteter 150 000 115 091 645 500 477 754 581 750
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 15 000 3 736 10 000 17 342 15 000
7711 Diverse arrangementskostnader 10 000 13 255 61 000 0 0
7770 Bank og kortgebyrer 3 000 3 610 4 200 12 286 12 000
7790 Annen kostnad 0 -1 511 0 3 682 0
7798 Purregebyrer leverandør 0 0 0 -10 
7800 Gevinst/tap anleggsmiddel 0 0 0 17 883
7810 Utrangeringskonto - anlegg 0 936 656 0 0 0
7830 Tap på fordringer 0 1 064 474 0 5 434 0
8050 Renteinntekter bank -20 500 -45 179 -45 500 -80 078 -80 000 
8080 Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 0 -124 800 0 0 0
8100 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 0 0 0 81 250
8150 Rentekostnader bank 2 200 285 300 0 300
8730 Tilskudd til Norges Røde Kors 0 0 0 550 0
8910 Overføring til formålskapital med ekstern restriksjon (D) 300 000 0 0 0 0
8950 Overføring til annen formålskapital (D) 0 0 0 0 -2 000 000 

Sum kostnader 5 939 450 7 015 148 20 014 931 9 221 406 11 001 750
Sum for alle konti -1 020 820 -54 879 1 952 010 -9 013 847 -450 000 

Sum pr konto 56



 
 

SAK NR.10: VALG 
 
 

Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors 

Fra: Valgkomiteen og Lokalforeningsstyret i Kristiansand Røde Kors 

 

 

 
Valgkomiteen har sendt sin innstilling til lokalforeningsstyre og revisor, i sak 10a. 

Lokalforeningsstyret har sendt sin innstilling til valgkomite, i sak 10b. 
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Valg 
 

Valgkomiteen har bestått av Inge Fosselie, Nils Olav Berge, og Johan Roland som leder.  
Komiteen har gjennomført flere møter, hatt epost- og telefonkontakt. Videre har komiteen hatt 
personlige samtaler med flere medlemmer både i dagens, og det foreslåtte styret.  
Alle kandidater til gjenvalg og nyvalg er personlig kontaktet, og har takket ja til vervet. 
Valgkomiteens innstilling fremgår av listen nedenfor. 
 
 

Tittel Lokalforeningsstyret 
i perioden 2022-23 

Valgkomiteens 
forslag til perioden 
2023-24 

Kommentarer 

Leder Bjørn Erik Tobiassen Gjenvalg ett år  
 

Nestleder Ingrid Trønnes Mæhre Gjenvalg ett år  
 

Styremedlem Arild Sørensen 1. vara fungerer frem 
til 31.08.23 
Dag Anders 
Benestad fra og med 
01.09.23 
1 ½ år 

Dag Anders er drøyt 30 år, 
utdannet sykepleier med 
jobb på akuttmottaket på 
SSHF 
Fagleder i KRKH og vara til 
Lokalrådet HK 

Styremedlem Isabell-Louise Aabel Gjenvalg 1 år  
 

Styremedlem Anne Hilde Hals Anne Wenche 
Emblem 
2 år 

Født 1967. 
Førsteamanuensis UIA, og 
leder for senter for 
eiendomsøkonomi. Sterk 
kompetanse på 
helseøkonomi.  
Styreleder Sørlandets 
Boligbyggelag. 
Styremedlem 
Sørlandsparken Øst AS, 
Lillesand Næringsarealer 
AS og Tingsaker Torv AS 

Varamedlem Hedvig Benneche Yasir A. Mohamod 
1 år 

Født 2005. Sitter i dag i 
Ungdommens Fylkesutvalg 
i Agder og Ungdommens 
Bystyre i Krs. 
 

Varamedlem Katarina Melland 
Grøvlen 

Lisbeth Johansen 
Haugen 
2 år 

Født 1982. Styremedlem i 
Tveit & Hånes RKH og VA 
Distrikt. Engasjert i BARK 

    

Revisor Revisjon Sør AS Gjenvalg:  
Revisjon Sør AS 

 

 
 
 
På vegne av Valgkomiteen 
Kristiansand, 14. februar 2023 
 
      
Johan Roland  
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Sak 10 b: Valg av valgkomite 
 

 
Lokalforeningsstyret har hatt kontakt med valgkomiteen. Nåværende valgkomite synes å fungere godt 
og har sagt seg villig til å sitte i ett år til. Lokalforeningsstyret vil etter årsmøtet supplere valgkomiteen 
med ett til to varamedlemmer. 
 
 

Tittel Valgkomite  

perioden 2022-23 

Forslag til valgkomite 

perioden 2023-24 

Kommentarer 

Leder Johan Roland Johan Roland  

Medlem Inge Fosselie Inge Fosselie 
 

Medlem Nils Olav Berge Nils Olav Berge  

Varamedlem  - - Varamedlemmer for 2023-24 

suppleres etter årsmøtet 

Varamedlem - - Varamedlemmer for 2023-24 

suppleres etter årsmøtet 
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