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Sak nr: 5
Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors
Fra: Styret i Kristiansand Røde Kors
Møtedato: 25.01.2021
SAK: Styrets beretning og overordnede rapportering
Styret i Kristiansand Røde Kors avla styrets årsberetning for 2020 og
overordnede rapportering i styremøtene 25. januar og 15. februar og vedtok å
legge disse frem for årsmøtet:
-

Årsrapport aktivitetene 2020
Statusrapport aktiviteter 2020
Årsberetning Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps 2020
Statusrapport Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps 2020
Statusrapport styret og administrasjon 2020
Styrets årsberetning 2020
Årsrapport Kontrollkomiteen 2020

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors vedtar styrets
årsberetning og overordnede rapportering for 2020.
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Årsrapport aktivitetene 2020
Aktivitetsoversikt Kristiansand Røde Kors 2020
Hjelpekorps
Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps bistår nødetatene under søk- og redningsoppdrag,
holder vintervakt på Hovden og tar på seg sanitetsoppdrag.
Se egen årsrapport for Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

Oppvekst
Barnas Røde Kors
(BARK)
BARK Krisesenteret
Leksehjelp
Kompis
Gatemegling
Ferie for alle og
Julegaveaksjon
Aktiviteter for
kreftsyke barn (AKB)

Flyktningguide
Norsktrening
Jenter og aktivitet
(JOA)
Tiltak for tilreisende
EØS-borgere
Multimix

Besøkstjeneste
Besøksvenn med
hund
Digital senior
Pusterom Bragdøya

Aktivitetstilbud for barn i barneskolealder.
Ulike aktiviteter for barna som bor på Krisesenteret.
Leksehjelp for elever på videregående og voksenopplæringselever.
Gruppekoblinger og åpne sosiale møteplasser for unge.
Konfliktforebyggende arbeid gjennom ulike verksted som gir
ungdom i målgruppen verktøy til å håndtere egne konflikter.
Sender deltakere til aktivitet organisert av distriktet. Kristiansand
bidrar også ved utdeling av julegaver til lavinntektsfamilier.
Voksne ledere arrangerer aktiviteter for kreftsyke barn og deres
familier. Nedlegges i 2021.
Migrasjon
Sosiale koblinger mellom en frivillig og en flyktning.
Norsktrening for voksne flyktninger og asylsøkere.
Internasjonal kvinnegruppe for dem over 16 år med sosiale treff og
norsktrening.
Sanitæranlegg og Nødovernatting for tilreisende EØS-borgere uten
egnet bosted i Kristiansand og omegn. Tiltak i samarbeid med
Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen Kristiansand.
Aktivitetsgruppe med månedlig aktivitet. Nedlagt i 2020.
Sosial inkludering og nettverk
Kobling mellom deltaker og frivillig, institusjonsbesøk.
Ekvipasjer på hjemme- eller institusjonsbesøk.
10-ukers kurs for seniorer i opplæring av bruk av nettbrett.
Aktivitetsgruppe med praktisk arbeid rettet mot målgrupper innen
psykisk helse og rus.
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PUFF
Sykehusguide
Vitnestøtte
Seniorgruppa
Arbeidsgruppene
Yngres og Senioras
Nabotreff Justvik

Samtale/selvhjelpsgruppe for personer som opplever utfordringer i
hverdagen.
Bistår besøkende ved sykehuset.
Samtalehjelp til vitner.
Sosiale formiddagstreff for seniorer, fra hovedsakelig Hjelpekorpset.
Bistår blant annet ved arrangement og øvelser.
Sosiale formiddagstreff for seniorer. Driver også blant annet
forskjellige typer inntektsgivende arbeid.
Sosiale formiddagstreff på Justvik bydelshus. Ikke vært aktivitet i
2020.

Oppvekst
BARNAS RØDE KORS (BARK)
Antall ledere aktivitet: 7
Antall deltakere/koblinger: 160

Antall frivillige: 56
Antall samlinger i år: 170 (fordelt på alle
gruppene)
Navn aktivitetsleder(e): Inger-Terese Væting (Randesund), Anne-Liv Hansen (Tinnheia), Dag
Tomas Johannesen (Torridal), Mizan Selmer (Hånes), Terje Haugen (Tveit), Tiril ToftenesKleiven (Vågsbygd) og Tonje Levernes Solberg (Hellemyr)
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud som skal bidra til at barn får en trygg og god
oppvekst. BARK fremmer moro, mangfold og mestring ute i det fri og fungerer som en
møteplass med aktiviteter for barn, det fungerer også som en arena for sosial og kulturell
inkludering. Aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna styrker sin
selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Det legges til rette for
gode mestringsopplevelser, og for at barna skal få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I
tillegg lærer barna om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
I løpet av 2020 har det totalt blitt holdt 170 samlinger fordelt på alle gruppene. De fleste
gruppene har hatt i underkant av 30 samlinger, og har hatt aktivitet jevnlig hele året med
unntak av perioden mars til mai, da det meste måtte stenge grunnet Covid-19. Noen få
grupper har hatt lavere aktivitet, blant annet på grunn av lokale smitteutbrudd.
Med tanke på at det har vært et annerledes år, har gruppene likevel fått til veldig mye, de
har tilpasset aktivitetene etter Covid-19-situasjonen og stort sett hatt utendørs aktivitet.
Flere av gruppene har også hatt overnattingsturer for de eldste barna, hvor de har sovet ute
i hengekøye.
Typiske aktiviteter gjennom året har vært førstehjelp i form av hjerte- og lungeredning
(HLR), bandasjering, kuttskader, brannskader med mer, natursti, refleksløype, bruk av kart
og kompass, orientering, bladjakt, bålbrenning, spikking, besøk på Høyt og Lavt, strandturer,
krabbefiske og mye mer.
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Fem av gruppene har i år også gjennomført sommeraktiviteter for gruppene. De har
arrangert noen felles aktivitetsdager hvor barna har vært med på stranda, hatt
orienteringsdag, dratt til Høyt og Lavt med mer. I tillegg har flere av gruppene kjøpt inn
friluftslivutstyr som hengekøyer, liggeunderlag, fiskestenger, termos og lignende, og noen
har vært på hengekøyetur. Dette utstyret har barna også fått til eget bruk.

BARK KRISESENTERET
Antall ledere aktivitet: 1
Antall deltakere/koblinger: 5-10

Antall frivillige: 8
Antall samlinger i år: Ukentlig frem til 12. mars,
omtrent 10 samlinger

Navn aktivitetsleder(e): Lisa Jåtun
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Aktivitetens hovedformål er at barna på Krisesenteret skal få en positiv opplevelse sammen
med oss, gjennom forming, matlaging og lek. Vi skal se barna og legge opp aktivitetene ut
ifra alder og interesse.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Åtte frivillige går på vakt to og to en gang i uken. Til sammen har det blitt arrangert aktivitet
10 ganger i 2020. Aktiviteten var åpen frem til 12. mars da den stengte på grunn av Covid19. På grunn av smittesituasjon har aktiviteten holdt stengt resten av 2020. Det er
varierende oppmøte av barn fra gang til gang, men normalt er det rundt fem-ti barn som
deltar, men noen ganger flere og noen ganger færre. Dialog med Krisesenteret har blitt
opprettholdt gjennom året, og aktiviteten vil starte opp igjen når smittesituasjonen tillater
det.

LEKSEHJELP (Kongsgård Skolesenter og Kvadraturen Videregående Skole)
Antall ledere aktivitet: Antall frivillige: 20 frivillige totalt
Antall deltakere/koblinger: 70
Antall samlinger i år: Ukentlig frem til 12. mars,
(Omtrentlig totalt antall deltakere som omtrent 10 samlinger på hvert sted
har vært innom Leksehjelp)
Navn aktivitetsleder(e): Anita Væting (til 03.20, ansatt), Frida Hansen Apelseth (03-10.20,
ansatt), Marte Franck (11-12.20, ansatt)
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Det kan
være ulike årsaker til dette, men uten hjelp med leksene kan det bli vanskelig å mestre
skolehverdagen. Det er en stor samfunnsutfordring at mange elever ikke fullfører
skolegangen sin. Privat leksehjelp er kostbart og det er derfor et stort behov for gratis
leksehjelp fra Røde Kors.
På aktiviteten Leksehjelp møter elevene frivillige leksehjelpere med fagkunnskap og
erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon. Leksehjelpaktiviteten skjer i et trygt miljø der leksehjelperne legger til rette for at elevene skal oppleve
mestring og de frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon. I tillegg til
at elevene får bistand med skolearbeidet, er Leksehjelp også et sosialt sted der barn og unge
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møtes og bli kjent med hverandre. Med Leksehjelp-aktiviteten ønsker Røde Kors å bidra til
at elevene kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Røde Kors har i 2020 hatt Leksehjelp på Kvadraturen videregående skole og på Kongsgård
skolesenter. Aktiviteten har holdt åpent og hatt ukentlig aktivitet helt frem til 12. mars da alt
stengte ned på grunn av Covid-19.
Til sammen har det vært omtrent 20 frivillige i aktivitet og det har også kommet flere som
har meldt seg som frivillige gjennom året. Noen av de frivillige hadde også nettopp startet
da aktiviteten stengte ned i mars. Det har også kommet forespørsler om leksehjelptilbud
gjennom året, og disse har blitt henvist til det nasjonale tilbudet Digital Leksehjelp.
På grunn av smittesituasjonen har hverken Kongsgård skolesenter eller Kvadraturen
videregående skole ønsket å ha ekstern aktivitet på sine lokasjoner, derfor har Leksehjelpaktiviteten vært stengt siden mars. Det har vært løpende dialog med begge skoler. Det har
samtidig blitt jobbet med å starte opp Leksehjelp-aktivitet på Kristiansand Folkebibliotek, og
dette vil mest sannsynlig startes opp første halvdel av 2021.

KOMPIS
Antall ledere aktivitet: 1
Antall frivillige: 13
Antall deltakere/ koblinger: 50-100
Antall samlinger i år: 25
Navn aktivitetsleder(e): Benedicte Andersen
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Kompis er et aktivitetstilbud med målsetting om å forebygge og forhindre utenforskap og
psykisk uhelse blant unge ved å skape sosiale nettverk og gode inkluderingsprosesser.
Målgruppen er ungdom i alderen 13-25. Kompis er en aktivitet for all ungdom som ønsker
seg en kompis eller som ønsker å være en kompis for andre, men aktiviteten har et særlig
fokus på inkludering av ungdom med fluktbakgrunn.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
I 2020 har Kompis arrangert 11 åpne Kompissamlinger, og har hatt tre koblingsgrupper som
har møttes til sammen 14 ganger. Det har blitt arrangert forskjellige aktiviteter som felles
måltid, spillkvelder, turer til Glowing Golf, Gokart og Høyt & Lavt. I tillegg har det blitt
gjennomført noe digital aktivitet, blant annet quiz og en digital spillkveld. I sommer
arrangerte Kompis åpne samlinger cirka annenhver uke. Utover den ordinære aktiviteten,
har det blitt arrangert to samlinger for de frivillige, hvor de har fått mulighet til
erfaringsutveksling, teambuilding med mer. En frivillig har også deltatt på den digitale
Kompissamlingen nasjonalt.
Kompis har måtte tilpasse aktiviteten noe i deler av året på grunn av Covid-19 og har hatt
flere digitale samlinger, i tillegg en del utendørsaktivitet. Noe har også blitt avlyst.
Kompis har gjennom 2020 hatt flere ulike ansattressurser med varierende grad av kapasitet
som har hatt ansvar for aktiviteten. Dette har vært uheldig. Samtidig har aktivitetsleder tatt
et stort ansvar og fått til mye aktivitet både på tross av dette og på tross av Covid-19.
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GATEMEGLING
Antall ledere aktivitet: 1
Antall frivillige: 10
Antall deltakere/ koblinger: 110 deltakere
Antall samlinger i år: 9
totalt i påbegynte verksted, fullførte verksted
og miniworkshops.
Navn på aktivitetsleder(e): Helge Elias Øen
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Grunntanken i Gatemegling er at ungdom selv er best egnet og best plassert til å løse
konflikter på lavt nivå før de eskalerer til mer omfattende gruppemotsetninger, vold og
kriminalitet.
Opplæring er sentralt i Gatemegling. Både de unge og voksne kurses i konfliktarbeid.
Utdanningen er modulbasert. For ungdom går utdanningen over ett års tid siden et vesentlig
element i opplæringen nettopp er bevisstgjøringsprosesser som gir rom for endring.
Verkstedene for ungdom ledes av trygge voksne frivillige, gjerne i samarbeid med
ungdomsinstruktører. For de voksne gis et mer komprimert tilbud. I tillegg til det
forebyggende arbeidet med opplæring av ungdom, jobber Gatemegling gjenopprettende
gjennom å tilby meglingsprosesser i større konflikter der ungdom er involvert, og som de
selv ikke evner å løse.
I Kristiansand samarbeider vi med kommunen ved Ungdomstjeneste, Ungteam, Politi,
utekontaktene, Konfliktrådet, og alle stiller seg bak aktiviteten og ønsker et samarbeid med
aktiviteten. Vi rekrutterer ungdom primært fra Ungdomstjenesten. I tillegg samarbeider vi
blant annet med Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) og Blå Kors. Rekruttering skjer også internt
gjennom egne kanaler og aktiviteter.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Gatemegling Kristiansand har fått et tydelig samarbeid med kommunen, der ungdom blir
rekruttert fra Ungdomstjenesten og Forebyggende Politi. Kursene holdes da kostnadsfritt i
Kristiansand kommune sine lokaler. Ved å bruke disse lokalene, opplever vi at ungdommene
har en annen tilnærming og kjenner raskt på en trygghet.
Flere av målene som ble satt i starten av 2020 har vi gjennomført, men det er også en del
ting som har blitt ganske annerledes på grunn av Covid-19, og noen av målene har blitt
endret eller satt på vent.
Det har vært et ønske om å utvide samarbeidet med Søgne og Songdalen, og det var
planlagt et konfliktverksted på kulturhuset Noden. Dette skulle ha startet i mars, men måtte
avlyses på grunn av Covid-19. I tillegg har vi opprettet dialog med barnevernet i Songdalen
og planlagt kurs for dem. Dette ble heller ikke gjennomført i 2020, men gjennomføres i
2021.
Gatemegling og Kompis hadde planlagt å holde flere treff sammen, men på grunn av Covid19 og begrensninger for hvor mange som kunne samles, ble det heller ikke noe av.
Tidligere koordinator, Steffen Hodne, og Helge Elias har i samarbeid utviklet et kurs i
traumebevisst omsorg, en pilot ble testet på Gatemeglingskoordinatorene. Det ble ikke
utdannet flere nye instruktører i løpet av 2020. Tidligere koordinator Steffen Hodne er
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nesten ferdig utdannet hovedinstruktør, han mangler bare å holde et kurs, og ønsker å være
med videre som frivillig selv om han ikke lengre er koordinator.
Det er i 2020 holdt flere miniworkshops for ulike samarbeidspartnere for at de skal holde
seg oppdatert, for å styrke samarbeidet og for å bidra til rekruttering av flere ungdommer.
Det er blant annet holdt et felles kurs i samarbeid med koordinator for sosiallærere og
Konfliktrådet for sosiallærere i Kristiansand kommune. Her deltok 14 lærere fra ulike skoler.
Kristiansand Røde Kors har i samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek og Kunsthallen
utarbeidet et nytt undervisningsrom som blant annet kan brukes til å holde
Gatemeglingsverksteder. Dette er et moderne kursrom over to etasjer som vil fungere veldig
godt til Konfliktverksted.
Det er i 2020 blitt gjennomført to konfliktverksteder på høsten. I tillegg ble to
konfliktverksteder og et meglingsverksted påbegynt tidlig i 2020, men måtte avbrytes 12.
mars før de var fullført. Ved forsøk på å ta opp igjen disse verkstedene med samme
deltakere når dette igjen var mulig ble det gjort noen erfaringer. Det viste seg å være svært
vanskelig å motivere deltakerne som var i gang med verksted til å fortsette, motivasjonen
var forsvunnet og de fleste var ikke interessert i å gjenoppta verkstedet. Derfor ble verken
konfliktverkstedene eller meglingsverkstedet fullført. Det ble planlagt fire verksteder på
våren og tre på høsten, av disse ble kun to konfliktverksteder gjennomført. Det ene ble
arrangert i Ungdomstjenesten sine lokaler og deltakere var hovedsakelig rekruttert gjennom
Ungdomstjenesten. Det andre verkstedet ble gjennomført for elever på Kristiansand
folkehøyskole over en helg. Det var også planlagt et instruktørverksted for ungdom, men
dette ble avlyst på grunn av Covid-19.
Som en alternativ aktivitet har koordinator sammen med fire frivillige "feltet" i Kristiansand
sentrum. Dette ble gjort stort sett hver dag hele påsken, og i tillegg annenhver helg frem
mot sommeren, samt to-tre ganger gjennom sommeren. Tidligere koordinator Steffen
Hodne har også brukt noe tid til gaming sammen med ungdommer hvor han samtidig har
snakket med dem om hvordan de har det i Covid-19-tiden, og også vært inne på temaer
rundt konflikt.
Det har ikke vært rutinemessig oppfølging av all ungdom etter endt konfliktverksted, men
tidligere koordinator har fulgt opp de med størst behov over tid. For eksempel har tidligere
koordinator hatt jevnlig oppfølging av fire ungdommer med store utfordringer som deltok
på kurs i 2018. Disse klarer seg i dag veldig bra, er stort sett kommet seg ut av kriminelle
miljøer og har fått seg jobb.
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AKTIVITETER FOR KREFTSYKE BARN (AKB)
Antall ledere aktivitet: 1
Antall frivillige: 2
Antall deltakere/ koblinger: 13
Antall samlinger i år: 1
Navn aktivitetsleder(e): Karina Smith og Linn Annette Smith
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Voksne ledere arrangerer aktiviteter for kreftsyke barn og deres familier.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
16.08.20 dro Aktivitet for kreftsyke barn (AKB) til Kilandsenteret. Da møtte det opp tre
familier, hvorav syv var barn. Denne gangen ble det mye bading, litt kanopadling og en del
klatring i klatrevegg. På grunn av Covid-19, var dette det dessverre eneste arrangementet
AKB hadde i 2020.
I tillegg har aktivitetslederne hatt to planleggingsmøter i 2020. Det første hadde gruppen
05.02.20, og her bestemte de at de kun skulle ha fire arrangementer på grunn av dårlig
økonomi og dårlig oppmøte av familiene i gruppa. Så kom Covid-19 og gruppen fant da ut
at det eneste arrangementet de kunne ha var Kilandsenteret, da dette var et
utendørsarrangement.
Aktivitetslederne hadde et planleggingsmøte 23.09.20, hvor ansatt kontaktperson deltok.
Formålet var å diskutere fremtiden for gruppa, og gruppen ble enige i fellesskap om å
avslutte aktiviteten. AKB har en avtale med lokalforeningen om å ha ei avslutning med
familiene og frivillige, samt ei avslutning for bare de frivillige. Da det ble strengere
restriksjoner på grunn av Covid-19 har avslutningene måtte vente på ubestemt tid.

Migrasjon
FLYKTNINGGUIDE
Antall ledere aktivitet: 3
Antall frivillige: 10
Antall deltakere/ koblinger: 10
Antall samlinger: Navn på aktivitetsleder(e): Helle Marie Andresen (til 10.02.20, ansatt), Frida
Hansen Apelseth (fra 10.02.20, ansatt) og Marie Kvalheim Nilsen (aktivitetsleder frem til
01.06.20)
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Aktivitetens mål er at flyktninger som deltar skal få praktisert norsk i en én-til-én-relasjon
med en frivillig Flyktningguide, eller at familier kobles med hverandre. Koblingen gjøres
basert på likhet i kjønn, alder, livssituasjon og interesser, og de møtes over en periode på 912 måneder. Hensikten med Flyktningguide er å bidra til at nye borgere i Kristiansand blir
kjent med lokalsamfunnet, norsk kultur, får praktisert norsk, lærer om normer og regler og
får begynt å bygge seg et nettverk i sin nye by.
Primærmålgruppen er bosatte flyktninger, men det gjøres også koblinger med asylsøkere og
familiegjenforente ved anledning. Det er også mulighet for å koble familier sammen. De
senere år har det dessverre ikke vært noen familiekoblinger.
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Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
2020 startet med at aktiviteten hadde en frivillig aktivitetsleder. Hun gjennomførte de fleste
intervjuer og koblinger, samt fulgte opp koblingene. Da aktiviteten måtte stenge ned i mars,
holdt både aktivitetsleder og migrasjonsrådgiver kontakt med koblingene. Før sommeren
kunne koblingene igjen treffes, men fortrinnsvis utendørs. Fokuset ble på å følge opp de
eksisterende koblingene og å gjøre de frivillige trygge i sin rolle. Aktivitetsleder valgte å
trekke seg av kapasitetshensyn. Etter sommeren begynte arbeidet med å rekruttere nye
frivillige og å koble deltakere og frivillige sammen. Flyktningguide er avhengige av et godt
samarbeid med det offentlige, ettersom det ofte er via dem at deltakere får høre om
aktiviteten. I 2020 ble dette samarbeidet ekstra viktig.
Høsten 2020 ble det gjennomført fire koblinger, mens noen frivillige har valgt å vente av
hensyn til smittesituasjonen.
Å intervjue frivillige, ha samtaler med deltakere, informere på Kongsgård Skolesenter og å
gjøre koblinger, samt å følge disse opp, er tidkrevende. Men det er viktig med et godt
grunnarbeid for å sikre gode koblinger. I Flyktningguide er man opptatt av de «riktige»
koblingene, heller enn å koble fortest mulig. Det er ofte det som har vært nøkkelen til at
koblingene har fungert så godt at mange velger å fortsette å møtes lenge etter at
koblingsperioden er over.

NORSKTRENING
Antall ledere i aktivitet: Antall frivillige: Antall deltakere/ koblinger: Antall samlinger i år:
Navn på aktivitetsleder(e): Helle Marie Andresen (til 10.02.20, ansatt), Frida Hansen
Apelseth (fra 10.02.20, ansatt)
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Hensikten med Norsktrening er å tilby innvandrere i Kristiansand, Norsktrening gjennom
praktiske og teoretiske oppgaver og samtaler med frivillige norsktrenere.
Målgruppen er alle som har behov for norsktrening; flyktninger, asylsøkere,
arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og utenlandske studenter.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Etter at Norsktreningen på Integreringsmottaket ble lagt ned ved årsskiftet 2019/2020, var
ønsket å starte opp en ny Norsktreningsaktivitet på Kristiansand Folkebibliotek i sentrum. Av
kapasitetshensyn ble det vanskelig å få til like over nyttår. I februar 2020 kom
migrasjonsrådgiver tilbake fra fødselspermisjon og målsetting ble å starte opp Norsktrening
så snart som mulig den våren når tilstrekkelig med frivillige var på plass.
Så kom Covid-19-pandemien til Norge og vi måtte flytte fokuset. Endringer i ansattkabalen
og arbeidsoppgaver, samt en hverdag som fortsatt var preget av pandemien, gjorde at det
ble besluttet å vente med oppstart av Norsktrening til 2021.
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JENTER OG AKTIVITET (JOA)
Antall ledere aktivitet: 2
Antall frivillige: 10-12
Antall deltakere: 15-35 pr møte
Antall samlinger i år: 8
Navn på aktivitetsleder(e): Inger Lise Trondsen Ropstad og Helene Spigseth Iglebæk
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Hovedmål: Lavterskel internasjonalt kvinnefelleskap med fokus på det norske språket,
samfunn og kultur.
Målgruppe: Innvandrerkvinner i alle aldre. Kvinner fra hele verden som vil lære norsk og få
kunnskaper om norsk kultur og norsk samfunn.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Jenter og aktivitet (JoA) møtes hver torsdag fra kl. 17.00-19.00, unntatt i skoleferiene.
Gruppen er meget internasjonal. Det kan være opptil 14 ulike nasjonaliteter representert på
møtene.
Som følge av Covid-19, fikk JoA kun gjennomført aktivitet fra januar til 12. mars, før
aktiviteten måtte stenge. Det ble gjennomført flere planleggingsmøter for å vurdere en
eventuell oppstart høsten 2020, men flertallet av de frivillige ønsket å vente. Mange av de
frivillige er i risikogruppe på grunn av alder og underliggende sykdommer, og det har vært
viktig at de frivillige var komfortable med å starte opp aktiviteten igjen.
Etter at det ble bestemt at JoA ikke skulle starte opp igjen i 2020, ble det tatt initiativ til å
lage en «ringeliste», der deltakere som ønsker oppfølging via telefon kunne melde sin
interesse om dette. Totalt var det åtte stykker som meldte interesse for dette. Seks frivillige
har fulgt opp kvinnene via telefon, og tilbakemeldingene fra de frivillige har vært god. Noen
har for øvrig opplevd at utfordringene med språk blir større over telefon.
Tema for møtene
•

•
•
•

Variasjoner av norsktrening. Gruppearbeid med fremføring av resultat. Emner med
tilknytning til norsk levemåte; helse, kosthold, politikk, geografi og historie. Laging av
ting, dans, sang og trim.
Fester: Det kunne dessverre ikke gjennomføres i 2020
Turer: Ikke gjennomført i 2020
Lokaler: Røde Kors-huset

MULITMIX
Antall ledere i aktivitet: 2
Antall frivillige:
Antall deltakere/ koblinger
Antall samlinger i år: 0
Navn på aktivitetsleder(e): Stine Mollestad Pedersen (Leder)
og Shaher Mahameed (nestleder)
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Hensikten med Multimix er å skape en arena der mennesker man møtes uavhengig av
nasjonalitet, kjønn, religion og alder kan møtes. En arena for norsktrening, nettverksbygging,
erfaringsutveksling og sosialt samvær. Aktiviteten var månedlig.
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Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Etter flyktningkrisen i 2015 ble det opprettet mange nye aktiviteter på migrasjonsfeltet i
Kristiansand. Det økte tilbudet og varierende deltakelse fra frivillige i gruppa, medførte at
det ble vanskeligere og vanskeligere å få til en aktivitet der folk deltok. Det ble ikke
gjennomført aktivitet i 2020, og aktiviteten ble lagt ned i februar 2020.

TILTAK FOR TILREISENDE EØS-BORGERE
Antall ledere aktivitet: 2

Antall frivillige: 35 (20 frivillige + 15 elever
fra Agder FHS)
Antall deltakere/ koblinger: 22
Antall samlinger i år: 6
Navn aktivitetsleder(e): Helle Marie Andresen (til 10.02.20, ansatt) Frida Hansen Apelseth
(fra 10.02.20, ansatt)
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Hensikten med tiltakene for tilreisende EØS-borgere er å dekke grunnleggende
humanitære behov.
Hovedtiltaket er Nødovernattingstilbudet som holder åpent i perioden 01.11-01.04. I
tillegg til dette, har vi også et sanitæranlegg som har åpent hele året. Disse to tiltakene
drives i samarbeid med Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen Kristiansand, og i
tett dialog med Kristiansand kommune.
Hovedmålgruppen er tilreisende EØS-borgere som oppholder seg i og rundt Kristiansand.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Fra januar til medio mars, ble de to aktiviteten drevet som normalt med tredeling av
turnus, slik at Røde Kors hadde ansvar for tiltakene hver tredje uke. Frivillige
Nødovernattingsverter har ansvaret med å foreta innsjekk og utsjekk på
Nødovernattingen. De ser til at alt ser greit ut, registrerer dem som overnatter og gir
eventuelle beskjeder.
I tilfelle der vaktene ikke dekkes inn av frivillige, må migrasjonsrådgiver ta vaktene.
For sanitæranlegget er det migrasjonsrådgiver som foretar tilsyn.
Fra medio mars og noen dager fremover var det unntakstilstand på Nødovernattingen. Vi
jobbet iherdig for å få Kristiansand kommune og kommuneoverlege på banen i forhold til
den sårbare gruppen vi jobber med. Utfallet ble at Kristiansand kommune sterkt rådet de
gjenværende gjestene om å reise hjem, noe de også gjorde. Overnattingen ble da stengt
cirka en uke før tiden og sanitæranlegget ble også stengt.
Sanitæranlegget åpnet igjen da det begynte å komme tilreisende tilbake. 1. november
åpnet Nødovernattingen igjen. Aktiviteten har kunnet fungere omtrent som normalt, men
med nødvendige smitteverntiltak, slik som desinfisering av alle overflater hver morgen,
bruk av antibac, munnbind og engangshansker. Av smittevernhensyn, ble det ikke krevd
brukerbetaling høsten 2020.
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Det ble i 2020 gjennomført totalt 6 samlinger (allmøter) mellom organisasjonene og
overnattingsgjestene. Ved noen av allmøtene var Kristiansand kommune og/eller Politi
representert.
Migrasjonsrådgiver er leder for samarbeidet om tiltak for tilreisende EØS-borgere i
Kristiansand og er kontaktpunkt overfor kommuneoverlege og Kristiansand kommune
generelt, Politi og media. Talspersonrollen er viktig med tanke på at dette er arbeid for en
svært sårbar og marginalisert gruppe.

Sosial inkludering og nettverk
BESØKSTJENESTEN
Antall ledere aktivitet: 4
Antall frivillige: 152
Antall deltakere/ koblinger: 200
Antall samlinger i år: 14
Navn på aktivitetsleder(e):
Øivind Hamre, Hedvig Benneche. Willy Pedersen og Inger Eva Valén
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Det er mange grunner til at folk ber om Besøksvenn, noen av disse er ensomhet, fysisk
sykdom, psykisk sykdom og rus. Vi får også henvendelser fra pårørende som
har et familiemedlem som trenger noen ekstra å snakke med, samt henvendelser fra
helsepersonell. Våre Besøksverter bor enten hjemme eller på en form for sykehjem eller
omsorgssenter. Våre besøksvenner er i aktivitet hver eller annenhver uke i 1-2 timer. De
er enten koblet 1-1 med sin Besøksvert eller i grupper tilknyttet pleie- og omsorgssentre.
De fleste av våre brukere – Besøksverter – er eldre, men vi har også unge mennesker ned i
20-årene som har fått eller venter på å få en Besøksvenn.
Under Besøkstjenesten ligger underaktiviteten Ringevenn og prosjektet Bedre med
Besøksvenn.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Før mars gikk aktiviteten som normalt. Vi gjennomførte to temakurs Besøkstjenesten og
hadde normale antall henvendelser fra frivillige og deltakere. I april-mai rekrutterte vi
frivillige fra egne aktiviteter til å bli Ringevenn og gjennomførte digitalt kurs for fire
stykker. Disse ble koblet og har hatt kontakt med sin bruker. Etterspørselen på Ringevenn
har ikke vært stor. Prosjektet Bedre med Besøksvenn startet opp i juni med forberedelse
for å kunne starte opp rekruttering og opplæring av frivillige, samt kobling mellom
Besøksvenn og hjemmeboende bruker med demens. Prosjektet har nok frivillige til å koble
med antall aktuelle brukere, men arbeidet har gått sakte på grunn av engstelse rundt
smitte og at de involverte har ønsket å holde seg til myndighetenes råd om å holde
avstand og ikke treffe mange. Den generelle besøkstjenesten har gått som tilnærmet
normalt på høsten, men med færre henvendelser fra både frivillige og brukere. Vi har
gjennomført to fysiske og to digitale temakurs Besøkstjenesten. I tillegg har nye frivillige
gjennomført Startkurs for nye frivillige, både fysisk og digitale kurs. Det har ikke blitt
gjennomført sosiale samlinger for de frivillige i 2020, men de har som takk for innstasen
fått en liten julegave.
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Aktivitetslederne i Besøkstjenesten utgjør en ledergruppe sammen med aktivitetslederne i
Besøksvenn med hund (BVH), Digital Senior (DS) og en ansatt. Ledergruppen
møtes cirka hver 14. dag, 2-3 timer pr. gang. Her gjennomgås først fellessaker som kurs,
aktiviteter og samlinger, før Besøkstjenesten gjennomgår lister, koblinger og annet
relevant for denne aktiviteten. BVH og DS har egne møter for sine aktiviteter ved behov,
gjerne flere før oppstart av kurs og evalueringsmøte etter kurs. Ledergruppen har vært i
møter med Trivselskoordinatorene ved institusjonene for videre samarbeid og hvordan vi
kan gjennomføre besøk i henhold til de ulike råd og anbefalinger rund Covid-19. Videre
har de representert Kristiansand Røde Kors på informasjonsmøter til Strømmehaven.
Samtidig som vi får nye frivillige mister vi også noen av ulike grunner: I 2020 er Covid-19
den største grunnen. 2020 har vært et veldig annerledes år. Ledergruppen, de frivillige og
deltakerne har vært tålmodige og tilpasningsdyktige med tanke på endringer og
oppdateringer på råd og anbefalinger i henhold til Covid-19. Når det ikke har vært lov eller
ønskelig å møtes fysisk har mange ringt til hverandre eller møttes ute, men pandemien tar
på både for frivillige, brukere og ledergruppen.

BESØKSVENN MED HUND
Antall ledere aktivitet: 1
Antall ekvipasjer: 20
Antall deltakere/ koblinger: 250
Antall samlinger: 0
Navn på aktivitetsleder(e):
Monica Vehus
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Det er mange grunner til at folk ber om Besøksvenn med hund (BVH) fra oss, noen av disse
er ensomhet, fysisk sykdom, psykisk sykdom og rus. Ekvipasjene våre når også ut til dem
som er for dårlige til å få en vanlig Besøksvenn. Vi får også henvendelser fra
pårørende som har et familiemedlem som trenger noen ekstra å snakke med, samt
henvendelser fra helsepersonell. Våre Besøksverter bor enten hjemme eller på en form for
sykehjem eller omsorgssenter. Våre ekvipasjer er i aktivitet hver eller annenhver uke i 1-2
timer. De er enten koblet til fellesstuer på institusjon eller 1-1 med Besøksvert på
institusjon eller hjemmeboende.
De fleste av våre brukere – Besøksverter – er eldre, men vi har også unge mennesker ned i
20-årene som har fått eller venter på å få en Besøksvenn.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Frem til mars gikk aktiviteten som normalt. De få ekvipasjene som var koblet 1-1
hjemmeboende tok opp besøk etter sommerferien. Når ledergruppen så at det ikke var
muligheter for å få lov til å starte opp med besøk på fellesstuene igjen, ble det sendt ut
spørreskjema til de ekvipasjene som er godkjent for 1-1 hjemmebesøk og tur om hvem
som kunne tenke seg å bli koblet om. BVH i samarbeid med den generelle Besøkstjenesten
begynte kartleggingen av mulige koblinger i november.
Det har ikke vært gjennomført noen fysiske samlinger for ekvipasjene. Kurs av nye
ekvipasjer har blitt utsatt på ubestemt tid, til en ser når det er mulig å holde fysiske kurs.
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Det er 15-20 stykker på interesseliste. BVH har fått midler til å gjennomføre tilpassede
kurs i to-tre hundesporter, slik at de kan gjennomføre ulike show og aktiviteter utendørs.
Til jul lagde BVH bildebok med bilder og historier av ekvipasjene som ble gitt i julegave til
institusjonen. Denne ble tatt godt imot.
Aktivitetslederen i BVH utgjør en ledergruppe sammen med aktivitetslederne i
Besøkstjenesten, Digital Senior (DS) og en ansatt. Ledergruppen møtes cirka hver 14. dag,
2-3 timer pr. gang. Her gjennomgås først fellessaker som kurs, aktiviteter og samlinger, før
Besøkstjenesten gjennomgår lister, koblinger og annet relevant for denne aktiviteten. BVH
og DS har egne møter for sine aktiviteter ved behov, gjerne flere før oppstart av kurs og
evalueringsmøte etter kurs. Ledergruppen har vært i møter med Trivselskoordinatorene
ved institusjonene for videre samarbeid og hvordan vi kan gjennomføre besøk i henhold til
de ulike råd og anbefalinger rund Covid-19. Videre har de representert Kristiansand Røde
Kors på informasjonsmøter til Strømmehaven.
Samtidig som vi får nye frivillige mister vi også noen av ulike grunner: I 2020 er Covid-19
den største grunnen. 2020 har vært et veldig annerledes år. Ledergruppen, de frivillige og
deltakerne har vært tålmodige og tilpasningsdyktige med tanke på endringer og
oppdateringer på råd og anbefalinger i henhold til Covid-19. Når det ikke har vært lov eller
ønskelig å møtes fysisk har mange ringt til hverandre eller møttes ute, men pandemien tar
på både for frivillige, brukere og ledergruppen. BVH har tenkt nytt og er godt i gang med
planlegging av hundeshowet.

DIGITAL SENIOR
Antall ledere aktivitet: 1
Antall deltakere/ koblinger: 16
Navn på aktivitetsleder(e):
Jan Brynjulf Sørensen
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Digital Senior (DS) har som hovedmål å gi en hjelpende hånd til seniorer som opplever
digital utenforskap ved hjelp av 1-1 koblinger med frivillige. I tillegg har aktiviteten som
mål å skape en møteplass for å hindre ensomhet blant eldre. Gjennom felles møter en
gang i uken i 10 uker får deltakerne både innfridd målet med om å lære seg hvordan man
bruker et nettbrett, i tillegg til en time med sosial omgang med andre i samme situasjon.
Deltakerne skal ikke bli fullt utlært i bruk av et nettbrett, men bli trygg på bruk og å
utforske videre bruk selv. Målgruppen er «seniorer» som kan lite eller ingenting om bruk
av nettbrett. Alle som selv synes de passer inn i betegnelsen «seniorer» kan melde seg på.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Digital Senior startet opp i januar 2020 med 2 grupper, én på dagtid på Røde Kors-huset og
én på kveldstid på Berges Hus. Da Norge ble stengt ned manglet deltakerne to leksjoner.
Disse er ikke blitt fullført i 2020 på grunn av Covid-19. Deltakerne vil få tilbud om å delta
på hele kurset på nytt eller de siste to leksjonene når vi kan starte opp med Digital Senior
igjen. Aktiviteten hadde ingen gjenværende aktive frivillige, annet enn aktivitetsleder Jan
Sørensen, ved utgangen av 2020.
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Høsten 2020 startet aktivitetsleder opp med drop-in hjelp på Kongens senter. Tre timer i
uken har seniorer hatt tilbud om å komme innom for å få veiledning til hjelp med
nettbrett og smarttelefoner.
Aktivitetslederen i Digital Senior utgjør en ledergruppe sammen med aktivitetslederne i
Besøkstjenesten, Besøksvenn med hund (BVH) og en ansatt. Ledergruppen
møtes cirka hver 14. dag, 2-3 timer pr. gang. Her gjennomgås først fellessaker som kurs,
aktiviteter og samlinger, før Besøkstjenesten gjennomgår lister, koblinger og annet
relevant for denne aktiviteten. BVH og DS har egne møter for sine aktiviteter ved behov,
gjerne flere før oppstart av kurs og evalueringsmøte etter kurs. Ledergruppen har vært i
møter med Trivselskoordinatorene ved institusjonene for videre samarbeid og hvordan vi
kan gjennomføre besøk i henhold til de ulike råd og anbefalinger rund Covid-19. Videre
har de representert Kristiansand Røde Kors på informasjonsmøter til Strømmehaven.
I høst startet aktivitetsleder opp et pågående prosjekt sammen med Trivselskoordinatorer
og IT-avdelingen i kommunen med å utbedre det digitale tilbudet og tilganger til internett
for beboere på institusjonene i kommunen. Videre arbeider aktivitetsleder med å lage
tilpassede, enkeltstående kurs for digital opplæring av beboere på institusjonene, slik at
de kan ta i bruk digital kommunikasjon og helsetjenester, med mer.

PUSTEROM PÅ BRAGDØYA
Antall ledere aktivitet: 2
Antall frivillige:2
Antall deltakere/koblinger: 6
Antall samlinger i år: ukentlig
Navn aktivitetsleder(e): Gunnar Rasmussen og Dagfinn Berge
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Aktivitetens hovedmål er å skape et sosialt nettverk for deltakere med lite nettverk. Sosial
trening, komme seg ut på tur og gjennomføre praktiske arbeidsoppgaver som gir
mestringsfølelse blant deltakerne.
Hovedmålgruppen er personer som sliter rus eller psykisk uhelse, eller at de er pårørende
til noen med disse utfordringene.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Med unntak av perioden der all aktivitet måtte holde stengt pga Covid-19-restriksjoner,
har Pusterom på Bragdøya møttes hver torsdag gjennom skoleåret. De fleste møtes på
Røde Kors-huset først for en kaffekopp og prat, før man reiser ut til Bragdøya.
På Bragdøya spiser man lunsj i fellesskap – gjerne med andre som er på øya når
situasjonen tillater det. Deretter gjøres det tilrettelagte praktiske oppgaver, slik som å
hogge ved, stable ved eller pusse båter. Det er også anledning til å gå en tur eller ut å ro
med båt.
To til tre ganger i året, drar gruppa på tur. Turen eller arrangementet som vanligvis
gjennomføres før sommeren ble av naturlige årsaker utsatt, men i november var gruppa
på «blåtur». Det ble en tur på Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og deretter en god lunsj
på Cafè Rasmus.
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PUFF
Antall ledere i aktivitet: 1
Antall deltakere/ koblinger: 5

Antall frivillige: 5
Antall samlinger i år: hver mandag unntatt
juli

Navn på aktivitetsleder(e): Karin D. Hansson
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
PUFF er en samtale/selvhjelpsgruppe for personer som opplever utfordringer i hverdagen.
Gruppen møtes hver mandag fra kl 16-18. Gruppens deltakere har gode nære samtaler,
hvor de er flinke til å dele tanker og gi råd til hverandre. Alle er trygge, og vet at alle
samtaler forblir i gruppen. Deltakerne uttrykker ofte, hvor stor nytte de har av å komme i
PUFF. Kristiansand Røde Kors har ei PUFF-gruppe i Randesund
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
PUFF Randesund har hatt ukentlige møter hele tiden unntatt i vår, hvor de var nødt til å
stenge. Gruppen har spritet av bord og stoler både før og etter møter, og holdt god
avstand mellom deltakerne.
I løpet av året er en gått ut og ingen nye kommet inn. Det er nå tre menn og to kvinner.
Gruppa har en deltaker, som føler seg så dårlig, at han har tatt pause. Leder holder
kontakt med ham, og han setter pris på at de holder kontakten.
Ikke alle deltakere møter opp hver gang, men da blir det mer tid til hver enkelt, og
samtalene blir ofte mer nære. De fleste deltakere har vært i gruppen i flere år, så derfor
mener gruppa at det er greit å åpne opp for nye deltakere.
Markedsføring har blant annet vært gjennom legesenteret på Søm og NAV. For mange er
det en høy terskel for å møte opp. Leder får diverse mailer og telefoner, for å fortelle om
PUFF. Leder hadde lagt ut artikkel i lokal Facebook-gruppe, som hun hadde skrevet til
bladet «Psykisk helse» artikkelen handlet om arbeidet i PUFF. Ingen respons denne
gangen. De har fått ny samarbeidspartner – «Drop inn» Kristiansand kommune. Foreløpig
ingen respons, men leder vil ta kontakt med «Drop inn» igjen, for å fortelle at PUFF har
inntil tre ledige plasser.
Det har vært diskutert om de skulle fortsette med møter hver uke eller hver 14. dag. Det
ble bestemt, at gruppa fortsetter å treffes en gang i uka.
PUFF har meldt tilbake at de føler seg mer sett av Røde Kors i år. Veldig positivt å treffe
Anne Hilde Hals, fra styret. Det var godt å bli lyttet til, og etter hvert håper kanskje hun
kan komme med innspill til nye deltakere.

19

SYKEHUSGUIDE
Antall ledere aktivitet: 2
Antall frivillige: 31
Antall deltakere/ koblinger:
Antall samlinger i år: 0
Navn aktivitetsleder(e): Else Aukland og Kai Olav Valborgland
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Sykehusguidene skal være til hjelp og støtte for pasienter, pårørende og ansatte ved
Sørlandet sykehus Kristiansand. Gruppa er godt kjent på Sykehuset, og hjelper mennesker
til å finne frem til der de skal. Noen vil ha følge i heisen, til ei avdeling, en kontroll hos en
lege, en blodprøve eller til røntgen. Noen vil bli fulgt til Sykehus hotellet og noen vil bare
ha en liten prat. Tjenesten blir satt stor pris på, og gruppa får utelukkende positive
tilbakemeldinger. Det er en veldig populær aktivitet, og gruppa har mange dyktige og
hyggelige Sykehusguider. De frivillige trives godt med aktiviteten, den er også sosial, da de
som oftest går sammen to og to.
Til info kan det nevnes at de frivillige går mye i løpet av en dag, fra 5000-8000 skritt pr.
vakt. Sykehusguide er til stede 5 dager i uken og vakten deles i to: formiddagsvakt fra
kl.08.30-12.00 og ettermiddags vakt fra kl.12.00-15.30. Alle vaktene starter eller avslutter
med lunsj som sykehuset spanderer.
Aktivitetslederne samarbeider godt med «Servicetorget» på sykehuset.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Sykehusguide var til stede 20 dager i januar, 20 dager i februar og 6 dager i mars. Til
sammen 46 dager. Vi avsluttet midlertidig 10.03.20.
Aktivitetslederne hadde kontakt med sykehuset i august 2020 og var klare for oppstart
igjen, men siden ble aktiviteten igjen avsluttet. Lederne holder kontakten med sykehuset
og er klare for å starte opp igjen når forholdene tilsier det.
Aktivitetslederne har også holdt kontakt med de frivillige på mail og meldinger, samt egen
Facebook-gruppe.
VITNESTØTTE
Antall ledere aktivitet: 1
Antall frivillige: 14
Antall deltakere/ koblinger: Antall samlinger i år: 0
Navn aktivitetsleder(e): Else Aukland
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Vitnestøtte i Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett yter bistand til vitner i rettssaker.
De frivillige gjør avtaler og er tilgjengelig for vitner i god tid før rettsaken og den/de
dagene de skal vitne. Samtalene kan tas fysisk eller pr. telefon. Det kan være snakk om
medmenneskelig støtte, praktisk informasjon og veiledning for taushetsplikt.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Aktiviteten i 2020 har vært spesiell og annerledes. Vitnestøtte hadde vanlig aktivitet fram
til 11. mars. Våren var de frivillige tilstede 26 dager og bistod 111 vitner. Aktiviteten
startet opp igjen forsiktig 26. august og har hatt lavere aktivitet på høsten. Høsten har de
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frivillige vært tilstede 18 dager og bistått 50 vitner. Totalt utgjør dette 161 i 2020. Til
sammenligning bistod Vitnestøtte i 2018 og 2019 mellom 650-700 vitner årlig. Aktiviteten
har et godt samarbeid med Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett, og
smittetiltakene på tinghuset har vært gode. Mange av de frivillige ville ikke ta vakter på
grunn av Covid-19, men aktivitetslederen har holdt kontakten gjennom mail, meldinger og
egen Facebook-gruppe. Aktiviteten har ikke kunnet gjennomføre temakurs for nye
vitnestøtter på grunn av Covid-19, men håper å kunne gjennomføre dette våren 2021.
SENIORGRUPPA
Antall ledere i aktivitet: 4
Antall frivillige: 58
Antall deltakere/ koblinger: Antall samlinger i år: Ukentlig
Navn på aktivitetsleder(e): Dag Torrey Tjøm (på valg), Øyvind Karlsen (på valg sitter siste år
for Alf Endre Moseid), Terje Markussen (Valgt for 2 år) og Inge Torrey Tjøm (valgt for 2 år og
fungerer som leder)
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Sosiale formiddagstreff for seniorer, fra hovedsakelig Hjelpekorpset. Bistår også blant annet
ved arrangement og øvelser.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Årsmøtet til Seniorgruppa for 2019 ble avholdt i foreningens lokaler den 9. januar 2020 kl
18:00. Innkalling ble lovlig godkjent. Før årsmøte kl 10:00 til 12:00 samme dag var det avholdt
vanlig torsdagskaffe hvor 9 personer var tilstede (Dag T. Ludvig I. Øystein K. Vibeke T. Inge T.
Terje M. Kai K. Svein O. Johan R.) Her ble det informert om sykdom i det sittende styret og
om årsmøtet som skulle avholdes samme dag.
På årsmøte deltok 6 personer (Vibeke T. Ludvig I. Terje M. Øyvind K. Kai K. Dag T.)
Det var en rask gjennomføring av årsmøte. Disse ønsket ikke gjenvalg: Alf Endre Moseid, Jan
Otto Homme, Johan Roland. Nytt styre Dag Tjøm fortsetter et år, Terje Markussen, Øyvind
Karlsen og Inge Tjøm formann. Ludvig Ilebekk har ansvar for medlemslisten og er sekretær
for styret. Disse ønsket ikke gjenvalg: Alf Endre Moseid, Jan Otto Homme, Johan Roland. Nytt
styre Dag Tjøm fortsetter et år, Terje Markussen, Øyvind Karlsen og Inge Tjøm formann.
Ludvig Ilebekk har ansvar for medlemslisten og er sekretær for styret.
Tre av våre medlemmer døde i 2020, Max Anton Schalle 11. april, Karl Erik Danielsen 5. mai
og Sverre Johannessen 8. september.
Det ble utarbeidet en foreløpig møteplan for Torsdagskaffe: 6/2 - 5/3 – 2/4 – 7/5 -4/6.
Avslutning før sommeren planlegges til å bli tur til "Gamløya", dato kommer senere. Dette er
den turen som ble utsatt i fjor høst.
06.02.2020 I dag var vi 15 stykker på torsdagskaffe i Seniorgruppa. Det nye styret gleder seg
over deltagelsen og lurer på om det er det nye styret som alle setter pris på. Praten gikk livlig,
og da Inge Fosselie opplyste om sitt arbeid med boken om Kristiansand Røde Kors gjennom
100 år ble det vanskelig å komme til orde. Har du bilder fra svunnen tid så ikke nøl, gi han ett
tips.
5.03.2020 I dag var vi 15 stykker på torsdagskaffe i Seniorgruppa. Leder Terje Markussen
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10.03.2020 Korona stans i Norge
3.09.2020 Torsdagsmøte i seniorgruppa 10 tilstede: Alf Endre Moseid, Dag Tjøm, Inge Tjøm,
Jan Homme, Jarle Hammen Knudsen, Ludvig Ilebekk, Terje Furuvald, Terje Markussen, Vibeke
Holme Tjøm, Øyvind Karlsen
5.11.2020 Torsdagsmøte i seniorgruppa 8 tilstede: Dag T. Ludvig I. Øystein K. Vibeke T. Inge T.
Terje M. Jan Homme, Alf Endre Moseid. Øystein Kilander berettet om status for ny hytte på
hovden. Vi har tomt, planer jobbes aktivt med, men vi har i dag ingen penger. Den gamle
hytta har vi fremdeles og den er operativ enn så lenge. Fr.Hals fra styret besøkte oss, som en
gjensidig visitt for å bli kjent med hverandre og generelle planer.
29.11.2020 Røde Kors korona stenger inntil videre møtevirksomheten. Julebadet må
dessverre avlyses i år - Josef og Maria har reiseforbud - de hellige tre konger jobber
hjemmefra - hyrdene er ute og fanger mink - engelens budskap er uforståelig pga maskene julenissen og reinsdyrene ville fått ethvert juleselskap til å overstige 5 deltagere - og Rudolf
med sin røde nese? Han er i karantene og burde nok teste seg. Hilsen bestyrelsen
Våre torsdags møter er av samme korona restriksjoner satt på vent enn så lenge til 18 januar
2021.
Medlemsmassen i seniorgruppa: på liste 60 personer, aktive ca. 20.
I 2020 har vi samhandlet med Inge Fosseli om Røde Kors jubileumsbok
Utover sosiale møter og turer er seniorgruppa en ad hoc resurs for Kristiansand Røde Kors
ulike aktiviteter, men i 2020 har koronapandemien satt en stopper for alt.
ARBEIDSGRUPPENE YNGRES OG SENIORAS
Antall ledere aktivitet: Yngres: 3, Senioras: 1 Antall frivillige: Yngres: 50, Senioras: 14
Antall deltakere/ koblinger: Antall samlinger i år: Ukentlig
Navn aktivitetsleder(e): Yngres: Reidun Helland, Sigrid Elisabeth Gibbs og Hilde Møller.
Senioras: Anne Marie Ravn Sars
Beskrivelse av aktivitetens hovedmål/hensikt og hovedmålgruppe:
Sosiale formiddagstreff for seniorer, hvorav noen er gamle Røde Korsere. Arbeidsgruppene
driver også forskjellige typer inntektsgivende arrangement, lager ting for salg, og
markedsfører Røde Kors på annet vis. De faste årlige arrangementene er påskelotteri,
julelotteri, samt en vårfest og en julefest. Arbeidsgruppene baker også kransekaker for salg.
Beskrivelse av hva som er gjort i 2020:
Arbeidsgruppene har møttes fast gjennom 2020 med unntak av noen opphold på grunn av
innstrammede anbefalinger grunnet Covid-19. Sommeren gjennomførte man noen treff
utendørs som erstatning for de vanlige treffene som ikke kunne gjennomføres. Når
aktiviteten igjen ble stengt ned høsten 2020 ble det opprettet ei turgruppe som
gjennomfører ukentlige turer utendørs.

22

Arbeidsgruppene fikk ikke fortatt loddtrekningen av påskelotteriet som planlagt, men
loddene ble overført Julelotteriet som ble gjennomført i en tilpasset versjon. Det ble også
bakt noen kransekaker for salg, men mindre antall enn vanlig.

23

Vedlegg til Årsrapport aktivitetene: Statusrapport aktiviteter 2020
Status på indikatorer i Handlingsplanen for Kristiansand Røde Kors for 2020
Tiltak

Hva skal telles for å se om Måltall Ansvarlig
du når målet?

Status

Antall lokale
aktiviteter for
barn og unge
Aktiviteter for
kreftsyke barn

Antall aktiviteter

6

Aktivitetsledere/ Gjennomført
Administrasjon

Antall treff

12

Aktivitetsledere

Delvis
gjennomført

Barnas Røde
Kors (BARK) på
Krisesenteret
Barnas Røde
Kors (BARK)

Antall gjennomførte ukentlig
treff

40

Aktivitetsledere

Delvis
gjennomført

Gjennomført ukentlig aktivitet frem til 12. mars. Etter dette
var det etter Krisesenteret sitt ønske, ikke aktivitet.

Antall gjennomførte ukentlig
Treff for BARK-gruppene i
bydelene

40

Aktivitetsledere

Delvis
gjennomført

Barnas Røde
Kors (BARK)

Videreføre antall BARK-grupper 10

Gjennomført ukentlig aktivitet, med unntak av perioden
mars-mai, da alt var nedstengt. De fleste gruppene har hatt i
underkant av 30 treff. Noen grupper har i perioder holdt
stengt grunnet lokale smitteutbrudd.
Det har i 2020 vært 7 aktive grupper, og en under oppstart.
Gruppene på Lund og Slettheia er ikke aktive.

Aktivitetsledere/ Delvis
Administrasjon
gjennomført

Kommentar/resultat
I 2020 har BARK (7 grupper), BARK Krisesenter, Kompis
(åpne Kompistreff og koblingsgrupper), Leksehjelp og
Gatemegling hatt aktivitet.
Gjennomført 1 arrangement. Aktiviteten vedtatt nedlagt

Besøkstjenesten Antall nye frivillige i
Besøkstjenesten

50

Aktivitetsledere/ Devis
Administrasjon
gjennomført

Vi har fått over 50 henvendelser på ønske om å bli
besøksvenn, men det er ikke alle som har fulgt opp eller fått
gjennomført kurs. Vi hadde også en pause i rekrutteringen i
perioden mars-august.

Besøkstjenesten Antall frivillige i en-til-en
koblinger i besøkstjenesten

160

Aktivitetsledere/ Gjennomført
Administrasjon

Gjennomført stort sett som normalt. En liten pause fra 12.
mars til etter sommerferien og med vekt på aktivitet ute,
avstand og andre smittevern i utover høst og vinter.

Besøkstjenesten Antall sykehjem vi har
samarbeid med i
besøkstjenesten

10

Aktivitetsledere

Gjennomført gruppeaktiviteter og
besøksvenn med hund for beboere på
Sykehjem frem til 12. mars. Etter dette har vi ikke fått lov til
å gjennomføre gruppeaktiviteter eller oppholde oss på
fellesarealer.

Delvis
gjennomført
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Besøkstjenesten Antall temamøter gjennomført i 2
besøkstjenesten

Aktivitetsledere

Ikke gjennomført Ikke blitt gjennomført på grunn av Covid-19.

Besøkstjenesten Antall gjennomførte
fellessamlinger for frivillige i
besøkstjenesten

Aktivitetsledere

Ikke gjennomført Ikke blitt gjennomført på grunn av Covid-19.

Besøkstjenesten Antall gjennomførte kurs for nye 10
besøksvenner

Aktivitetsledere

Delvis
gjennomført

Gjennomført 3 fysiske kurs i 2020. Det ble også gjennomført
et digitalt «Ringevenn» kurs. Kurset kom som et tilskudd i
perioden da det ikke var mulig å møtes fysisk som følge av
Covid-19.

Besøkstjenesten Antall gjennomførte Temakurs
Demens

4

Aktivitetsledere

Delvis
gjennomført

Det ble gjennomført ett fysisk kus i februar. Har ikke fått
gjennomført flere på grunn av stopp i aktiviteten i perioden
mars-august, samt at det ikke har vært mulighet til å
gjennomføre fysiske kurs fra mars av.

Besøksvenn med Antall nye ekvipasjer utdannet
hund

10

Flexid

Antall deltakere på Flexid-kurs

4

Aktivitetsledere/ Ikke gjennomført Oppstart vinteren 2020/21 er utsatt til det er mulig å
Administrasjon
gjennomføre fysiske kurs. Personer som har meldt interesse
for å delta på kurs har fått utfyllende epost med informasjon
og hvem de kan kontakte om du lurer på noe mer.
Administrasjon
Delvis
To frivillige fra Gatemegling har deltatt på sertifiseringskurs i
gjennomført
2020.

Flyktningguide

Antall frivillige og deltakere

25

Aktivitetsledere/ Delvis
Administrasjon
gjennomført

10 koblinger. På grunn av restriksjoner knyttet til Covid-19,
mindre tilskudd og bortfall av aktivitetsleder, ble det
gjennomført færre koblinger i 2020 enn planlagt.

Gatemegling

Antall ungdommer som har
gjennomført konfliktverksted

84-102

Administrasjon

Delvis
gjennomført

Gatemegling

Antall ungdommer som har
30
gjennomført meglingsverksted

Administrasjon

Delvis
gjennomført

Det var planlagt 7 konfliktverksted. Gjennomført 2
konfiktverksteder med totalt 30 deltakere. 2
konfliktverksteder ble i tillegg påbegynt men ikke ferdig
gjennomført på grunn av Covid-19.
Det var planlagt 2 meglingsverksteder, men ingen av disse
ble gjennomført. 1 meglingsverksteder med 8 deltakere ble
påbegynt.

2
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Gatemegling

Antall ungdommer som har
gjennomført miniworkshop

100-160 Administrasjon

Delvis
gjennomført

Det var planlagt 10 miniverksteder, men ble gjennomført 5,
cirka 75 ungdommer deltok på miniverksted.

Gatemegling

Antall samlinger for frivillige i
Gatemegling

4

Administrasjon

Delvis
gjennomført

Det ble gjennomført 2 samlinger for frivillige instruktører.

Jenter og
Aktivitet (JoA)

Antall ukentlige treff

38

Aktivitetsledere

Delvis
gjennomført

Det ble gjennomført ukentlige treff, totalt åtte stykker frem
til 12. mars 2020. Etter dette holdt aktiviteten stengt.

Kompis

Antall Kompistreff

10

Aktivitetsledere/ Gjennomført
Administrasjon

Gjennomført 11 åpne Kompissamlinger i 2020. I tillegg
hadde Kompis 3 koblingsgrupper.

Leksehjelp

Antall videreførte
Leksehjelp-grupper

2

Administrasjon

Delvis
gjennomført

Ukentlig aktivitet frem til 12. mars. Etter dette holdt
aktivitetene stengt som følge av Covid-19 og at skolene ikke
ønsket ekstern aktivitet.

Multimix

Gjennomføre treff en gang i
måneden

10

Aktivitetsledere

Ikke gjennomført Multimix ble lagt ned i februar 2020 etter kraftig reduksjon
av frivillige og deltakere den senere tid.

Nabotreff Justvik Antall gjennomførte treff

14

Aktivitetsledere

Ikke gjennomført Nabotreff Justvik har ikke gjennomført aktivitet i 2020.

Norsktrening

Antall nye frivillige til
Norsktrening

12

Administrasjon

Ikke gjennomført Norsktrening var planlagt startet opp på biblioteket. Som
følge av endringer blant personalet og Covid-19 pandemien,
lot dette seg vanskelig gjøre.

Norsktrening

Antall deltakere på Temakurs
«Norsktrening»

10

Aktivitetsledere/ Ikke gjennomført Ikke gjennomført ettersom det ikke har vært aktivitet og
Administrasjon
kurshelgen ble avlyst.
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PUFF Randesund Antall gjennomførte treff

38

Aktivitetsledere

Delvis
gjennomført

Gjennomført ukentlige treff med unntak av en periode
våren 2020, hvor de var nødt til å stenge på grunn av Covid19.

Pusterom
Bragdøya

Antall gjennomførte treff

40

Aktivitetsledere/ Delvis
Administrasjon
gjennomført

Gjennomført ukentlige treff som normalt, med unntak av en
liten periode våren 2020 da all aktivitet ble lagt på is. Har
gjennomført en mini sommeravslutning og en større
avslutning før jul.

Pusterom
Bragdøya

Antall sosiale samlinger
«Pusterom Bragdøya»

3

Aktivitetsledere/ Delvis
Administrasjon
gjennomført

Det ble gjennomført en liten samling før sommeren og en
større samling i november.

Sykehusguide

Antall frivillige i aktivitet

30

Aktivitetsledere/ Gjennomført
Administrasjon

Gjennomførte aktivitet til 10. mars. Da ble aktiviteten stengt
på grunn av Covid-19. Aktivitetsledere har holdt kontakt
med de frivillige digitalt.

Sykehusguide

Antall sosiale fellessamlinger for 2
Sykehusguide

Aktivitetsledere

Tiltak for
tilreisende
EØS-borgere

Stabilt overnattingstilbud fra
nov-april

1

Aktivitetsledere/ Gjennomført
Administrasjon

Gjennomført aktivitet med åpen Nødovernatting november
til april (med unntak av stenging siste uken i mars 2020 da
alle tilreisende dro hjem).

Vitnestøtte

Antall biståtte vitner av
Vitnestøtte

619

Aktivitetsledere/ Delvis
Administrasjon
gjennomført

Tingretten har i perioder vært stengt på grunn av Covid-19.
Vitnestøtte har i 2020 bistått 161 vitner.

Vitnestøtte

Antall nye frivillige med
gjennomførte kurs

10

Aktivitetsledere/ Ikke gjennomført Kurs for nye frivillige kunne ikke avholdes på grunn av CovidAdministrasjon
19.

Vitnestøtte

Antall sosiale fellessamlinger for 4
vitnestøtter

Ikke gjennomført Sosiale fellessamlinger kunne ikke avholdes på grunn av
Covid-19. Aktivitetsledere har holdt kontakt med de frivillige
digitalt.

Aktivitetsledere/ Ikke gjennomført Sosiale fellessamlinger kunne ikke avholdes på grunn av
Administrasjon
Covid-19. Aktivitetsleder har holdt kontakt med de frivillige
digitalt.

Se Handlingsplan for Kristiansand Røde Kors for kommentar på hvordan disse punktene vil bli fulgt opp videre i 2021.
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Handlingsplan

År 2020

For:

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps’ synlighet og tilgjengelighet i det offentlige
Nr

Tiltak

Mål

1.1

Representere eller uttale seg
offentlig på vegne av Røde
Kors (også i media)

8

1.2

KRKH skal ha funksjonelle
kanaler for å nå ut til aktive
medlemmer og
offentligheten. Det skal
postes aktivt på sosiale
medier gjennom året.

52

Antall
gjennom
ført

Beskrivelse av
indikator

Ansvarlig

Kommentar

Resultat

Antall offentlige
uttalelser og/eller
medieoppslag om RKH

Lokalråd

Lokalråd bør være proaktive i
forkant av større hendelser og
vakter.

Delvis
innfridd

KRKH skal benytte seg av
sosiale medier og poste
innlegg for å nå ut til de
respektive målgruppene.

Lokalråd/
sosiale
medier-ansvar
lig

Benytte sosiale medier for å nå
ut eksternt.

Ikke
innfridd

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps’ rekruttering, medlemspleie, kvalitetssikring og kompetanseheving
Nr

Tiltak

Mål

2.1

Sikre kvalitet i Hjelpekorpset
ved å gjennomføre
grunnopplæring og
regodkjenning

90

2.1.2

Alle medlemmer skal få
tilbud om regodkjenning

2.2.

Det skal arbeides med
medlemsrekruttering

50%

25

Antall
gjennom
ført

Beskrivelse av
indikator
Antall aktive med
godkjent
hjelpekorps-prøve og
ID-kort
Status 31.12.2020
Godkjent: 67
ID-kort: 28
Antall medlemmer som
har blitt regodkjent ila
2020
Motiverte og interesserte
medlemmer til

36

Ansvarlig
Lokalråd

Kommentarer

Resultat

Lokalrådet skal jobbe mot å
motivere medlemmer til
regodkjenning samt sørge for at
de også bestille ID-kort når
denne er bestått.

Ikke
innfridd

Lokalråd

Lokalråd

Ikke
innfridd
Rekruttering på sosiale medier,
deltakelse på infomøter i regi av
KRK.

Ikke
innfridd

grunnopplæring som
møter opp til kurs.
2.2.1

Det skal gjennomføres en
grunnopplæring for å sikre
tilførsel av nye medlemmer

2.2.2

KRKH skal videreutvikle
faddergruppa for nye
medlemmer

2.3

Medlemmer skal være
godkjent for operativ tjeneste

2.4

Sikre motiverte og
kompetente frivillige som
deltar på søk- og
rednings-oppdrag

2.5

Følgende kurs skal
arrangeres i/av KRKH:
● Grunnopplæring RKH
● KSOR Vinter
● KSOR Barmark

12

Sette i gang en aspirantordening
i løpet av 2020
Lokalråd/
Gjennomføre grunnopplæring
Delvis
Fagleder
høst 2020 i samarbeid med
innfridd
grunnopplærin fagleder grunnopplæring.
g
Lokalråd
Ikke
innfridd

Antall deltakere
gjennomført og bestått
Grunnopplæring RKH
Ha egne faddere som
fungerer som
kontaktperson for nye
medlemmer

90

Antall medlemmer med
godkjent KSOR-nivå eller
50
tilsvarende for
barmark/vinter
KSOR.
100% Antall oppmøtte av antall
utkalt på Hovden
10%

Antall oppmøtte av antall
utkalt Kr. Sand.

100%

Lokalrådet skal jobbe for at alle
godkjente medlemmer er
godkjent for søk og redning.

Delvis
innfridd

Lokalråd/
Operativ leder

Lokalråd skal arrangere øvelser
og korpsmøter med søk- og
redningsfaglig innhold.

Delvis
innfridd

9,4%

Ett av hver av de
respektive kurs skal
arrangeres i/av KRKH ila. Påbegynt
2020.
Ja
Påbegynt
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Lokalråd

Lokalråd

Delvis
innfridd

2.6

2.7

Tilby medlemmer kurs og
videreutviklingsmuligheter

Det skal jobbes for å støtte og
videreutvikle medlemmer
faglig.

4
2
5
2

2.8

Flere aktive/godkjente
medlemmer i vintertjeneste
på Hovden

2.9

Det skal jobbes for å etablere
treffpunkter utenom
vakttjeneste og
kursvirksomhet.

4

Ønskede kurs (antall
medlemmer):
● S-lappen
● Snøscooterkurs
● BE-lappen
● Videregående
førstehjelp
● LSOR-barmark
● Krevende lende
● 160 kode
● ASOR
● Korpsmøter med
faglig innhold
● Fagledersamlinger
● Øvelser
● KRKH skal stille med
lag i DM
● Oppfriskningskurs/
kveld
● Arrangere flere
øvelser for alle
funksjoner på Hovden
● Hver vakt skal ha
minimumsbemanning

Tilstelninger:
● Høst kick-off
● Påskefest
● Nissefest
● Dugnad
● Sommeravslutning
● Korpsmøter (ikke
faglig innhold)

Lokalråd

Delvis
innfridd

Lokalråd

Lokalrådet skal arbeide med å
Delvis
arrangere flere øvelser i form av innfridd
SOR, førstehjelp og orientering.
Både i Kristiansand og på
Hovden.

Lokalråd

Lokalrådet skal fortsette
samarbeidet med
Fjellredningsgruppa.

3
4
4
3
5
-

Lokalråd
2
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Delvis
innfridd

Ikke
innfridd

2.10

Oppdatert
beredskapsoversikt og
varslingslister ved å ha en
oversikt over kompetanse på
medlemmene

Ressurssystemet
DiBa
Kova
UMS/ CIM

Lokalråd/
Operativ leder

Det skal jobbes for at
medlemmer som ikke lenger er
aktive blir fjernet og aktive
medlemmer oppdatert med
riktig kompetanse.

Innfridd

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps’ rolle i sanitet- og beredskapsarbeid lokalt
3.1

KRKH skal ha
sanitetsvakt-tjenester på
ulike kultur- og
idrettsarrangementer

3.2

KRKH skal øke kunnskap og
kompetanse innen
førstehjelp i lokalsamfunnet

3.3

Vi skal arbeide for et godt
samarbeid med den
offentlige redningstjenesten
og FORF.

●
●
●
●

Idrettsvakter
Konsertvakter
Terrengkarusellen
Beredskap på
Hovden
● Hovden Tour

Lokalråd

● Delta på kommunens
beredskapsarrangem
ent
● Arrangere et opplegg
innen førstehjelp på
Hovden i påsken
● Tilby kurs til
lokalforeningen og
eksterne aktører
Samarbeid om beredskap
i Kristiansand og Hovden.

39

Lokalråd

Lokalrådet skal jobbe med at
KRKH skal delta på vakter som
medlemmene ønsker.

Innfridd

Delvis
innfridd

Korpsleder/
Motivere medlemmer til å delta Innfridd
Operativ Leder på øvelser med andre aktører i
redningstjenesten. Det skal
arbeides for at
scooterberedskapen
opprettholdes på Hovden. Det
skal arbeides for at KRKH stiller
med beredskapsambulanse på
Hovden.

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps’ rolle i lokalforeningen og VARKH
Nr

Tiltak

Mål

4.1

BARK/RØFF

7

4.2

Aktiviteter i Lokalforeningen
og distriktet

2

Antall
gjennom
ført

Beskrivelse av
indikator
Støtte opp om
BARK/RØFF sine
aktiviteter
Støtte opp om og delta på
aktuelle aktiviteter og
samlinger
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Ansvarlig

Kommentarer

Resultat

Lokalråd

Innfridd

Lokalråd

Innfridd

Vedlegg til Styrets årsberetning: Statusrapport for styret og administrasjon
Status på indikatorer i Handlingsplanen for Kristiansand Røde Kors for 2020
Tiltak

Hva skal telles for å se om du Måltall Ansvarlig
når målet?

Status

Styremøter
Økonomi

Antall styremøter
Antall statusrapporter økonomi

8
3

Styreleder
Styret

Gjennomført Gjennomført 11 styremøter
Gjennomført Tertialrapportering gjennom året for å sikre oversikt over
balanse i driften.

Økonomi

Antall møter med kommunen om
mulig samarbeidsavtale

2

Styret/
Administrasjon

Delvis
Det har i 2020 vært en rekke møter med kommunen, men
gjennomført det har ikke resultert i noen konkret samarbeidsavtale

Beredskap

Antall møter med kommunen om
mulig samarbeidsavtale
Antall gjennomførte
beredskapsøvelser
Røde Kors-vurdering

2

Styret/
Gjennomført Det er i 2020 gjennomført en rekkemøter med kommunen
Beredskapsutvalg
og beredskapsavtale ble signert februar 2020.
Styret
Delvis
Gjennomført en øvelse høsten 2020.
gjennomført
Styret/
Gjennomført Det har i løpet av 2020 vært gjennomført Røde KorsAdministrasjon
vurderinger av de fleste aktivitetene

Vurdering

Etablere arbeidsgruppe for
utredning av behov

1

Styret

Delvis
Det har i 2020 vært to arbeidsgrupper i styret: Frivillighetens
gjennomført hus og ny hytte på Hovden

Samarbeid

Antall aktivitetslederkurs

2

Styret

Ikke
Lot seg vanskelig gjennomføre på grunn av restriksjoner
gjennomført knyttet til Covid-19.

Samarbeid

Antall aktivitetsledersamlinger

2

Styret

Rekruttering

Antall informasjonsmøter for nye
mulige frivillige

6

Administrasjon

Kursing

Antall kurs i grunnopplæring
(Introduksjonskurs, førstehjelp og
psykososial førstehjelp)

12

Administrasjon

Delvis
Innspillmøter mellom aktivitetsledere og styret avholdt
gjennomført høsten 2020. To møter fordelt på ulike fagområder blant
aktivitetene i Kristiansand Røde Kors.
Delvis
Det ble avholdt 1 informasjonsmøte før 12. mars. Deretter
gjennomført var ikke informasjonsmøter gjennomførbart. 1-1 intervjuer
etter dette.
Delvis
Det ble gjennomført Norsk Grunnkurs Førstehjelp én gang
gjennomført før 12. mars 2020. Etter mars 2020 var ikke ordinære kurs
gjennomførbare, derfor ble det utviklet et startkurs som gir
en introduksjon til de tre grunnkursene. I 2020 ble det
gjennomført to fysiske startkurs og 1 digitalt.

Beredskap
Vurdering

2
1
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Kommentar/resultat

Kursing

Antall deltakere på distriktets
kurshelg

50

Aktivitetsledere/
Administrasjon

Ikke
Kurshelgen ble avlyst på grunn av Covid-19
gjennomført

Erfaringsutveksling
Distriktetssamlinger for
lokalforeningsledere
Temakurs

Antall storbynettverk

2

Antall møter vi har deltatt på

2

Styret/
Administrasjon
Styret

Gjennomført Styreleder og daglig leder deltatt på en samling fysisk våren
2020 og et digitalt møte høsten 2020.
Gjennomført Styret har deltatt på distriktets samlinger, herunder også
landsmøteforberedelser, møter under selve landsmøtet og
flere Covid-19 møter.

Antall temakurs

2

Gjennomført Det er i 2020 gjennomført 4 temakurs, 3 fysiske i
Besøkstjenesten og 1 digitalt i forhold til Ringevenn
Gjennomført Nyhetsbrev sendt ut til alle frivillige i Kristiansand Røde Kors.
I tillegg ble det i starten av pandemien sendt ut jevnlige
nyhetsbrev til frivillige med relevant informasjon om
pandemien og aktiviteter.

InternAntall nyhetsbrev
kommunikasjon

6

Aktivitetsledere/
Administrasjon
Administrasjon

Synlighet

2

Administrasjon

Gjennomført Vi har hatt en rekke annonser på Facebook i løpet av året,
men ingen spesifikt med tanke på givere

4

Styret/
Administrasjon

Gjennomført I 2020 har det i alt vært 9 medieoppslag om Kristiansand
Røde Kors. Sakene har blitt dekt av Fædrelandsvennen, NRK,
P4 og Kristiansand kommune.

Synlighet

Antall innlegg på Facebook og
annonser for å markedsføre
mulighet for givere
Antall medieoppslag

Se Handlingsplan for Kristiansand Røde Kors for kommentar på hvordan disse punktene vil bli fulgt opp videre i 2021.
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ƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐ
ϮϬϮϬ
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^ƚǇƌĞƚƐďĞƌĞƚŶŝŶŐ









ϭ͘Ϯ
ϭ͘Ϯ͘ϭ



ϭ͘ϯ
ϭ͘ϯ͘ϭ



ϭ͘ϯ͘Ϯ







ϭ͘ϰ
ϭ͘ϰ͘ϭ

ϭ͘ϰ͘ϯ



ϭ͘ϰ͘ϰ


ϭ͘
Ϯ͘

ϭ͘ϱ


^ƚǇƌĞƚ͕ƵƚǀĂůŐ͕ŬŽŵŝƚĞĞƌŵ͘ǀ͘
>ŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶƐƐƚǇƌĞĨ͘Ž͘ŵ͘ĊƌƐŵƆƚĞϵ͘ŵĂƌƐϮϬϮϬ͗
>ĞĚĞƌ
͗ 
EĞƐƚůĞĚĞƌ
͗ 
^ƚǇƌĞŵĞĚůĞŵŵĞƌ͗




sĂƌĂŵĞĚůĞŵŵĞƌ͗



ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĨƌĂůŽŬĂůƌĊĚ͗
,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐ
͗ 

EŝůƐKůĂǀĞƌŐĞ
ũƆƌŶƌŝŬdŽďŝĂƐƐĞŶ 
ƌŝůĚ^ƆƌĞŶƐĞŶ
ŶŶĞ,ŝůĚĞ,ĂůƐ
:ĂŶŶŝĐŬĞZĂďďĞŶ
,ĞĚǀŝŐĞŶŶĞĐŚĞ
/ƐĂďĞůůĞͲ>ŽƵŝƐĞĂďĞů

ůĞǆĂŶĚĞƌTĞŶ





hƚǀĂůŐ
ƌďĞŝĚƐƵƚǀĂůŐĞƚĨŽƌůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶƐƐƚǇƌĞ͗
>ĞĚĞƌ
͗
EŝůƐKůĂǀĞƌŐĞ
DĞĚůĞŵŵĞƌ
͗
ũƆƌŶƌŝŬdŽďŝĂƐƐĞŶ



ƌďĞŝĚƐŐƌƵƉƉĞƌ
ƌďĞŝĚƐŐƌƵƉƉĞͬĂǀǀŝŬů͘&, EŝůƐKůĂǀĞƌŐĞ


EĂŶŶĂdŚƵŶĞ
ƌůŝŶŐsĂůǀŝŬ;ƚƌĂŬŬƐĞŐƵƚϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬͿ


dŽƌŵŽĚEǇďĞƌŐ;ƚƌĂŬŬƐĞŐƵƚϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭͿ
ĞƌĞĚƐŬĂƉƐƵƚǀĂůŐ͗
ůĨƌĞĚ'ĞŽƌŐ<ůĂƵƐĞŶ


ũƆƌŶƌŝŬdŽďŝĂƐƐĞŶ;ƐƚǇƌĞƚƐŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶͿ

DŝŶŶŝĞEǇƉĂŶ
,ĞŝĚŝ^ƆƌĞŶƐĞŶ


DĂƌŝ,͘d͘,ĂƵŐĞ



<ŽŵŝƚĞĞƌŵ͘ǀ͘
,ǇƚƚĞŬŽŵŝƚĠ



<ŽŶƚƌŽůůŬŽŵŝƚĠ



sĂůŐŬŽŵŝƚĠ


sĂƌĂŵĞĚůĞŵ
sĂƌĂŵĞĚůĞŵ

ZĞǀŝƐŽƌ͗













ůĨƌĞĚ'ĞŽƌŐ<ůĂƵƐĞŶ;ůĞĚĞƌͿ
ĂŐŶĚĞƌƐĞŶĞƐƚĂĚ
:ĂƌůĞ,ĂŵŵĞŶ<ŶƵĚƐĞŶ;ůĞĚĞƌͿ
ĞƌŶƚZ͘WĞƚĞƌƐĞŶ
ůůĞŶTǇĞŚĂƵŐ
dŽƌŵŽĚĂůĂŶĞ;ǀĂƌĂͿ


ƌůŝŶŐsĂůǀŝŬ;ůĞĚĞƌ͕ƚƌĂŬŬƐĞŐŚƆƐƚĞŶϮϬϮϬͿ
^ǀĞŝŶ^ŶĞŬŬĞƐƚĂĚ
DŝŶŶŝĞEǇƉĂŶ
ůƐĞƵŬůĂŶĚ;ƌǇŬŬĞƚŽƉƉƐŽŵĨĂƐƚŵĞĚůĞŵŚƆƐƚĞŶϮϬϮϬͿ
DĂƌƚŝŶ,ĂƵŐĞ


ZĞǀŝƐũŽŶ^Ɔƌ^͕<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ
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ϭ͘
ϭ͘ϭ



EǇƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚĞ

ϮϬϮϬ ϯϱϯ

^ƚŽƉƉĞĚĞ

ĞƚĂůĞŶĚĞ

ϰϵϬ

ϮϯϬϴ

ϮϬϭϵ ϱϰϭ

ϲϰϱ

Ϯϱϳϱ

ϮϬϭϴ ϲϮϬ

ϳϳϵ

Ϯϱϳϵ

ϮϬϭϳ ϭϬϲϯ

ϲϵϳ

ϮϴϬϰ

ϮϬϭϲ ϭϭϯϯ

ϱϳϮ

ϮϮϲϯ

ϮϬϭϱ ϱϯϵ
ϯϱϰ
ϭϱϱϯ

ŶƚĂůůĨƌŝǀŝůůŝŐĞƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ

ŬƚŝǀŝƚĞƚƐͲ


EǇĞ &ƌĂĨĂůů dŽƚĂůƚ ƚŝůŬŶǇƚŶŝŶŐĞƌ KŵƐŽƌŐ ,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐ hŶŐĚŽŵ TǀƌŝŐĞ
ϳϮ
ϮϬϮϬ ϭϳϯ Ϯϱϰ
ϲϲϵ ϳϱϬ
ϱϭϲ
ϭϯϭ
Ϯϱ
ϲϰ
ϮϬϭϵ ϰϴϲ Ϯϳϰ
ϳϯϬ ϴϯϵ
ϲϭϭ
ϭϯϰ
Ϯϵ
ϲϮ
ϮϬϭϴ ϯϴϰ ϯϮϬ
ϱϴϵ ϲϮϵ
ϰϬϵ
ϭϭϱ
ϯϭ
ϮϬϭϳ ϯϵϱ ϲϬϬ

ϱϮϱ

ϱϲϬ

ϯϰϭ

ϭϬϵ

Ϯϰ

ϱϯ

ϮϬϭϲ Ϯϯϵ ϭϭϱ

ϳϯϬ

ϳϲϮ

ϯϲϮ

ϭϵϰ

Ϯϲ

ϱϰ

ϮϬϭϱ ϭϰϲ ϵϱ

ϲϳϵ

ϲϯϴ

Ϯϲϯ

ϭϴϬ

Ϯϵ

ϱϱ


ĞƚďůĞƉĊďĞŐǇŶƚĞŶƐƚƆƌƌĞŽƉƉƌǇĚŶŝŶŐŝƐǇƐƚĞŵĞƚǀĊƌƚĨŽƌĨƌŝǀŝůůŝŐŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐ;ŝďĂͿŚƆƐƚĞŶ
ϮϬϮϬ͘ĞƚƚĞĨŽƌŬůĂƌĞƌŶŽĞĂǀďŽƌƚĨĂůůĞƚĂǀĨƌŝǀŝůůŝŐĞŝϮϬϮϬ͘KƉƉƌǇĚŶŝŶŐĞŶŬŽŵŵĞƌƚŝůĊ
ĨŽƌƚƐĞƚƚĞǀĊƌĞŶϮϬϮϭŽŐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶĞŶŚĂƌŝŶŶĨƆƌƚŶǇĞƌƵƚŝŶĞƌƐůŝŬĂƚŵĂŶŚĊƉĞƌĊŬƵŶŶĞ
ŚŽůĚĞŝďĂŽƉƉĚĂƚĞƌƚŝĨƌĂŵƚŝĚĞŶ͘
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&ŽƌƚƐĂƚƚĚƌŝĨƚ
ƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚĨŽƌϮϬϮϬĂǀůĞŐŐĞƐŵĞĚŽǀĞƌƐŬƵĚĚ͘^ƚǇƌĞƚďĞŬƌĞĨƚĞƌĂƚĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞŶĨŽƌĚƌŝĨƚ
ĞƌƚŝůƐƚĞĚĞŽŐůĂŐƚƚŝůŐƌƵŶŶǀĞĚĂǀůĞŐŐĞůƐĞŶĂǀƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͘

/ϮϬϮϬĞƌĚĞƚĂǀŚŽůĚƚϭϭƐƚǇƌĞŵƆƚĞƌ͘

ŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ
<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ;<Z<ͿĚƌŝǀĞƌƚŝůƐĂŵŵĞŶϮϮĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌŚĞƌƵŶĚĞƌ,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐ͕
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌĨŽƌďĂƌŶŽŐƵŶŐĞ͕ĞůĚƌĞŽŐĞŶƐŽŵŵĞ͕ŽŐĨůǇŬƚŶŝŶŐĞƌŽŐŝŶŶǀĂŶĚƌĞƌĞ͘

^ƚǇƌĞƚŚĂƌŝϮϬϮϬŚĂƚƚĞŶŐũĞŶŶŽŵŐĂŶŐĂǀĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶĞ͘ĞƚŚĂƌǀčƌƚŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚZƆĚĞ<ŽƌƐͲ
ǀƵƌĚĞƌŝŶŐĞƌĂǀĂůůĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶĞŝĚĞŶŚĞŶƐŝŬƚĊĂǀŬůĂƌĞŚǀŽƌǀŝĚƚĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶƐŬĂůǀŝĚĞƌĞĨƆƌĞƐ͕
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚĂǀǀŝŬůĞƐ͘^ƚǇƌĞƚŚĂƌŽŐƐĊŚĂƚƚĨŽŬƵƐƉĊĊďĞƐƆŬĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶĞŐũĞŶŶŽŵĊƌĞƚ͘

ŶƚĂůůŵĞĚůĞŵŵĞƌŽŐĨƌŝǀŝůůŝŐĞ

ŶƚĂůůŵĞĚůĞŵŵĞƌƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ͗
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>ŽŬĂůĞŶĞ
<Z<ĞƌƐĂŵůŽŬĂůŝƐĞƌƚŵĞĚsĞƐƚͲŐĚĞƌZƆĚĞ<ŽƌƐŝĂŶŐƐǀŝůůĂ͕sĞƐƚĞƌǀĞŝĞŶϲ͘<Z<ůĞŝĞƌůŽŬĂůĞƌ
ĂǀsĞƐƚĞƌǀĞŝĞŶϲ^ŝƵŶĚĞƌĞƚĂƐũĞŶ;ŵƆƚĞͲ͕ƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐƐƌŽŵ͕ƐĂůŽŶŐŽŐŬũƆŬŬĞŶͿŵĞĚĞŐĞŶ
ŝŶŶŐĂŶŐƚŝůƉĂƐƐĞƚƌƵůůĞƐƚŽůďƌƵŬĞƌĞ͕ƐĂŵƚĨĞŵŬŽŶƚŽƌƉůĂƐƐĞƌŝ͘ϭ͘ĞƚĂƐũĞ͘ĞƚĞƌĚĞƐƐƵƚĞŶĂǀƚĂůƚ
ŐũĞŶƐŝĚŝŐŐƌĂƚŝƐďƌƵŬĂǀďůĂŶƚĂŶŶĞƚŵƆƚĞƌŽŵŵĞĚsĞƐƚͲŐĚĞƌZƆĚĞ<ŽƌƐ͘ZƆĚĞ<ŽƌƐŬĂŶ
ĚŝƐƉŽŶĞƌĞůŽŬĂůĞƌŚŽƐƌŬŝǀĞƚƚŝůŝŶƚĞƌŶĞƉƌŝƐĞƌ͘

'ĂƌĂƐũĞdĂŶŐĞŶ
>ĞŝĞŬŽŶƚƌĂŬƚŵĞĚdĂŶŐĞŶϭϭͲϭϯ^ďůĞŝŶŶŐĊƚƚĨƌĂϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϯŵĞĚϯŵĊŶĞĚĞƌƐŐũĞŶƐŝĚŝŐ
ŽƉƉƐŝŐĞůƐĞ͘'ĂƌĂƐũĞŶďĞŶǇƚƚĞƐĂǀŚũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚ͘ ƌůŝŐůĞŝĞĨƌĂϬϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭĞƌŬƌ͘ϮϭϮ͘Ϭϳϲ͕Ͳ͘
ϮͬϯďĞƚĂůĞƐĂǀŚũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚ͕ϭͬϯďĞƚĂůĞƐĂǀůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶ͘

,ǇƚƚĞƉĊ,ŽǀĚĞŶ
ǇŬůĞŬŽŵŵƵŶĞŚĂƌůĂŐƚƚŝůƌĞƚƚĞĨŽƌĂƚ<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐŬĂŶĞƚĂďůĞƌĞƐĞŐƉĊĞŐĞŶƚŽŵƚ
ƌĞƚƚŶŽƌĚĨŽƌƐĞŶƚƌƵŵ͘/ϮϬϮϬŚĂƌĂƌďĞŝĚĞƚďĞƐƚĊƚƚŝĊĂǀŬůĂƌĞĞŬƐƚĞƌŶĞŽŐŝŶƚĞƌŶĞďĞŚŽǀ͕
ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞZƆĚĞŬŽƌƐǀƵƌĚĞƌŝŶŐ͕ƵƚĂƌďĞŝĚĞƌŽŵͲŽŐĨƵŶŬƐũŽŶƐƉƌŽŐƌĂŵ͕ƐĂŵƚƉĊďĞŐǇŶŶĞ
ƐŬŝƐƐĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͘

&ƌŝǀŝůůŝŐŚĞƚĞŶƐ,ƵƐ
WƌŽƐũĞŬƚĞƚŚĂƌǀčƌƚĨŽƌƐƆŬƚƐŽůŐƚƵƚĞŶŚĞůůŐũĞŶŶŽŵϮϬϮϬ͕ĞƚƚĞƌĂƚƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĞŶďůĞ
ĞŶĚƌĞƚŚƆƐƚĞŶϮϬϭϵ͘WĊƐůƵƚƚĞŶĂǀĊƌĞƚƐƚĂƌƚĞƚƉĂƌƚĞŶĞĚƌƆĨƚĞůƐĞƌŽŵĞŶĚƌŝŶŐĂǀ
ƐĂůŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĨŽƌŽŵŵƵůŝŐƚƌĞĨĨĞŬũƆƉĞƌŐƌƵƉƉĞŶƉĊĞŶďĞĚƌĞŵĊƚĞ͘

^ƚŽƌďǇŶĞƚƚǀĞƌŬĞƚ
^ƚǇƌĞůĞĚĞƌŽŐĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌŚĂƌĚĞůƚĂƚƚƉĊĞŶƐƚŽƌďǇŶĞƚƚǀĞƌŬƐƐĂŵůŝŶŐ͘EĞƚƚǀĞƌŬĞƚŐŝƌŐŽĚ
ŝŶŶƐŝŬƚŝĨĞůůĞƐƵƚĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ͕ĞƌĨĂƌŝŶŐƐƵƚǀĞŬƐůŝŶŐƉĊƚǀĞƌƐŽŐŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŵĞŶƌĞŬŬĞƚĞŵĂĞƌ͘

ĞƌĞĚƐŬĂƉ
sĞĚďĞƌĞƚŶŝŶŐƐĊƌĞƚƐƐƚĂƌƚďůĞĚĞƚůĂŶĚĞƚĞŶŝŶƚĞŶƐũŽŶƐĂǀƚĂůĞŽŵďĞƌĞĚƐŬĂƉŵĞůůŽŵ
<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ<ŽŵŵƵŶĞŽŐ<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ;<Z<Ϳ͘ǀƚĂůĞŶŚĂĚĚĞƐŽŵŚŽǀĞĚĨŽŬƵƐĂƚ
ŚĞůĞůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶƐƚĊƌŝďĞƌĞĚƐŬĂƉĨŽƌŬŽŵŵƵŶĞŶ͕ŝƚŝůůĞŐŐƚŝů,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚ͕ĨŽƌĊďŝƐƚĊ
ǀĞĚĞŬƐƚƌĂŽƌĚŝŶčƌĞŚĞŶĚĞůƐĞƌŽŐŶĂƚƵƌŬĂƚĂƐƚƌŽĨĞƌ͘ĞƚďůĞƵƚĨĞƌĚŝŐĞƚůŝŬĞůǇĚĞŶĚĞĂǀƚĂůĞƌ
ŵĞůůŽŵŬŽŵŵƵŶĞŶŽŐĂůůĞĚĞƚƌĞůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶĞƐŽŵďůĞĚĞůĂǀ<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ<ŽŵŵƵŶĞ
ĞƚƚĞƌŬŽŵŵƵŶĞƐĂŵŵĞŶƐůĊŝŶŐĞŶϬϭ͘Ϭϭ͘ϮϬ͘ĞƚƌĞůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶĞ;<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ͕^ŽŶŐĚĂůĞŶ
ŽŐ^ƆŐŶĞͿĞƚĂďůĞƌƚĞƐĂŵƚŝĚŝŐĞƚĨŽƌĂĨŽƌďĞƌĞĚƐŬĂƉŽŐƐĂŵŚĂŶĚůŝŶŐƐĞŐŝŵĞůůŽŵ͘

hŶĚĞƌŽǀŝĚϭϵͲƉĂŶĚĞŵŝĞŶŚĂƌĚĞƚǀčƌƚŵĂŶŐĞƐĂŵƚĂůĞƌŽŐŵƆƚĞƌŵĞůůŽŵ<Z<ŽŐ
<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ<ŽŵŵƵŶĞĨŽƌĊŬŽŵŵĞĨƌĞŵƚŝůŽŵƌĊĚĞƌ͕ŵĊƚĞƌŽŐŚǀŽƌĚĂŶ<Z<ŬĂŶďŝƐƚĊ
ŬŽŵŵƵŶĞŶďĞƐƚŵƵůŝŐ͘^ŽŵĞƚůĞĚĚŝĚĞŶŶĞďůĞĚĞƚƉĊŚƆƐƚĞŶƐƚĂƌƚĞƚŽƉƉŵĞĚŽƉƉůčƌŝŶŐĂǀ
ĨƌŝǀŝůůŝŐĞŵĂŶŶƐŬĂƉĞƌŝƐŵŝƚƚĞǀĞƌŶďĞƌĞĚƐŬĂƉŽŐƵůŝŬĞŽƉƉŐĂǀĞƌŬŶǇƚƚĞƚƚŝůďůĂŶƚĂŶŶĞƚƚĞƐƚŝŶŐ
ŽŐƐŵŝƚƚĞƐƉŽƌŝŶŐ͘sĞĚďĞƌĞƚŶŝŶŐƐĊƌĞƚƐƐůƵƚƚǀĂƌŽǀĞƌϱϬĨƌŝǀŝůůŝŐĞŵĂŶŶƐŬĂƉĞƌĨĞƌĚŝŐŽƉƉůčƌƚ͕
ŽŐŽŵƚƌĞŶƚůŝŬĞŵĂŶŐĞƐƚŽƉĊǀĞŶƚĞůŝƐƚĞĨŽƌĊŬŽŵŵĞƉĊŬƵƌƐŽǀĞƌŶǇƚƚĊƌ͘

ĞƌĞĚƐŬĂƉƐƵƚǀĂůŐĞƚŚĂƌ͕ŝƚŝůůĞŐŐƚŝůƐĂŵŚĂŶĚůŝŶŐƐĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞŶ͕ĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚĊ
ĨĊƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚĂůůĞŵĂŶŶƐŬĂƉĞƌƐŽŵƆŶƐŬĞƌĊƐƚĊŝďĞƌĞĚƐŬĂƉŝĚĞƚŶǇĞǀĂƌƐůŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚ/D
ƐŽŵďůĞƚĂƚƚŝďƌƵŬƵŶĚĞƌŽǀŝĚϭϵͲƉĞƌŝŽĚĞŶ͕ŽŐĨĊĂũŽƵƌĨƆƌƚǀĂƌƐůŝŶŐƐůŝƐƚĞƌ͘ĞƚƚĞĂƌďĞŝĚĞƚ
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ǀĂƌŐĂŶƐŬĞŽŵĨĂƚƚĞŶĚĞ͕ĚĂĂůůĞŵĞĚůĞŵƐůŝƐƚĞƌŽŐŽǀĞƌƐŝŬƚĞƌŵĊƚƚĞŐũĞŶŶŽŵŐĊƐŐƌƵŶĚŝŐ͘
ƌďĞŝĚĞƚǀĂƌŝŬŬĞĞŶĚĞůŝŐĨƵůůĞŶĚƚǀĞĚĊƌĞƚƐƐůƵƚƚ͘
hƚǀĂůŐĞƚĞƌďůŝƚƚƆŬƚŵĞĚĨůĞƌĞŵĞĚůĞŵŵĞƌ͘&ƵůůƚĂůůŝŐďĞƐƚĊƌĞƌĞĚƐŬĂƉƐƵƚǀĂůŐĞƚĂǀϲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌǀĞĚďĞƌĞƚŶŝŶŐƐĊƌĞƚƐƵƚŐĂŶŐ͘DĞĚůĞŵŵĞŶĞĞƌĨƌĂƵůŝŬĞĚĞůĞƌĂǀŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶĞŶ͘

sĊƌĞŶϮϬϮϬďŝƐƚŽ<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐ͕ƐĂŵŵĞŶŵĞĚĚĞĂŶĚƌĞ
,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞŶĞŝsĞƐƚͲŐĚĞƌ͕^ƆƌůĂŶĚĞƚ^ǇŬĞŚƵƐ,&ŵĞĚĞƌĞĚƐŬĂƉƐĂŵďƵůĂŶƐĞǀĞĚ
ƐǇŬĞŚƵƐĞƚŝ<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ͘DĞƌƵƚĨǇůůĞŶĚĞŝŶĨŽŽŵ<Z<,ƐŝŶďĞƌĞĚƐŬĂƉŽŐŝŶŶƐĂƚƐƵŶĚĞƌŽǀŝĚ
ϭϵͲƉĂŶĚĞŵŝĞŶƐƚĊƌŝ,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚƐĞŐĞŶĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐ͘

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶĞŶ
/<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐĞƌĚĞƚƚƌĞĨĂƐƚĞƐƚŝůůŝŶŐĞƌƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͘sĊƌĞĂŶƐĂƚƚĞĞƌĂůůĞĨŽƌŵĞůƚ
ĂŶƐĂƚƚĞŝEŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐ͕ƵƚůĊŶƚƚŝůŽŐďĞƚĂůƚĂǀůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶ͘ůůĞƐƚŝůůŝŶŐĞŶĞ͕ƵŶŶƚĂƚƚ
ĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌ͕ĞƌĞŬƐƚĞƌŶƚĨŝŶĂŶƐŝĞƌƚŐũĞŶŶŽŵŶĂƐũŽŶĂůĞ͕ĨǇůŬĞƐŬŽŵŵƵŶĂůĞĞůůĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞ
ƐƚƆƚƚĞŽƌĚŶŝŶŐĞƌ͕ƐĂŵƚƐƚƆƚƚĞĨƌĂƐƚŝĨƚĞůƐĞƌŽŐůĞŐĂƚĞƌ͘

sĊƌĞŶϮϬϮϬǀĂƌƚŽĂǀǀĊƌĞĨĂƐƚĂŶƐĂƚƚĞŝƐǀĂŶŐĞƌƐŬĂƉƐƉĞƌŵŝƐũŽŶƐŽŐĚĞƌĞƐƌŽůůĞƌǀĂƌďĞƐĂƚƚĂǀ
ƚŽǀŝŬĂƌĞƌ͘dŝĚůŝŐĞƌĞĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌŐŝŬŬǀŝĚĞƌĞƚŝůŶǇũŽďďĞƚƚĞƌĞŶĚƚƐǀĂŶŐĞƌƐŬĂƉƐǀŝŬĂƌŝĂƚŝũƵŶŝ
ϮϬϮϬ͘ŶŚĞƚƐůĞĚĞƌĨŽƌŶŚĞƚĨŽƌĨƌŝǀŝůůŝŐŚĞƚŽŐŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͕/ŶŐĞƌdĞƌĞƐĞsčƚŝŶŐ͕
ĨƵŶŐĞƌƚĞƐŽŵĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌŝϱϬйƐƚŝůůŝŶŐĨƌĂŵƚŝů^ŝŐƌƵŶdĂƌĂTǀĞƌůĂŶĚďĞŐǇŶƚϭ͘ŶŽǀĞŵďĞƌ͘

^ƚǇƌĞƚƐƚĂƌƚĞƚŚƆƐƚĞŶϮϬϮϬĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚĊǀƵƌĚĞƌĞŶǇŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐŬůƆƐŶŝŶŐ͘DĊůƐĞƚŶŝŶŐĞŶ
ĞƌƚŽĚĞůƚ͖ĂͿƐŝŬƌĞĞŶŵĞƌƐƚĂďŝůŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶǀĞĚĊƌĞĚƵƐĞƌĞĂŶƚĂůůĚĞůƚŝĚƐƐƚŝůůŝŶŐĞƌ͕ŽŐďͿ
ŬŽƉůĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶĞƚĞƚƚĞƌĞƉĊƐƚǇƌĞƚ͘

Wƌ͘ĚĞƐĞŵďĞƌϮϬϮϬǀĂƌĚĞƚϰĊƌƐǀĞƌŬŝ<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ͘
- ^ŝŐƌƵŶdĂƌĂTǀĞƌůĂŶĚ;ĂŐůŝŐůĞĚĞƌ͕ϭϬϬйĨĂƐƚƐƚŝůůŝŶŐͿ
- &ƌŝĚĂ,ĂŶƐĞŶ;DŝŐƌĂƐũŽŶƐƌĊĚŐŝǀĞƌ͕ϭϬϬйĨĂƐƚƐƚŝůůŝŶŐͿ
- DĂƌƚĞ&ƌĂŶĐŬ;<ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽƉƉǀĞŬƐƚ͕ϭϬϬйĨĂƐƚƐƚŝůůŝŶŐͿ
- DĂƌŝĂŶŶĞ<ŽůďĞŝŶƐǀŝŬ;WƌŽƐũĞŬƚůĞĚĞƌ͕ϭϬϬйĞŶŐĂƐũĞŵĞŶƚͿ

ŽĚŝů ƐŚĞŝŵƐŽŵŚĂƌďŝƐƚĊƚƚ<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐŵĞĚƌĞŐŶƐŬĂƉŝĞŶĊƌƌĞŬŬĞŐũĞŶŶŽŵĞŶ
ĂǀƚĂůĞŵĞĚŐĚĞƌZƆĚĞ<ŽƌƐŚĂƌŐĊƚƚĂǀŵĞĚƉĞŶƐũŽŶ͘,ƵŶŚĂƌŽŐƐĊŝϮϬϮϬďŝƐƚĊƚƚ
<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐŵĞĚƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͘DĂƌƐϮϬϮϭŐĊƌ<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐŽǀĞƌƚŝů
EŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉƐƐĞŶƚĞƌ͘ ƐŚĞŝŵďŝƐƚĊƌĨƌĂŵƚŝůEŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉƐƐĞŶƚĞƌ
ƚĂƌŽǀĞƌ͘

ƌďĞŝĚƐŵŝůũƆ͕,D^ŽŐǇƚƌĞŵŝůũƆ
ƌďĞŝĚƐŵŝůũƆĞƚĂŶƐĞƐĊǀčƌĞŐŽĚƚ͘&ŽƌĞŶŝŶŐĞŶĚƌŝǀĞƌŝŬŬĞǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚƐŽŵĨŽƌƵƌĞŶƐĞƌĚĞƚ
ǇƚƌĞŵŝůũƆ͘

>ŝŬĞƐƚŝůůŝŶŐ
&ŽƌĞŶŝŶŐĞŶƐƐƚǇƌĞďĞƐƚĊƌĂǀϱŬǀŝŶŶĞůŝŐĞŽŐϯŵĂŶŶůŝŐĞŵĞĚůĞŵŵĞƌ͘&ŽƌĞŶŝŶŐƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶďĞƐƚĊƌĂǀϰŬǀŝŶŶĞƌ͘&ŽƌĞŶŝŶŐĞŶŚĂƌŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƚƉŽůŝĐǇƐŽŵƚĂƌƐŝŬƚĞƉĊĂƚĚĞƚ
ŝŬŬĞĨŽƌĞŬŽŵŵĞƌĨŽƌƐŬũĞůůƐďĞŚĂŶĚůŝŶŐŐƌƵŶŶĞƚŬũƆŶŶ͘
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^ƚǇƌĞƚŝ<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐƚĂŬŬĞƌĂůůĞǀĊƌĞĨƌŝǀŝůůŝŐĞŽŐďŝĚƌĂŐƐǇƚĞƌĞĨŽƌĞŶĨůŽƚƚŝŶŶƐĂƚƐŝ
ĊƌĞƚƐŽŵŚĂƌŐĊƚƚ͘

<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ͕ϭϱ͘ĨĞďƌƵĂƌϮϬϮϭ





EŝůƐKůĂǀĞƌŐĞ͕ƐƚǇƌĞůĞĚĞƌ 


ũƆƌŶƌŝŬdŽďŝĂƐƐĞŶ͕ŶĞƐƚůĞĚĞƌ



ůĞǆĂŶĚĞƌTĞŶ͕ůĞĚĞƌŚũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚ 

ƌŝůĚ^ƆƌĞŶƐĞŶ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ



:ĂŶŶŝĐŬĞZĂďďĞŶ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ



ŶŶĞ,ŝůĚĞ,ĂůƐ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ



^ŝŐƌƵŶdĂƌĂTǀĞƌůĂŶĚ͕ĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌ























ŽŬƵŵĞŶƚĞƚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶŝƐŬƐŝŐŶĞƌƚ
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Sigrun Tara Øverland

Anne Hilde Hals
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Styremedlem
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2021-02-16 13:33:24Z
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Bjørn Erik Tobiassen
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%PLVNFOUFU FS TJHOFSU EJHJUBMU  NFE 1FOOFPDPN "MMF EJHJUBMF TJHOBUVSEBUB J
EPLVNFOUFUFSTJLSFUPHWBMJEFSUBWEFOEBUBNBTLJOVUSFHOFEFIBTIWFSEJFOBWEFU
PQQSJOOFMJHFEPLVNFOU%PLVNFOUFUFSMÌTUPHUJETTUFNQMFUNFEFUTFSUJGJLBUGSB
FOCFUSPEEUSFEKFQBSU"MMLSZQUPHSBGJTLCFWJTFSJOUFHSFSUJEFOOF1%' GPSGSFNUJEJH
WBMJEFSJOH IWJTOEWFOEJH 
)WPSEBOCFLSFGUFSBUEFUUFEPLVNFOUFUFSPSHJOBMFO
%PLVNFOUFUFSCFTLZUUFUBWFUU"EPCF$%4TFSUJGJLBU/ÌSEVÌQOFSEPLVNFOUFUJ
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"EPCF 3FBEFS  TLBM EV LVOOF TF BU EPLVNFOUFU FS TFSUJGJTFSU BW 1FOOFPF
TJHOBUVSF TFSWJDF QFOOFP!QFOOFPDPN %FUUF HBSBOUFSFS BU JOOIPMEFU J
EPLVNFOUFUJLLFIBSCMJUUFOESFU
%FU FS MFUU Ì LPOUSPMMFSF EF LSZQUPHSBGJTLF CFWJTFS TPN FS MPLBMJTFSU JOOF J
EPLVNFOUFU NFE1FOOFPWBMJEBUPShttps://penneo.com/validate

Penneo Dokumentnøkkel: 64USL-SSAC2-ZKD18-Y31EY-UM55I-1B8WF

.FENJOTJHOBUVSCFLSFGUFSKFHBMMFEBUPFSPHJOOIPMEFUJEFUUFEPLVNFOU
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Sak nr: 6
Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors
Fra: Styret i Kristiansand Røde Kors
Møtedato: 15.02.2021
SAK: Regnskap for 2020
Styret i Kristiansand Røde Kors avla regnskap for 2020 i møte 15.02.2021 og
vedtok å legge dette frem for årsmøtet.
Regnskapet for 2020 viser at driften i Kristiansand Røde Kors går med et
overskudd på kr. 1’645’921,kr. 477’331,- av disse er overskudd Hjelpekorpset og kr. 1’168’591,- er
overskudd øvrig aktiviteter lokalforening.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors vedtar styret i
Kristiansand Røde Kors sitt framlagte regnskap for 2020.
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<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐ

EŽƚĞ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϭ
Ϯ
Ϯ

ϭϬ
ϰϮϵϲϱϬ
ϭϵϰϲϳϴ
ϱϵϬϭϴϱ
ϭϮϭϰϱϮϰ

ϭϭϳϳϵ
ϱϮϲϰϮ
Ϭ
ϳϳϳϰϭϰ
ϴϰϭϴϯϱ

ϰϭϵϬϯ
ϭϯϱϲϵϱ
ϱϱϲϬϬϮ
ϳϯϯϲϬϬ

ϯϵϲϮϮ
ϭϬϴϭϵϳ
ϱϮϲϲϳϲ
ϲϳϰϰϵϱ

ϰϴϬϵϮϯ

ϭϲϳϯϰϬ

&ŝŶĂŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌŽŐĨŝŶĂŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
&ŝŶĂŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
&ŝŶĂŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϳϬϬ
ϰϮϵϯ

Ϯϭϰϭ
ϰϮϵϳ

ZĞƐƵůƚĂƚĂǀĨŝŶĂŶƐƉŽƐƚĞƌ

ͲϯϱϵϮ

ͲϮϭϱϲ

ϰϳϳϯϯϭ

ϭϲϱϭϴϰ

Ϭ
ϰϳϳϯϯϭ
ϰϳϳϯϯϭ

Ϭ
ϭϲϱϭϴϰ
ϭϲϱϭϴϰ

ƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
/ŶŶƚĞŬƚĨƌĂZƆĚĞ<ŽƌƐ
KĨĨĞŶƚůŝŐĞƚŝůƐŬƵĚĚ
ŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
ƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
sĂƌĞŬŽƐƚŶĂĚ
ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ
ŶŶĞŶĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚ
^ƵŵĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϰ
ϯ͕ϱ

ƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ


ƌƐƌĞƐƵůƚĂƚ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌŽŐĚŝƐƉŽŶĞƌŝŶŐĞƌ
KǀĞƌĨƆƌƚĨƌĂƆƌĞŵĞƌŬĞƚͬďƵŶĚĞƚĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
KǀĞƌĨƆƌƚƚŝůͬĨƌĂĂŶŶĞŶĞŐĞŶŬƉŝƚĂů
^ƵŵŽǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌŽŐĚŝƐƉŽŶĞƌŝŶŐĞƌ


ϴ
ϵ
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ZĞƐƵůƚĂƚƌĞŐŶƐŬĂƉϬϭ͘ϬϭͲϯϭ͘ϭϮ

<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐ
ĂůĂŶƐĞ
EŽƚĞ
ŝĞŶĚĞůĞƌ
ŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ
sĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ
/ŶǀĞŶƚĂƌ͕ŵĂƐŬŝŶĞƌŽŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ
^ƵŵǀĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϲϲϭϮϴϳ
ϲϲϭϮϴϳ

ϰϭϲϱϴϬ
ϰϭϲϱϴϬ

ϲϲϭϮϴϳ

ϰϭϲϱϴϬ

ϲ

ϯϵϳϵϱϲ
ϭϵϯϮϯ
ϰϭϳϮϳϵ

ϮϵϴϮϱϯ
ϭϴϱϬϬ
ϯϭϲϳϱϯ

ϳ

ϱϴϭϭϭϵ
ϱϴϭϭϭϵ

ϰϳϰϰϭϮ
ϰϳϰϰϭϮ

ϵϵϴϯϵϴ

ϳϵϭϭϲϱ

ϭϲϱϵϲϴϱ

ϭϮϬϳϳϰϱ

ϭϲϰϰϴϲϯ
ϴϱϵϰ
ϭϲϱϯϰϱϳ

ϭϭϲϳϱϯϮ
ϴϱϵϰ
ϭϭϳϲϭϮϲ

ϲϮϮϴ
Ϭ
ϲϮϮϴ

ϯϭϲϭϵ
Ϭ
ϯϭϲϭϵ

ϭϲϱϵϲϴϱ

ϭϮϬϳϳϰϱ

ϰ

^ƵŵĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ

&ŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
<ƵŶĚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
ŶĚƌĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
^ƵŵĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
<ŽŶƚĂŶƚĞƌ͕ďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ
<ŽŶƚĂŶƚĞƌ͕ďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ
^ƵŵŬŽŶƚĂŶƚĞƌ͕ďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ
^ƵŵŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ
^ƵŵĞŝĞŶĚĞůĞƌ
ŐĞŶŬĂƉŝƚĂůŽŐŐũĞůĚ
ŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
&ƌŝĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
TƌĞŵĞƌŬĞƚͬďƵŶĚĞƚĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
^ƵŵĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů

ϵ
ϴ͕ϵ

<ŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ
>ĞǀĞƌĂŶĚƆƌŐũĞůĚ
ŶŶĞŶŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ
^ƵŵŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ
^ƵŵĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂůŽŐŐũĞůĚ
^ƚǇƌĞƚƐŐŽĚŬũĞŶŶŝŶŐĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚϮϬϮϬ
<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ͕ϭϲ͘ĨĞďƌƵĂƌϮϬϮϭ

EŝůƐKůĂǀĞƌŐĞ͕ƐƚǇƌĞůĞĚĞƌ


ũƆƌŶƌŝŬdŽďŝĂƐƐĞŶ͕ŶĞƐƚůĞĚĞƌ

^ŝŐƌƵŶdĂƌĂTǀĞƌůĂŶĚ͕ĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌ

ůĞǆĂŶĚĞƌTĞŶ͕ůĞĚĞƌŚũĞůƉĞŬŽƌƉƐ


ƌŝůĚ^ƆƌĞŶƐĞŶ^ƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ

:ĂŶŶŝĐŬĞZĂďďĞŶ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ

ŶŶĞ,ŝůĚĞ,ĂůƐ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ
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KŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ

ZĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉĞƌ
ƌƐƌĞŐŶŬĂƉĞƚĞƌƐĂƚƚŽƉƉŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐůŽǀĞŶŽŐŐŽĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐƐŬŝŬŬĨŽƌƐŵĊĨŽƌĞƚĂŬ͘
/ŶŶƚĞŬƚĞƌ
/ŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌŝŶŐǀĞĚƐĂůŐĂǀǀĂƌĞƌƐŬũĞƌƉĊůĞǀĞƌŝŶŐƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘dũĞŶĞƐƚĞƌŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐĞƚƚĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵĚĞůĞǀĞƌĞƐ͘
'ĂǀĞƌŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐƉĊŵŽƚƚĂŬƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘dŝůƐŬƵĚĚŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐŝĚĞƚĊƌĞƚĚĞŵŽƚƚĂƐ͘/ĚĞŶŐƌĂĚƚŝůƐŬƵĚĚĞƌǇƚĞƚ
ƚŝůŬŽŶŬƌĞƚĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌͬĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌƐĊŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐƚŝůƐŬƵĚĚŝƐĂŵŵĞƉĞƌŝŽĚĞƐŽŵƚŝůŚƆƌĞŶĚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘
<ůĂƐƐŝĨŝƐĞƌŝŶŐŽŐǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂǀďĂůĂŶƐĞƉŽƐƚĞƌ
ŝĞŶĚĞůĞƌƚŝůǀĂƌŝŐĞŝĞĞůůĞƌďƌƵŬĞƌŬůĂƐƐŝĨŝƐĞƌƚƐŽŵĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ͘ŝĞŶĚĞůĞƌƐŽŵĞƌŬŶǇƚƚĞƚƚŝůǀĂƌĞŬƌĞƚƐůƆƉĞƚĞƌ
ŬůĂƐƐŝĨŝƐĞƌƚƐŽŵŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ͘&ŽƌĚƌŝŶŐĞƌŬůĂƐƐŝĨŝƐĞƌĞƐŶŽƌŵĂůƚƐŽŵŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌŚǀŝƐĚĞĨŽƌĨĂůůĞƌƚŝůďĞƚĂůŝŶŐ
ŝŶŶĞŶĞƚƚĊƌĞƚƚĞƌďĂůĂŶƐĞĚĂŐĞŶ͘&ŽƌŐũĞůĚĞƌĂŶĂůŽŐĞŬƌŝƚĞƌŝĞƌůĂŐƚƚŝůŐƌƵŶŶ͘
KŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌǀƵƌĚĞƌĞƐƚŝůůĂǀĞƐƚĞĂǀĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƐŬŽƐƚŽŐǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝ͘<ŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚďĂůĂŶƐĞĨƆƌĞƐƚŝů
ŶŽŵŝŶĞůƚďĞůƆƉƉĊĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘
ŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌǀƵƌĚĞƌĞƐƚŝůĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƐŬŽƐƚ͘sĂƌŝŐĞĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌƐŽŵĨŽƌƌŝŶŐĞƐŝǀĞƌĚŝĂǀƐŬƌŝǀĞƐůŝŶĞčƌƚŽǀĞƌĨŽƌǀĞŶƚĞƚ
ƆŬŽŶŽŵŝƐŬůĞǀĞƚŝĚ͘ŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞŶĞŶĞĚƐŬƌŝǀĞƐƚŝůǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝǀĞĚǀĞƌĚŝĨĂůůƐŽŵŝŬŬĞĨŽƌǀĞŶƚĞƐĊǀčƌĞĨŽƌďŝŐĊĞŶĚĞ͘

ϮϬϮϬ
ϮϱϰϮϵϰ
ϭϳϱϯϱϳ
ϰϮϵϲϱϬ

ϮϬϭϵ
ϯϭϲϰϮ
ϮϭϬϬϬ
ϱϮϲϰϮ

^ƚĂƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ
^ƵŵŽĨĨĞŶƚůŝŐĞƚŝůƐŬƵĚĚ

ϮϬϮϬ
ϭϵϰϲϳϴ
ϭϵϰϲϳϴ

ϮϬϭϵ
Ϭ
Ϭ

WĞƌŝŽĚŝƐĞƌƚĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
'ĞǀŝŶƐƚǀĞĚƐĂůŐĂǀĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ
ZĞĚŶŝŶŐŽŐďĞƌĞĚƐŬĂƉ
>ĞŝĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
'ĂǀĞƌ
ŶĚƌĞƚŝůƐŬƵĚĚ
hƚƌǇŬŶŝŶŐͬĂŵďƵůĂŶƐĞ
hƚƌǇŬŶŝŶŐͬƐŶƆƐĐŽŽƚĞƌ
sĂŬƚƚũĞŶĞƐƚĞ
/ŶƐƚƌƵŬƐũŽŶͬ&ƆƌƐƚĞŚũĞůƉƐŬƵƌƐ
WĂŶƚĞƉĞŶŐĞƌ
ŝǀĞƌƐĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ

ϮϬϮϬ
ϰϱϬϬϬ
ϭϰϬϰϬϵ
ϱϯϰϵϭ
ϯϵϱϬ
ϮϲϱϬ
ϭϲϬϬϬ
ϱϲϲϴϮ
ϰϮϮϴ
ϭϭϰϮϬϬ
ϳϭϴϴϰ
ϳϯϮϮϱ
ϴϰϳϲ
ϱϵϬϭϵϱ

ϮϬϭϵ
ͲϮϲϴϲϲ
Ϭ
ϴϯϬϳϲ
ϯϳϬϬ
ϱϬϰϭ
ϭϬϬϬϬϬ
Ϭ
ϭϱϭϲϬ
ϯϮϳϳϳϱ
ϵϳϮϯϵ
ϭϲϬϳϰϬ
ϭϭϱϱϬ
ϳϳϳϰϭϰ

dŝůƐŬƵĚĚĨƌĂEŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐ
&ũĞůůƐŝŬƌŝŶŐƐĨŽŶĚĞƚ
^ƵŵŝŶŶƚĞŬƚĞƌĨƌĂZƆĚĞ<ŽƌƐ

EŽƚĞϮͲKĨĨĞŶƚůŝŐĞƚŝůƐŬƵĚĚŽŐĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ

DŽƚƚĂƚƚĞƚŝůƐŬƵĚĚďƌƵƚƚŽĨƆƌĞƐ

EŽƚĞϯͲ>ƆŶŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽŐŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƚŝůƌĞǀŝƐŽƌ
,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚŚĂƌŝŶŐĞŶĨĂƐƚĂŶƐĂƚƚĞ͘ĞƚĞƌŝŬŬĞƵƚďĞƚĂůƚƐƚǇƌĞŚŽŶŽƌĂƌĞůůĞƌĂŶĚƌĞ
ŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƌƚŝůƐƚǇƌĞƚ͘
<ŽƐƚŶĂĚƐĨƆƌƚŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƚŝůƌĞǀŝƐŽƌ
ZĞǀŝƐũŽŶ
^čƌĂƚƚĞƐƚĂƐũŽŶ
hƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉ
^ƵŵŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƚŝůƌĞǀŝƐŽƌ
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ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϭϮϬϬϬ
Ϭ
ϱϮϱϬ
ϭϳϮϱϬ

ϭϮϬϬϬ
Ϭ
ϱϬϬϬ
ϭϳϬϬϬ
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EŽƚĞϭͲ/ŶŶƚĞŬƚĨƌĂZƆĚĞ<ŽƌƐ

ĞƌĞĚƐŬĂƉƐďŝůWϱϬϬϱϱ
dŝůŚĞŶŐĞƌ^ϱϱϲϳ
dŝůŚĞŶŐĞƌWhϲϱϱϯ
dŝůŚĞŶŐĞƌͬdǇƐƐĞϲϮϱϴ
dŝůŚĞŶŐĞƌͬdǇƐƐĞϲϮϳϳ
^ŬĂƉƚŝůŚĞŶŐĞƌZϴϲϲϳ
^ŶƆĨƌĞƐĞƌ
^ŶƆƐĐŽŽƚĞƌ>&ϰϭϱϰ
^ŶƆƐĐŽŽƚĞƌ>&ϱϭϬϳ
^ŶƆƐĐŽŽƚĞƌ>&ϱϵϱϵ
^ŶƆƐĐŽŽƚĞƌDWϲϬϬdƌĂŶƐƉ͘
^ŶƆĨƌĞƐĞƌ
DĂŶŶƐŬĂƉƐďŝůZ<ϯϮϰϳϬ
ŵďƵůĂŶƐĞ<ϱϯϵϭϮ
dsWhϳϬϳϬ
dsͬKƵƚůĂŶĚĞƌDĂǆϱϳϬWƌŽ
<ŽŵŵĂŶĚŽǀŽŐŶ
dŽŬĂũĂŬŬĞƌŵͬƚŝůďĞŚƆƌ
ĞƉŽƚƵƚƐƚǇƌ
ŵďƵůĂŶƐĞďĊƌĞ
ZĞĚŶŝŶŐƐďĊƌĞ
^ŬŝďŽŬƐ
,ĂƌĚƚŽƉ<ŝŶŐdŽƉϭϱϰ
,ũĞƌƚĞƐƚĂƌƚĞƌ
,ũĞƌƚĞƐƚĂƌƚĞƌWŽǁĞƌŚĞĂƌƚ
ŽůůWůƵƐŚũĞƌƚĞƐƚĂƌƚĞƌ
>ŝƚůĞŶŶĞ
<ůĂƚƌĞƵƚƐƚǇƌ
^ƵŵǀĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
Ϭϭ͘Ϭϭ
ϯϵϵϬϬϬ
Ϯϴϴϱϲ
ϰϬϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
ϮϰϳϮϴ
ϰϬϬϬ
ϳϳϳϯϴ
ϳϱϬϵϭ
ϵϲϯϭϬ
Ϭ
ϯϵϵϬϬ
ϯϳϱϲϰϯ
ϴϲϱϬϬϬ
ϭϲϬϬϳϮ
Ϭ
ϰϭϵϰϰϴ
ϵϱϲϬ
ϱϱϮϬϬ
ϭϭϮϱϯϲ
Ϭ
ϭϬϰϰϴ
Ϭ
ϭϵϮϱϵ
ϭϳϱϳϮ
ϯϵϱϭϮ
ϮϱϬϰϮ
Ϯϭϳϵϳ
ϮϵϭϲϳϭϮ

dŝůŐĂŶŐ
ͬĂǀŐĂŶŐ
Ϭ
ͲϮϴϴϱϲ
Ϭ
ϯϮϱϭϲ
ϭϱϱϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ͳϳϳϳϯϴ
Ϭ
Ϭ
ϭϯϲϰϯϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ͲϭϲϬϬϳϮ
ϭϰϮϭϮϲ
Ͳϰϭϵϰϰϴ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϯϭϭϯϳ
Ϭ
ϮϮϲϴϴ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ͲϯϬϱϳϭϲ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
ϯϭ͘ϭϮ
ϯϵϵϬϬϬ
Ϭ
ϰϬϬϬϬ
ϯϮϱϭϲ
ϭϱϱϬϬ
ϮϰϳϮϴ
ϰϬϬϬ
Ͳϭ
ϳϱϬϵϭ
ϵϲϯϭϬ
ϭϯϲϰϯϭ
ϯϵϵϬϬ
ϯϳϱϲϰϯ
ϴϲϱϬϬϬ
Ϭ
ϭϰϮϭϮϲ
Ϭ
ϵϱϲϬ
ϱϱϮϬϬ
ϭϭϮϱϯϲ
ϯϭϭϯϳ
ϭϬϰϰϴ
ϮϮϲϴϴ
ϭϵϮϱϵ
ϭϳϱϳϮ
ϯϵϱϭϮ
ϮϱϬϰϮ
Ϯϭϳϵϳ
ϮϲϭϬϵϵϲ

ƌĞƚƐ
ĂǀƐŬƌ͘
ϲϯϭϳϱ
Ϭ
Ϭ
ϯϯϮϬ
ϳϳϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϵϮϲϮ
ϲϴϮϬ
ϳϵϴϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯϭϯϭϵ
Ϭ
ϵϱϲ
Ϭ
Ϭ
ϱϭϵϬ
Ϭ
ϭϴϵϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱϬϬϴ
Ϭ
ϭϯϱϲϵϱ

ŬŬ͘ĂǀƐŬƌ͘ ŽŬĨƆƌƚǀĞƌĚŝ
ϯϭ͘ϭϮ
ϯϭ͘ϭϮ
ϭϴϵϱϮϱ
ϮϬϵϰϳϱ
Ϭ
Ϭ
ϰϬϬϬϬ
Ϭ
ϯϯϮϬ
Ϯϵϭϵϲ
ϳϳϱ
ϭϰϳϮϱ
ϮϰϳϮϴ
Ϭ
ϰϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ͳϭ
ϳϱϬϵϭ
Ϭ
ϱϵϯϵϭ
ϯϲϵϭϵ
ϲϴϮϬ
ϭϮϵϲϭϭ
ϯϵϵϬϬ
Ϭ
ϯϳϱϲϰϯ
Ϭ
ϴϲϱϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯϭϯϭϵ
ϭϮϬϴϬϳ
Ϭ
Ϭ
ϱϵϳϱ
ϯϱϴϱ
Ϭ
ϱϱϮϬϬ
ϭϭϮϱϯϲ
Ϭ
ϱϭϵϬ
Ϯϱϵϰϳ
ϭϬϰϰϴ
Ϭ
ϭϴϵϬ
ϮϬϳϵϴ
ϭϵϮϱϵ
Ϭ
ϭϳϱϳϮ
Ϭ
ϯϵϱϭϮ
Ϭ
ϭϬϬϭϲ
ϭϱϬϮϲ
Ϯϭϳϵϳ
Ϭ
ϭϵϰϵϳϬϳ
ϲϲϭϮϴϴ

TŬŽŶŽŵŝƐŬůĞǀĞƚŝĚ
^ŬŝďŽŬƐĂǀƐŬƌŝǀĞƐŽǀĞƌϯĊƌ͘
<ĂũĂŬŬĞƌŵͬƚŝůďĞŚƆƌĂǀƐŬƌŝǀĞƐŽǀĞƌϭϬĊƌ͘
ĞƉŽƚƵƚƐƚǇƌĨŽƌŶǇĞƐƐƚĂĚŝŐŽŐĂǀƐŬƌŝǀĞƐĚĞƌĨŽƌŝŬŬĞ͘
TǀƌŝŐĞĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌĂǀƐŬƌŝǀĞƐŽǀĞƌϱĊƌ͘

EŽƚĞϱͲŶŶĞŶĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚ
ƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌůŽŬĂůĞ
ƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌŚǇƚƚĂ
hƚŐŝĨƚƐĨƆƌƚĞĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƌ
^ĂŵďĂŶĚƐƵƚƐƚǇƌ
ƌďĞŝĚƐƚƆǇ͕ƵŶŝĨŽƌŵĞƌ
ŶĚƌĞŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƌ
<ŽŶƚŽƌƌĞŬǀ͕͘ƚůĨ͕͘ƌĞǀŝƐũŽŶ͕ƉŽƌƚŽ
ƌŝǀƐƚŽĨĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ
ƌŝĨƚŽŐǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ
&ŽƌƐŝŬƌŝŶŐ
DĂƌŬĞĚƐĨƆƌŝŶŐ
DƆƚĞƵƚŐŝĨƚĞƌ
<ƵƌƐŽŐĚĞůƚĂŬĞƌĂǀŐŝĨƚ
sĂŬƚƚũĞŶĞƐƚĞ,ŽǀĚĞŶ
'ĂǀĞƌ͕Ăƌƌ͘ŬŽƐƚŶĂĚ
ŶŶĞŶŬŽƐƚŶĂĚ
^ƵŵĂŶŶĞŶĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚ
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ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϭϰϬϳϭϬ
ϲϲϳϳϲ
ϭϭϳϵϯ
ϳϴϱϱ
Ϭ
ϭϳϳϵϳ
ϰϭϯϵϯ
ϯϮϰϬϳ
ϭϮϯϴϲϮ
ϴϰϰϲϵ
Ϭ
ϮϬϵϳ
ϯϳϰϰ
ϭϵϲϲϳ
ϱϬϭ
Ϯϵϯϯ
ϱϱϲϬϬϮ

ϭϰϲϭϭϮ
ϳϮϭϰϬ
ϮϮϵϵ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϰϰϯϭϰ
ϯϮϰϬϭ
ϰϵϯϭϬ
ϲϬϰϴϳ
ϭϱϬϬ
Ϯϴϲϴ
ϴϵϬϳϳ
ϮϭϮϰϴ
ϰϵϮϬ
Ϭ
ϱϮϲϲϳϲ
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EŽƚĞϰͲsĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ

EŽƚĞϲͲ<ƵŶĚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
/Ĩ^ŬĂĚĞĨŽƌƐŝŬƌŝŶŐ
,ĞĂĚůŝŶĞƌ^
/ĚƌĞƚƐƐŬůƵďďĞŶ^ƚĂƌƚ
/<'ŝŵůĞƚƌŽůů
'Ăŵďŝƚ,Θ<^
^ƆƌůĂŶĚĞƚƐ^ǇŬĞŚƵƐ,Ĩ
sĞƐƚͲŐĚĞƌZƆĚĞ<ŽƌƐ
ZƆĚĞ<ŽƌƐ&ƆƌƐƚĞŚũĞůƉ^
<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ
'ƌŝŵƐƚĂĚZƆĚĞ<ŽƌƐ
>ŽƚƚĞƌŝŽŐ^ƚŝĨƚĞůƐĞƐƚŝůƐǇŶĞƚ
^ƆƌůĂŶĚƐƐĞŶƚĞƌĞƚĞŝĞŶĚŽŵ
^ƵŵŬƵŶĚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ

ϮϬϮϬ
ͲϭϭϬϰϮ
Ϭ
ϰϵϮϬϬ
Ϭ
Ϭ
ϰϭϱϵ
ϮϭϵϱϱϬ
Ϭ
ϭϭϬϯϭϵ
ϱϱϬϬ
ϭϴϮϳϬ
ϮϬϬϬ
ϯϵϳϵϱϲ

ϮϬϭϵ
Ϭ
ϭϮϭϬϬ
ϱϱϰϬϬ
ϰϬϬϬ
ϳϱϬϬ
ϯϱϭϰ
ϮϭϬϬϬ
ϴϵϮϯϵ
ϭϬϬϬϬϬ
ϱϱϬϬ
Ϭ
Ϭ
ϮϵϴϮϱϯ

ϮϬϮϬ
Ϭ
ϮϮϮϱϱϰ
ϯϮϮϮϲϰ
ϯϲϯϬϭ
ϱϴϭϭϭϵ

ϮϬϭϵ
Ϭ
ϰϮϵϬϭ
ϯϵϲϲϬϬ
ϯϰϵϭϭ
ϰϳϰϰϭϮ

<ŽŶƚĂŶƚĞƌ
ĂŶŬŬŽŶƚŽŶƌ͘ϮϴϬϭ͘Ϯϭ͘ϰϲϰϳϵ
ĂŶŬŬŽŶƚŽŶƌ͘ϮϴϬϭ͘Ϯϭ͘ϵϱϲϳϰ
sŝƉƉƐ
^ƵŵŬŽŶƚĂŶƚĞƌŽŐďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚ

EŽƚĞϴͲƐƉĞƐŝĨŝŬĂƐũŽŶĂǀƆƌĞŵĞƌŬĞƚ<
^ĂůĚŽƆƌĞŵĞƌŬĞƚ<ƉƌϬϭ͘Ϭϭ
&ŽƌďƌƵŬŝϮϬϮϬ
^ĂůĚŽƆƌĞŵĞƌŬĞƚ<Ɖƌ͘ϯϭ͘ϭϮ

ϴϱϵϰ
Ϭ
ϴϱϵϰ

^ƉĞƐŝĨŝŬĂƐũŽŶĂǀƆƌĞŵĞƌŬĞƚ<͗
DŝŶŶĞŐĂǀĞƌͬĨũĞůůƐŝŬƌŝŶŐ
^ƵŵƆƌĞŵĞƌŬĞƚ<Ɖƌϯϭ͘ϭϮ

ϴϱϵϰ
ϴϱϵϰ

EŽƚĞϵͲŐĞŶŬĂƉŝƚĂů

ŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƉƌ͘Ϭϭ͘Ϭϭ
ƌƵŬĂǀƆƌĞŵĞƌŬĞƚĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
ƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ
ŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ

TƌĞŵƌŬ͘
&ƌŝ<
<
dŽƚĂů<
ϭϭϲϳϱϯϮ
ϴϱϵϰ
ϭϭϳϲϭϮϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϰϳϳϯϯϭ
ϰϳϳϯϯϭ
ϭϲϰϰϴϲϯ
ϴϱϵϰ
ϭϲϱϯϰϱϳ
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EŽƚĞϳͲ<ŽŶƚĂŶƚĞƌŽŐďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚ

4JHOBUVSFOFJEFUUFEPLVNFOUFUFSKVSJEJTLCJOEFOEF%PLVNFOUTJHOFSUNFE1FOOFPTJLLFSEJHJUBMTJHOBUVS
%FTJHOFSFOEFQBSUFSTJOJEFOUJUFUFSSFHJTUSFSU PHFSMJTUFUOFEFOGPS

Alexander Øen

Nils Olav Berge

Styremedlem

Styreleder

Serienummer: 9578-5993-4-3288979
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2021-02-16 13:05:38Z

Serienummer: 9578-5999-4-2003820
IP: 194.71.xxx.xxx
2021-02-16 13:07:38Z

Jannicke Rabben

Arild Sørensen

Styremedlem

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-17342
IP: 158.37.xxx.xxx
2021-02-16 13:17:13Z

Serienummer: 9578-5993-4-609270
IP: 85.167.xxx.xxx
2021-02-16 13:20:50Z

Sigrun Tara Øverland

Anne Hilde Hals

Daglig leder

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1366422
IP: 176.221.xxx.xxx
2021-02-16 13:33:24Z

Serienummer: 9578-5992-4-1701969
IP: 62.16.xxx.xxx
2021-02-16 13:56:42Z

Bjørn Erik Tobiassen
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%PLVNFOUFU FS TJHOFSU EJHJUBMU  NFE 1FOOFPDPN "MMF EJHJUBMF TJHOBUVSEBUB J
EPLVNFOUFUFSTJLSFUPHWBMJEFSUBWEFOEBUBNBTLJOVUSFHOFEFIBTIWFSEJFOBWEFU
PQQSJOOFMJHFEPLVNFOU%PLVNFOUFUFSMÌTUPHUJETTUFNQMFUNFEFUTFSUJGJLBUGSB
FOCFUSPEEUSFEKFQBSU"MMLSZQUPHSBGJTLCFWJTFSJOUFHSFSUJEFOOF1%' GPSGSFNUJEJH
WBMJEFSJOH IWJTOEWFOEJH 
)WPSEBOCFLSFGUFSBUEFUUFEPLVNFOUFUFSPSHJOBMFO
%PLVNFOUFUFSCFTLZUUFUBWFUU"EPCF$%4TFSUJGJLBU/ÌSEVÌQOFSEPLVNFOUFUJ
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.FENJOTJHOBUVSCFLSFGUFSKFHBMMFEBUPFSPHJOOIPMEFUJEFUUFEPLVNFOU

<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ
EŽƚĞ
ƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
DĞĚůĞŵƐŬŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞƌ
dŝůƐŬƵĚĚĨƌĂZƆĚĞ<ŽƌƐ
KĨĨĞŶƚůŝŐĞƚŝůƐŬƵĚĚ
ŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ

Ϯ

ϯ

ƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
sĂƌĞŬŽƐƚŶĂĚ
>ƆŶŶƐŬŽƐƚŶĂĚ
ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ
ŶŶĞŶĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚ
^ƵŵĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϰ
ϱ
ϭϭ

ƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ
&ŝŶĂŶƐƉŽƐƚĞƌ
ZĞŶƚĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
&ŝŶĂŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
sĞƌĚŝũƵƐƚĞƌŝŶŐĨŝŶĂŶƐŝĞůůĞŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ
&ŝŶĂŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
EĞƚƚŽĨŝŶĂŶƐƉŽƐƚĞƌ

ƌƐƌĞƐƵůƚĂƚ

ϳ
ϳ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϯϮϱϰϳ
ϰϱϴϬϮϯ
ϭϲϰϱϲϮϵ
ϭϬϱϳϴϰϰ
ϭϳϲϭϱϱϳ
ϰϵϱϱϲϬϬ

ϯϬϱϳϰ
ϱϬϬϬϮϮ
ϭϭϭϯϰϳϱ
ϭϬϭϬϬϬϬ
ϭϱϲϰϲϱϴ
ϰϮϭϴϳϮϵ

ϭϬϲϱ
Ϯϭϲϴϭϳϳ
ϭϱϵϭϲ
ϭϲϮϬϰϱϭ
ϯϴϬϱϲϬϴ

ϰϯϱϭ
Ϯϲϳϱϰϲϱ
Ϯϲϭϴϯ
ϭϮϴϮϴϴϭ
ϯϵϴϴϴϴϬ

ϭϭϰϵϵϵϮ

ϮϮϵϴϰϵ

ϮϬϲϱϲ
Ϭ
Ϭ
ͲϮϬϱϳ
ϭϴϱϵϵ

ϯϵϴϳϵ
ϭϱϲϬϬ
ϰϰϳϮϬ
Ͳϯϭϰϲ
ϵϳϬϱϯ

ϭϭϲϴϱϵϭ

ϯϮϲϵϬϯ

Ϭ
ϭϭϲϴϱϵϭ
ϭϭϲϴϱϵϭ

Ϭ
ϯϮϲϵϬϯ
ϯϮϲϵϬϯ



KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌŽŐĚŝƐƉŽŶĞƌŝŶŐĞƌ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐƚŝůͬĨƌĂƆƌĞŵĞƌŬĞƚͬďƵŶĚĞƚĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
KǀĞƌĨƆƌƚƚŝůͬĨƌĂĨƌŝĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
^ƵŵŽǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ
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ZĞƐƵůƚĂƚƌĞŐŶƐŬĂƉϬϭ͘ϬϭͲϯϭ͘ϭϮ

<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ
ĂůĂŶƐĞƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘
EŽƚĞ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ŝĞŶĚĞůĞƌ

sĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ
/ŶǀĞŶƚĂƌ͕ŵĂƐŬŝŶĞƌŽŐĞŝĞŶĚŽŵŵĞƌ
^ƵŵǀĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ

ϱ

ϭϭϰϰϭϱϱ
ϭϭϰϰϭϱϱ

ϭϭϲϬϬϳϬ
ϭϭϲϬϬϳϬ

>ĂŶŐƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌͬĨŝŶĂŶƐŝĞůůĞĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ
ŶĚƌĞůĂŶŐƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
^ƵŵůĂŶŐƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌͬĨŝŶĂŶƐŝĞůůĞĂŶů͘ŵŝĚůĞƌ

ϲ

ϯϴϯϭϮϭϴ
ϯϴϯϭϮϭϴ

ϯϴϯϭϮϭϴ
ϯϴϯϭϮϭϴ

ϰϵϳϱϯϳϯ

ϰϵϵϭϮϴϴ

ϲ

ϭϴϲϯϵϯϰ
ϭϴϲϯϵϯϰ

ϵϱϭϰϭϬ
ϵϱϭϰϭϬ

ϳ

ϮϵϲϰϬϬ

ϮϵϲϰϬϬ

ϴ

ϱϱϳϳϲϮϴ
ϱϱϳϳϲϮϴ

ϰϴϯϭϰϵϱ
ϰϴϯϭϰϵϱ

ϳϳϯϳϵϲϮ

ϲϬϳϵϯϬϱ

ϭϮϳϭϯϯϯϱ

ϭϭϬϳϬϱϵϯ

^ƵŵĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ
KŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ
&ŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
ŶĚƌĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
^ƵŵĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ
DĂƌŬĞĚƐďĂƐĞƌƚĞŽďůŝŐĂƐũŽŶĞƌ
<ŽŶƚĂŶƚĞƌ͕ďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ
<ŽŶƚĂŶƚĞƌ͕ďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ
^ƵŵŬŽŶƚĂŶƚĞƌ͕ďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ
^ƵŵŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ
^ƵŵĞŝĞŶĚĞůĞƌ
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ŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ

<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ
ĂůĂŶƐĞƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘
EŽƚĞ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϭϬ
ϵ͕ϭϬ

ϭϬϰϯϱϵϴϰ
Ϯϰϭϴ
ϭϬϰϯϴϰϬϮ

ϵϮϲϳϯϵϯ
Ϯϰϭϴ
ϵϮϲϵϴϭϭ

ϵϳϰϵϮϵ
ϭϬϭϲϬϮ
ϭϭϵϴϰϬϮ
ϮϮϳϰϵϯϯ

ϴϰϯϳϴϲ
ϭϬϭϲϬϮ
ϴϱϱϯϵϱ
ϭϴϬϬϳϴϯ

ϭϮϳϭϯϯϯϱ

ϭϭϬϳϬϱϵϯ

ŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
&ƌŝĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
TƌĞŵĞƌŬĞƚͬďƵŶĚĞƚĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
^ƵŵĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
<ŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ
>ĞǀĞƌĂŶĚƆƌŐũĞůĚ
ŶŶĞŶŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ
ŶŶĞŶŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚZ<ͲůĞĚĚ
^ƵŵŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ

ϭ

^ƵŵĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂůŽŐŐũĞůĚ

^ƚǇƌĞƚƐŐŽĚŬũĞŶŶŝŶŐĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚϮϬϮϬ
<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ͕ϭϲ͘ĨĞďƌƵĂƌϮϬϮϭ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EŝůƐKůĂǀĞƌŐĞ͕ƐƚǇƌĞůĞĚĞƌ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ũƆƌŶƌŝŬdŽďŝĂƐƐĞŶ͕ŶĞƐƚůĞĚĞƌ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ůĞǆĂŶĚĞƌTĞŶ͕ůĞĚĞƌŚũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƌŝůĚ^ƆƌĞŶƐĞŶ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
:ĂŶŶŝĐŬĞZĂďďĞŶ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶŶĞ,ŝůĚĞ,ĂůƐ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
^ŝŐƌƵŶdĂƌĂTǀĞƌůĂŶĚ͕ĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌ
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ŐĞŶŬĂƉŝƚĂůŽŐŐũĞůĚ

ZĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉĞƌ
ƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚĞƌƐĂƚƚŽƉƉŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐůŽǀĞŶŽŐŐŽĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐƐŬŝŬŬĨŽƌƐŵĊĨŽƌĞƚĂŬ͘
/ŶŶƚĞŬƚĞƌ
/ŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌŝŶŐǀĞĚƐĂůŐĂǀǀĂƌĞƌƐŬũĞƌƉĊůĞǀĞƌŝŶŐƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘dũĞŶĞƐƚĞƌŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐĞƚƚĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵĚĞůĞǀĞƌĞƐ͘
KĨĨĞŶƚůŝŐĞƚŝůƐŬƵĚĚďƌƵƚƚŽĨƆƌĞƐ͘'ĂǀĞƌŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐƉĊŵŽƚƚĂŬƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘dŝůƐŬƵĚĚŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐŝĚĞƚĊƌĞƚĚĞŵŽƚƚĂƐ͘
/ĚĞŶŐƌĂĚƚŝůƐŬƵĚĚĞƌǇƚĞƚƚŝůŬŽŶŬƌĞƚĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌͬĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌƐĊŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐƚŝůƐŬƵĚĚŝƐĂŵŵĞƉĞƌŝŽĚĞƐŽŵƚŝůŚƆƌĞŶĚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘
<ůĂƐƐŝĨŝƐĞƌŝŶŐŽŐǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂǀďĂůĂŶƐĞƉŽƐƚĞƌ
ŝĞŶĚĞůĞƌďĞƐƚĞŵƚƚŝůǀĂƌŝŐĞŝĞĞůůĞƌďƌƵŬĞƌŬůĂƐƐŝĨŝƐĞƌƚƐŽŵĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ͘ŝĞŶĚĞůĞƌƐŽŵĞƌŬŶǇƚƚĞƚƚŝůǀĂƌĞŬƌĞƚƐůƆƉĞƚĞƌŬůĂƐƐŝĨŝƐĞƌƚƐŽŵ
ŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ͘&ŽƌĚƌŝŶŐĞƌŬůĂƐƐŝĨŝƐĞƌĞƐƐŽŵŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌŚǀŝƐĚĞƐŬĂůƚŝůďĂŬĞďĞƚĂůĞƐŝůƆƉĞƚĂǀĞƚƚĊƌĞƚƚĞƌƵƚďĞƚĂůŝŶŐƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘&Žƌ
ŐũĞůĚĞƌĂŶĂůŽŐĞŬƌŝƚĞƌŝĞƌůĂŐƚƚŝůŐƌƵŶŶ͘
KŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌǀƵƌĚĞƌĞƐƚŝůůĂǀĞƐƚĞĂǀĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƐŬŽƐƚŽŐǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝ͘<ŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚďĂůĂŶƐĞĨƆƌĞƐƚŝůŶŽŵŝŶĞůƚďĞůƆƉƉĊ
ĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘

sĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ
sĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌďĂůĂŶƐĞĨƆƌĞƐŽŐĂǀƐŬƌŝǀĞƐůŝŶĞčƌƚŽǀĞƌĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞŶĞƐĨŽƌǀĞŶƚĞĚĞůĞǀĞƚŝĚĚĞƌƐŽŵĚĞŚĂƌĂŶƚĂƚƚůĞǀĞƚŝĚŽǀĞƌϯĊƌŽŐŚĂƌ
ĞŶŬŽƐƚƉƌŝƐƐŽŵŽǀĞƌƐƚŝŐĞƌŬƌ͘ϭϱϬϬϬ͘sĞĚůŝŬĞŚŽůĚĂǀĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌŬŽƐƚŶĂĚƐĨƆƌĞƐůƆƉĞŶĚĞƵŶĚĞƌĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ͘WĊŬŽƐƚŶŝŶŐĞƌĞůůĞƌ
ĨŽƌďĞĚƌŝŶŐĞƌƚŝůůĞŐŐĞƐĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƚƐŬŽƐƚƉƌŝƐŽŐĂǀƐŬƌŝǀĞƐŝƚĂŬƚŵĞĚĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƚ͘^ŬŝůůĞƚŵĞůůŽŵǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚŽŐƉĊŬŽƐƚŶŝŶŐͬĨŽƌďĞĚƌŝŶŐ
ƌĞŐŶĞƐŝĨŽƌŚŽůĚƚŝůĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƚƐƐƚĂŶĚǀĞĚŬũƆƉĂǀĚƌŝĨƚƐŵŝĚĚĞůĞƚ͘
&ŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
<ƵŶĚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌŽŐĂŶĚƌĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌĞƌŽƉƉĨƆƌƚŝďĂůĂŶƐĞŶƚŝůƉĊůǇĚĞŶĚĞĞƚƚĞƌĨƌĂĚƌĂŐĨŽƌĂǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůĨŽƌǀĞŶƚĞƚƚĂƉ͘ǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůƚĂƉ
ŐũƆƌĞƐƉĊŐƌƵŶŶůĂŐĂǀŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐĞƌĂǀĚĞĞŶŬĞůƚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞŶĞ͘/ƚŝůůĞŐŐŐũƆƌĞƐĚĞƚĨŽƌƆǀƌŝŐĞŬƵŶĚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌĞŶƵƐƉĞƐŝĨŝƐĞƌƚ
ĂǀƐĞƚŶŝŶŐĨŽƌĊĚĞŬŬĞĂŶƚĂƚƚƚĂƉ͘
ƌƵŬĂǀĞƐƚŝŵĂƚĞƌ
hƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞĂǀƌĞŐŶƐŬĂƉĞƌŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐůŽǀĞŶŬƌĞǀĞƌďƌƵŬĂǀĞƐƚŝŵĂƚĞƌ͘sŝĚĞƌĞŬƌĞǀĞƌĂŶǀĞŶĚĞůƐĞĂǀĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶƐ
ƌĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉĞƌĂƚůĞĚĞůƐĞŶŵĊƵƚƆǀĞƐŬũƆŶŶ͘KŵƌĊĚĞƌƐŽŵŝƐƚŽƌŐƌĂĚŝŶŶĞŚŽůĚĞƌƐůŝŬĞƐŬũƆŶŶƐŵĞƐƐŝŐĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐĞƌ͕ŚƆǇŐƌĂĚĂǀ
ŬŽŵƉůĞŬƐŝƚĞƚ͕ĞůůĞƌŽŵƌĊĚĞƌŚǀŽƌĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞƌŽŐĞƐƚŝŵĂƚĞƌĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐĞĨŽƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͕ĞƌďĞƐŬƌĞǀĞƚŝŶŽƚĞŶĞ͘
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ŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌǀƵƌĚĞƌĞƐƚŝůĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƐŬŽƐƚ͘sĂƌŝŐĞĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌƐŽŵĨŽƌƌŝŶŐĞƐŝǀĞƌĚŝĂǀƐŬƌŝǀĞƐůŝŶĞčƌƚŽǀĞƌĨŽƌǀĞŶƚĞƚƆŬŽŶŽŵŝƐŬůĞǀĞƚŝĚ͘
ŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞŶĞŶĞĚƐŬƌŝǀĞƐƚŝůǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝǀĞĚǀĞƌĚŝĨĂůůƐŽŵŝŬŬĞĨŽƌǀĞŶƚĞƐĊǀčƌĞĨŽƌďŝŐĊĞŶĚĞ͘

EŽƚĞϭͲŶŶĞŶŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚͲhďƌƵŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ

WƌŽƐũĞŬƚ͗
<
Z<<ƌŝƐĞƐĞŶƚĞƌ
Z<dǀĞŝƚ
ĂƌŶĂƐZƆĚĞ<ŽƌƐ
Z<hƚƐĂƚƚĞͬǀĂŶƐŬĞůŝŐƐƚŝůƚĞďĂƌŶ
ĞĚƌĞŵĞĚďĞƐƆŬƐǀĞŶŶ
ĞƐƆŬƐƚũĞŶĞƐƚĞ
ĞƐƆŬƐƚũĞŶĞƐƚĞŵĞĚŚƵŶĚ
:ƵďŝůĞƵŵƐďŽŬ
ŝŐŝƚĂůƐĞŶŝŽƌ
&ůĞƌŬƵůƚƵƌĞůƚŵƆĚƌĞƚƌĞĨĨ
&ůǇŬƚŶŝŶŐĞĂƌďĞŝĚͬŬƚŝǀ͘Őƌ͘&'
'ĂƚĞŵĞŐůŝŶŐ
/ŶƚĞŐƌĞƌŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚ
/ŶŐƌĞƌŝŶŐ͕ŵĂŶŐĨŽůĚŽŐĚĞůƚĂŬĞůƐĞ
EƆĚŽǀĞƌŶĂƚƚŝŶŐ
<ŽŵƉŝƐ
>ĞŬƐĞŚũĞůƉ
EĞƚƚǀĞƌŬͬWƵƐƚĞƌŽŵƌĂŐĚƆǇĂ
EŽƌƐŬƚƌĞŶŝŶŐ
EŽƌƐŬƚƌĞŶŝŶŐͲďŝďůŝŽƚĞŬ
KƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐĨƌŝǀŝůůŝŐŝŶŶƐĂƚƐ
^ŬŝůůŝŶŐƐĨŽŶĚĞƚ
ZT&&
:ƵůĞĂŬƐũŽŶϮϬϮϬ
sŝƐŝƚŽƌ
^ƵŵƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ

ϱϳϵϯϮ
ϭϮϭϯϲ
ϭϭϯϬϳ
ϵϯϬϴϰ
Ϭ
ϰϴϭϴϲϰ
Ϭ
Ϭ
ϭϬϭϳϲ
ϮϬϬϬϬ
ϱϲϭϵϳ
ϳϯϯϵ
ϯϯϯϭϬ
Ϭ
Ϭ
ϭϬϬϬϬ
ϰϬϰϱϮ
ϴϭϭϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϵϱϬϬ
Ϭ
ϯϵϴϲ
ϴϱϱϯϵϱ

ƚŝůƐŬƵĚĚͬ
ŐĂǀĞƌ

ĨŽƌďƌƵŬͬ
Ěŝƌ͘ŬŽƐƚŶ͘

Ϭ
ϭϲϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϰϮϮϰϮϵ
ϭϬϬϬϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ
ϮϴϬϬϬϬ
ϳϱϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
ϴϬϬϬϬ
ϳϰϴϮϬϬ
Ϭ
ϭϬϰϰϯϬ
ϰϭϬϬϬϬ
ϮϯϬϬϬϬ
ϲϬϬϬϬ
ϮϬϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϰϬϬϬϬ
ϯϬϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
Ϭ
ϴϬϬ
Ϭ
ϯϱϰϭϴϱϵ

ͲϴϲϳϮ
Ϭ
Ͳϭϭϴϰϵ
ͲϰϮϮϴϭϬ
ͲϰϵϯϮϴ
Ͳϳϯϳϯϴ
ͲϰϭϮϳϳ
Ϭ
ͲϰϰϮϬϰϴ
ͲϮϮϰϵϴ
Ϭ
ͲϱϮϬ
Ͳϰϵϯϳϴ
Ϭ
ͲϯϴϴϯϮ
Ͳϰϴϵϱϵ
ͲϮϬϬϬϬϬ
ͲϭϱϭϱϬ
ͲϴϬϱϯ
ͲϮϳϮϳ
ͲϮϬϴ
Ͳϲϰϭϲϰ
ͲϭϭϯϮϰ
Ϭ
Ͳϭϰ
Ϭ
Ͳϭϱϭϭϱϰϵ

EŽƚĞϮͲƐĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ͗



^ĂůŐũƵďŝůƵĞŵƐďŽŬ
ƌď͘ŐƌƵƉƉĂͬ:ƵůĞͲͬWĊƐŬĞƐĂůŐ
ƌď͘ŐƌƵƉƉĂͬ<ƌĂŶƐĞŬĂŬĞƌ
ƌď͘ŐƌƵƉƉĂͬŝǀĞƌƐĞƐĂůŐ
^ƵŵƐĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ

ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϬϵϳ
Ϭ
Ϭ
Ϯϭϴϭϳ
ϭϮϮϱϬ
ϲϲϬϬ
ϮϬϬ
Ϯϭϱϱ
ϯϮϱϰϳ ϯϬϱϳϮ

EŽƚĞϯͲĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
>ŽƚƚĞƌŝŝŶŶƚĞŬƚĞƌ;ƌď͘ŐƌƵƉƉĂͿ
DŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐĂƐũŽŶ
>ĞŝĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
dŝůƐŬƵĚĚĨƌĂƐƚŝĨƚĞůƐĞƌŽŐĨŽŶĚ
'ĂǀĞƌ
ƵŶĚŶĞďŝĚƌĂŐͬƐƚƆƚƚĞ
WĞƌŝŽĚŝƐĞƌŝŶŐĂǀŝŶŶƚĞŬƚ
WĂŶƚŽ
'ƌĂƐƌŽƚĂŶĚĞůĞŶ
ŝǀĞƌƐĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϭϭϮϳϬ
ϯϬϮϭϮϱ
ϭϱϬϬ
ϳϲϬϬϬϬ
ϳϬϱϬ
ϴϲϴϬϬ
Ͳϯϱϰϴϱϲ
ϴϲϰϳϵϵ
ϳϭϯϬϮ
ϭϭϱϲϳ
ϭϳϲϭϱϱϳ

ϮϴϰϮϬ
ϮϮϰϭϯϴ
ϲϬϬϬ
ϭϬϭϴϯϬϱ
ϴϯϭϰ
ϭϱϬϬϬ
Ͳϰϵϵϳϱϴ
ϲϭϲϵϯϵ
ϴϯϯϮϬ
ϲϯϵϴϭ
ϭϱϲϰϲϱϴ
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ĂĚŵ͘ŬŽƐƚ
ƌĞƚƐ
;ůƆŶŶͬŚƵƐů͘Ϳ ƌĞƐƵůƚĂƚ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ͲϭϬϬϵϬϯ
ͲϱϬϲϳϮ
ͲϰϭϯϱϮϮ
ͲϭϵϭϭϱϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ͲϳϵϰϴϬ
ͲϱϰϴϴϮϮ
Ϭ
ͲϲϱϲϱϬ
ͲϯϰϬϭϰϬ
Ϭ
ͲϰϰϴϱϬ
ͲϭϮϰϰϳ
ͲϭϮϵϴϮ
ͲϯϵϳϵϮ
ͲϮϯϱϴϯϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ͲϮϭϯϲϮϰϴ

ϰϵϮϲϬ
Ϯϴϭϯϲ
ϭϰϰϱϴ
ͲϴϮϬϬ
Ϭ
ϱϵϰϲϬϰ
ϰϳϱϳϭ
ϳϱϬϬϬ
ͲϰϮϳϬϰϴ
ͲϭϮϯϮϮ
ϮϬϬϬϬ
ϱϲϭϵϳ
ϭϱϳϯϯϴ
ϯϯϯϭϬ
ͲϱϮ
ϮϬϵϬϭ
ϯϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϯϵϵϱϮ
ϳϰϬϯ
Ϭ
Ϭ
ͲϭϯϮϰ
ϵϱϬϬ
ϳϴϲ
ϯϵϴϲ
ϳϰϵϰϱϳ

ĞŬŬĞƐĂǀ
ůŽŬ͘ĨŽƌ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϴϮϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϰϮϳϬϰϴ
ϭϮϯϮϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϯϮϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϰϰϴϵϰϲ

KǀĞƌĨƆƌĞƐ
ŶĞƐƚĞĊƌ
ϰϵϮϲϬ
Ϯϴϭϯϲ
ϭϰϰϱϴ
Ϭ
Ϭ
ϱϵϰϲϬϰ
ϰϳϱϳϭ
ϳϱϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
ϮϬϬϬϬ
ϱϲϭϵϳ
ϭϱϳϯϯϴ
ϯϯϯϭϬ
Ϭ
ϮϬϵϬϭ
ϯϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϯϵϵϱϮ
ϳϰϬϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϵϱϬϬ
ϳϴϲ
ϯϵϴϲ
ϭϭϵϴϰϬϮ
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KǀĞƌĨƆƌƚĨƌĂ
ƚŝĚů͘Ċƌ

EŽƚĞϰͲ>ƆŶŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͕ŚŽŶŽƌĂƌĞƌŽŐĂŶĚƌĞŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƌ

>ƆŶŶŝŶŬů͘ĂŐĂŽŐƉĞŶƐũŽŶ
^ƵŵůƆŶŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
Ϯϭϲϴϭϳϳ Ϯϲϳϱϰϲϱ
Ϯϭϲϴϭϳϳ Ϯϲϳϱϰϲϱ

&ŽƌĞŶŝŶŐĞŶŚĂƌϰĂŶƐĂƚƚĞƉƌϯϭ͘ϭϮ͘ƌďĞŝĚƐŐŝǀĞƌĂŶƐǀĂƌĞƚĨŽƌĂŶƐĂƚƚĞŝůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶĞƌůĂŐƚŽǀĞƌƚŝůEŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐ͘EŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐ
ĨĂŬƚƵƌĞƌĞƌĚŝƐƚƌŝŬƚƐŬŽŶƚŽƌĞƚĨŽƌĂůůĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀĞĚƌƆƌĞŶĚĞůƆŶŶ͕ƌĞŝƐĞƌŽŐƵƚůĞŐŐ͘ŝƐƚƌŝŬƚƐŬŽŶƚŽƌĞƚǀŝĚĞƌĞĨĂŬƚƵƌĞƌĞƌůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶĞ͘
&ŽƌĞŶŝŶŐĞŶŚĂƌƉĞŶƐũŽŶƐŽƌĚŶŝŶŐƐŽŵŽƉƉĨǇůůĞƌŬƌĂǀĞŶĞĞƚƚĞƌůŽǀŽŵŽďůŝŐĂƚŽƌŝƐŬƚũĞŶĞŶƐƚĞƉĞŶƐũŽŶ͘
ĞƚĞƌŝŬŬĞƵƚďĞƚĂůƚƐƚǇƌĞŚŽŶŽƌĂƌĞůůĞƌĂŶŶĞŶŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƚŝůŵĞĚůĞŵŵĞƌĂǀƐƚǇƌĞƚ͘

<ŽƐƚŶĂĚƐĨƆƌƚŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƌĞǀŝƐŽƌŝŶŬů͘ŵǀĂ
ZĞǀŝƐũŽŶƐŚŽŶŽƌĂƌ

^čƌĂƚƚĞƐƚĂƐũŽŶĞƌ
hƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉŽŐĂŶŶĞŶďŝƐƚĂŶĚ
^Ƶŵ


ϮϬϮϬ
ϮϬϭϮϱ
ϭϭϱϬϬ
ϭϮϭϮϱ
ϰϯϳϱϬ

ϮϬϭϵ
ϭϴϯϳϱ
ϱϳϱϬ
ϭϳϬϬϬ
ϰϭϭϮϱ

ǇŐŶŝŶŐĞƌ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
Ϭϭ͘Ϭϭ
ϵϯϲϲϱϲ
ϵϯϲϲϱϲ

dŝůŐĂŶŐͬ
ǀŐĂŶŐ

dŝůŐĂŶŐͬ
ǀŐĂŶŐ

DĂŶŶƐŬĂƉƐďŝů
^Ƶŵ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
ϯϭ͘ϭϮ
ϯϳϱϲϰϯ
ϯϳϱϲϰϯ

/ŶǀĞŶƚĂƌ
ŽŐďǇŐŶŝŶŐƐŵĞƐƐŝŐĞŝŶŶƌĞĚŶŝŶŐĞƌ
hƚƐŵǇŬŶŝŶŐ
<ũƆŬŬĞŶ
,ǀŝƚĞǀĂƌĞƌ
DƆďůĞƌ
^Ƶŵ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
ϯϭ͘ϭϮ
ϮϬϳϱϬϬ
ϵϯϯϬϬ
ϳϳϭϯϯ
ϮϲϴϴϮϯ
ϲϮϴϲϱϬ

dŝůŐĂŶŐͬ
ǀŐĂŶŐ

ZƆĚĞ<ŽƌƐͲŚǇƚƚĂŝŶŬů͘ŐĂƌĂƐũĞ
^Ƶŵ

dƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ

dŽƚĂůƐƵŵǀĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ

ϭϵϰϬϵϰϵ

ŬŬĂǀƐŬƌ͘
Ϭϭ͘Ϭϭ
Ϭ
Ϭ

ƌĞƚƐ
ĂǀƐŬƌ͘

Ϭ
Ϭ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
ϯϭ͘ϭϮ
ϵϯϲϲϱϲ
ϵϯϲϲϱϲ

ŬŬĂǀƐŬƌ͘
Ϭϭ͘Ϭϭ
Ͳϯϳϱϲϰϯ
Ͳϯϳϱϲϰϯ

ƌĞƚƐ
ĂǀƐŬƌ͘

Ϭ
Ϭ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
ϯϭ͘ϭϮ
ϯϳϱϲϰϯ
ϯϳϱϲϰϯ

ŬŬĂǀƐŬƌ͘
Ϭϭ͘Ϭϭ
Ϭ
ͲϵϯϯϬϬ
Ͳϳϳϭϯϯ
ͲϮϱϮϵϬϳ
ͲϰϮϯϯϰϬ

ƌĞƚƐ
ĂǀƐŬƌ͘

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
ϯϭ͘ϭϮ
ϮϬϳϱϬϬ
ϵϯϯϬϬ
ϳϳϭϯϯ
ϮϲϴϴϮϯ
ϲϰϲϳϱϲ

Ϭ

ϭϵϱϵϬϱϱ

Ͳϳϵϴϵϴϯ

,ǇƚƚĞ͕ŐĂƌĂƐũĞŽŐƵƚƐŵǇŬŶŝŶŐĂǀƐŬƌŝǀĞƐŝŬŬĞ͘
DĂŶŶƐŬĂƉƐďŝůĂǀƐŬƌŝǀĞƐŽǀĞƌϱĊƌ͘
/ŶǀĞŶƚĂƌĂǀƐŬƌŝǀĞƐŽǀĞƌϭϬĊƌ͘
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ǀŐĂŶŐ
ĂǀƐŬƌ͘
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ

ǀŐĂŶŐ
ĂǀƐŬƌ͘
Ϭ
Ϭ

ŽŬĨƆƌƚ
ǀĞƌĚŝ
ϵϯϲϲϱϲ
ϵϯϲϲϱϲ

ŽŬĨƆƌƚ
ǀĞƌĚŝ
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ͳϭϱϵϭϲ
Ͳϭϱϵϭϲ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ŽŬĨƆƌƚ
ǀĞƌĚŝ
ϮϬϳϱϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϬϳϰϵϵ

Ͳϭϱϵϭϲ

Ϭ

ϭϭϰϰϭϱϰ

ǀŐĂŶŐ
ĂǀƐŬƌ͘
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EŽƚĞϱͲsĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ

ŶĚƌĞŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
&ŽƌƐŬƵĚĚƐďĞƚĂůƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
<ŽƌƚƐŝŬƚŝŐĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌĂŶĚƌĞZƆĚĞ<ŽƌƐůĞĚĚ

ϮϬϮϬ
ϮϬϵϳϭ
ϭϳϵϳϱϲϱ

ϮϬϭϵ
ϭϴϴϮϬ
ϴϵϳϳϬϯ

ŶĚƌĞŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
^ƵŵĂŶĚƌĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ

ϰϱϯϵϳ
ϭϴϲϯϵϯϰ

ϯϰϴϴϳ
ϵϱϭϰϭϬ

ŶĚƌĞůĂŶŐƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
>ĂŶŐƐŝŬƚŝŐĨŽƌĚƌŝŶŐ^&,
KŵƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
^ƵŵĂŶĚƌĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ

ϮϬϮϬ
ϯϱϬϬϬϬϬ
ϯϯϭϮϭϴ
ϯϴϯϭϮϭϴ

ϮϬϭϵ
ϯϱϬϬϬϬϬ
ϯϯϭϮϭϴ
ϯϴϯϭϮϭϴ

<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐŚĂƌůĊŶƚƵƚŬƌϭϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬƚŝů^ƚŝĨƚĞůƐĞŶ&ƌŝǀŝůůŝŐŚĞƚĞŶƐ,ƵƐ;^&,ͿŵĞĚϮ͘ƉƌŝŽƌŝƚĞƚƐƉĂŶƚĞƚƚĞƌ
ŬƌϭϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬƚŝůďĂŶŬ͘^&,ŐŝŬŬŬŽŶŬƵƌƐŝϮϬϭϯŽŐŬŽŶŬƵƌƐďŽĞƚŚĂƌĂďĂŶĚŽŶĞƌƚĞŝĞŶĚŽŵŵĞŶƚŝůƉĂŶƚŚĂǀĞƌŶĞ͕ďĂŶŬŽŐ<Z<ŝĨĞůůĞƐƐŬĂƉ͘
KƉƉƌŝŶŶĞůŝŐĨŽƌĚƌŝŶŐŬƌϭϯ͕ϱŵŝůůĞƌŶĞĚƐŬƌĞǀĞƚƚŝĚůŝŐĞƌĞĊƌƚŝůŬƌϯ͕ϱŵŝůůƐŽŵĂŶƐĞƐƐŽŵďĞƐƚĞĞƐƚŝŵĂƚĨŽƌǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝ͘
^ƚǇƌĞƚǀƵƌĚĞƌĞƌĂƚĚĞƚĞƌƐƚŽƌƵƐŝŬŬĞƌŚĞƚĞŶŬŶǇƚƚĞƚƚŝůŚǀĂƐŽŵĞƌǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝĂǀĨŽƌĚƌŝŶŐĞŶ͘
^ƚǇƌĞƚŚĂƌĚĞƐŝƐƚĞĊƌũŽďďĞƚŵĞĚĊĨĊŽŵƌĞŐƵůĞƌƚĞŝĞŶĚŽŵŵĞŶƐĂŵŵĞŶŵĞĚŶĂďŽĞŝĞŶĚŽŵŵĞƌƐůŝŬĂƚĞŝĞŶĚŽŵŵĞŶ
ŬĂŶƐĞůŐĞƐƐŽŵĞƚůĞŝůŝŐŚĞƚƐƉƌŽƐũĞŬƚ͕ĚĂĚĞƚĨŽƌǀĞŶƚĞƐĂƚĚĞƚƚĞǀŝůŐŝĞƚďĞĚƌĞƆŬŽŶŽŵŝƐŬƌĞƐƵůƚĂƚĨŽƌ<Z<ƚŝůƐůƵƚƚ͘
ƚƚĞƌŽŵƌĞŐƵůĞƌŝŶŐŝϮϬϭϵ͕ĚĞƌďůĂŶƚĂŶŶĞƚůĞŝůŝŐŚĞƚƐĂŶƚĂůůĞƚďůĞƆŬƚĨƌĂϴϬƚŝůϭϬϬĞŶŚĞƚĞƌ͕ŚĂƌƉƌŽƐũĞŬƚ^ŽůďĞƌŐǀĞŝĞŶϭϰůŝŐŐĞƚƵƚĞ
ĨŽƌƐĂůŐŝŵĂƌŬĞĚĞƚ͘

EŽƚĞϳͲ/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ
ϮϬϮϬ
ϯϯϴϬϬϬ
ͲϰϭϲϬϬ
ϮϵϲϰϬϬ

sW^ͲŬŽŶƚŽϴϮϲϬϬŐĞŶŬĂƉŝƚĂůďĞǀŝƐŝ^ƉĂƌĞďĂŶŬĞŶ^Ɔƌ
EĞĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐƚŝůǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝ
ŽŬĨƆƌƚǀĞƌĚŝĂǀŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ

ϮϬϭϵ
ϯϯϴϬϬϬ
ͲϰϭϲϬϬ
ϮϵϲϰϬϬ

ŐĞŶŬĂƉŝƚĂůďĞǀŝƐŝ^ƉĂƌĞďĂŶŬĞŶ^ƆƌĞƌĂŶƐŬĂĨĨĞƚϭϳ͘Ϭϱ͘ϭϵϵϴŽŐĞƌďŽŬĨƆƌƚƚŝůůĂǀĞƐƚĞĂǀĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƐŬŽƐƚŽŐǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝ͘
sŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝŝŚŚƚsW^ĞƌŬƌ͘ϮϵϲϰϬϬƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬŽŐĊƌĞƚƐǀĞƌĚŝĞŶĚƌŝŶŐƵƚŐũƆƌŬƌϬ
ĞƚĞƌŵŽƚƚĂƚƚƵƚďǇƚƚĞŬƌϬŝϮϬϮϬ;ŬƌϭϱϲϬϬŝϮϬϭϵͿ
EŽƚĞϴͲďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚ
&ŽƌĞŶŝŶŐĞŶŚĂƌŝŶŐĞŶďƵŶĚŶĞďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚ͘

64

Penneo Dokumentnøkkel: C6322-16KQO-W6NIQ-46TCG-80O0N-ETNHN

EŽƚĞϲͲ&ŽƌĚƌŝŶŐĞƌ

EŽƚĞϵͲ&ŽŶĚ
ŶĚƌĞďƵŶĚŶĞŵŝĚůĞƌͬŬĂƚĂƐƚƌŽĨĞĨŽŶĚ
^ĂůĚŽƉƌ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
&ŽƌďƌƵŬ
ZĞŶƚĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ĂůĚŽƆƌĞŵĞƌŬĞƚ<Ɖƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘

ϮϬϮϬ
Ϯϰϭϴ
Ϭ
Ϭ
Ϯϰϭϴ

ϮϬϭϵ
Ϯϰϭϴ
Ϭ
Ϭ
Ϯϰϭϴ

EŽƚĞϭϬͲŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
<ĂƉŝƚĂůϬϭ͘Ϭϭ͘
ŝƐƉŽŶĞƌŝŶŐĞƌŽŐŽǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ
<ĂƉŝƚĂůƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ

&ƌŝ<
TƌĞŵ͘<
dŽƚĂů<
ϵϮϲϳϯϵϯ
Ϯϰϭϴ
ϵϮϲϵϴϭϭ
ϭϭϲϴϱϵϭ
Ϭ
ϭϭϲϴϱϵϭ
ϭϬϰϯϱϵϴϰ
Ϯϰϭϴ ϭϬϰϯϴϰϬϮ

>ĞŝĞůŽŬĂůĞƌ
>ǇƐ͕ǀĂƌŵĞ
ZĞŶŚŽůĚ
ZĞŝƐĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ
ƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌůŽŬĂůĞƌΎ
ƌŝĨƚ͕ƌĞǀŝƐũŽŶ͕ŚŽŶŽƌĂƌ͕ďŝůŐŽĚƚ͘
:ƵƌŝĚŝƐŬďŝƐƚĂŶĚͬ&,
ŶĚƌĞĚƌŝĨƚƐƵƚŐŝĨƚĞƌ
DĂƌŬĞĚƐĨƆƌŝŶŐ͕ŵƆƚĞƌ͕ŬƵƌƐ
'ĂǀĞƌ
&ŽƌƐŝŬƌŝŶŐ
ŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ
ŽŬƉƌŽƐũĞŬƚ
^ƵŵĂŶŶĞŶĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚ

ϮϬϮϬ
ϮϳϳϯϮϳ
ϱϮϰϴϲ
ϭϬϮϱϱϭ
ϰϭϲϲϵ
ϲϳϰϮϭ
ϭϵϳϱϮϱ
ϮϬϬϭϴ
ϵϭϬϬ
ϰϵϮϱϲ
ϭϯϵϳϰ
ϴϭϲϵ
ϯϴϵϳϭϮ
ϯϵϭϮϰϱ
ϭϲϮϬϰϱϭ

ϮϬϭϵ
ϮϴϮϭϱϭ
ϳϴϲϴϯ
ϴϮϰϵϰ
ϵϬϯϵϯ
ϰϲϰϵ
ϭϭϴϱϳϯ
Ϭ
Ϯϵϳϱϱ
ϭϬϰϴϯϮ
ϱϬϴϲ
ϵϳϯϯ
ϰϳϲϱϯϮ
Ϭ
ϭϮϴϮϴϴϭ

Ύ&ŽƌĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌůŽŬĂůĞƌĞƌĚĞƚŝϮϬϮϬďŽŬĨƆƌƚŬŽƐƚŶĂĚĞƌĨŽƌďĊĚĞϮϬϭϵŽŐϮϬϮϬ
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EŽƚĞϭϭͲŶŶĞŶĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚ

4JHOBUVSFOFJEFUUFEPLVNFOUFUFSKVSJEJTLCJOEFOEF%PLVNFOUTJHOFSUNFE1FOOFPTJLLFSEJHJUBMTJHOBUVS
%FTJHOFSFOEFQBSUFSTJOJEFOUJUFUFSSFHJTUSFSU PHFSMJTUFUOFEFOGPS

Alexander Øen

Nils Olav Berge
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2021-02-16 13:07:38Z

Jannicke Rabben

Arild Sørensen

Styremedlem

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-17342
IP: 158.37.xxx.xxx
2021-02-16 13:17:13Z

Serienummer: 9578-5993-4-609270
IP: 85.167.xxx.xxx
2021-02-16 13:20:50Z

Sigrun Tara Øverland

Anne Hilde Hals

Daglig leder

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1366422
IP: 176.221.xxx.xxx
2021-02-16 13:33:24Z

Serienummer: 9578-5992-4-1701969
IP: 62.16.xxx.xxx
2021-02-16 13:56:42Z

Bjørn Erik Tobiassen
Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-2986725
IP: 88.90.xxx.xxx
2021-02-17 08:24:27Z

%PLVNFOUFU FS TJHOFSU EJHJUBMU  NFE 1FOOFPDPN "MMF EJHJUBMF TJHOBUVSEBUB J
EPLVNFOUFUFSTJLSFUPHWBMJEFSUBWEFOEBUBNBTLJOVUSFHOFEFIBTIWFSEJFOBWEFU
PQQSJOOFMJHFEPLVNFOU%PLVNFOUFUFSMÌTUPHUJETTUFNQMFUNFEFUTFSUJGJLBUGSB
FOCFUSPEEUSFEKFQBSU"MMLSZQUPHSBGJTLCFWJTFSJOUFHSFSUJEFOOF1%' GPSGSFNUJEJH
WBMJEFSJOH IWJTOEWFOEJH 
)WPSEBOCFLSFGUFSBUEFUUFEPLVNFOUFUFSPSHJOBMFO
%PLVNFOUFUFSCFTLZUUFUBWFUU"EPCF$%4TFSUJGJLBU/ÌSEVÌQOFSEPLVNFOUFUJ
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"EPCF 3FBEFS  TLBM EV LVOOF TF BU EPLVNFOUFU FS TFSUJGJTFSU BW 1FOOFPF
TJHOBUVSF TFSWJDF QFOOFP!QFOOFPDPN %FUUF HBSBOUFSFS BU JOOIPMEFU J
EPLVNFOUFUJLLFIBSCMJUUFOESFU
%FU FS MFUU Ì LPOUSPMMFSF EF LSZQUPHSBGJTLF CFWJTFS TPN FS MPLBMJTFSU JOOF J
EPLVNFOUFU NFE1FOOFPWBMJEBUPShttps://penneo.com/validate
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.FENJOTJHOBUVSCFLSFGUFSKFHBMMFEBUPFSPHJOOIPMEFUJEFUUFEPLVNFOU

Kristiansand Røde Kors
EŽƚĞ
ƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
DĞĚůĞŵƐŬŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞƌ
/ŶŶƚĞŬƚĨƌĂZƆĚĞ<ŽƌƐ
KĨĨĞŶƚůŝŐĞƚŝůƐŬƵĚĚ
ŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
ƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
sĂƌĞŬŽƐƚŶĂĚ
>ƆŶŶƐŬŽƐƚŶĂĚ
ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ
ŶŶĞŶĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚ
^ƵŵĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϭ
ϭϭ
Ϯ

ϯ
ϱ
ϰ

ƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ
&ŝŶĂŶƐƉŽƐƚĞƌ
ZĞŶƚĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
&ŝŶĂŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
sĞƌĚŝũƵƐƚĞƌŝŶŐĨŝŶĂŶƐŝĞůůĞŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ
&ŝŶĂŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϳ

EĞƚƚŽĨŝŶĂŶƐƉŽƐƚĞƌ


^Ƶŵ

>ŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐ

,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐ

ϯϮϱϱϳ
ϰϱϴϬϮϯ
ϮϬϳϱϮϳϵ
ϭϮϱϮϱϮϮ
ϮϯϱϭϳϰϮ
ϲϭϳϬϭϮϯ

ϯϮϱϰϳ
ϰϱϴϬϮϯ
ϭϲϰϱϲϮϵ
ϭϬϱϳϴϰϰ
ϭϳϲϭϱϱϳ
ϰϵϱϱϲϬϬ

ϭϬ
Ϭ
ϰϮϵϲϱϬ
ϭϵϰϲϳϴ
ϱϵϬϭϴϱ
ϭϮϭϰϱϮϯ

ϰϮϵϲϴ
Ϯϭϲϴϭϳϳ
ϭϱϭϲϭϭ
Ϯϭϳϲϰϱϯ
ϰϱϯϵϮϬϴ

ϭϬϲϱ
Ϯϭϲϴϭϳϳ
ϭϱϵϭϲ
ϭϲϮϬϰϱϭ
ϯϴϬϱϲϬϴ

ϰϭϵϬϯ
Ϭ
ϭϯϱϲϵϱ
ϱϱϲϬϬϮ
ϳϯϯϲϬϬ

ϭϲϯϬϵϭϱ

ϭϭϰϵϵϵϮ

ϰϴϬϵϮϯ

Ϯϭϯϱϲ
Ϭ
Ϭ
ͲϲϯϱϬ

ϮϬϲϱϲ
Ϭ
Ϭ
ͲϮϬϱϳ

ϳϬϬ
Ϭ
Ϭ
ͲϰϮϵϯ

ϭϱϬϬϲ

ϭϴϱϵϵ

Ͳϯϱϵϯ

ϭϲϰϱϵϮϭ

ϭϭϲϴϱϵϭ

ϰϳϳϯϯϭ

Ϭ
ͲϭϲϰϱϵϮϮ
ͲϭϲϰϱϵϮϭ

Ϭ
Ͳϭϭϲϴϱϵϭ
Ͳϭϭϲϴϱϵϭ

Ϭ
Ͳϰϳϳϯϯϭ
Ͳϰϳϳϯϯϭ


ƌƐƌĞƐƵůƚĂƚ

KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌŽŐĚŝƐƉŽŶĞƌŝŶŐĞƌ
KǀĞƌĨƆƌŝŶŐƚŝůͬĨƌĂƆƌĞŵĞƌŬĞƚͬďƵŶĚĞƚĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
dŝůͬĨƌĂĂŶŶĞŶĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
^ƵŵŽǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ
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Resultatregnskap 01.01.-31.12.2020

<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐ
ĂůĂŶƐĞƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ
EŽƚĞ

^Ƶŵ >ŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐ

,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐ

ŝĞŶĚĞůĞƌ

sĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ
/ŶǀĞŶƚĂƌ͕ŵĂƐŬŝŶĞƌŽŐĞŝĞŶĚŽŵŵĞƌ
^ƵŵǀĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ

ϱ

>ĂŶŐƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌͬĨŝŶĂŶƐŝĞůůĞĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ
ŶĚƌĞůĂŶŐƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
^ƵŵůĂŶŐƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌͬĨŝŶ͘ĂŶů͘ŵŝĚůĞƌ

ϲ

^ƵŵĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ
KŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ

ϭϴϬϱϰϰϮ
ϭϴϬϱϰϰϮ

ϭϭϰϰϭϱϱ
ϭϭϰϰϭϱϱ

ϲϲϭϮϴϳ
ϲϲϭϮϴϳ

Ϭ
ϯϴϯϭϮϭϴ
ϯϴϯϭϮϭϴ

ϯϴϯϭϮϭϴ
ϯϴϯϭϮϭϴ

Ϭ
Ϭ

ϱϲϯϲϲϲϬ

ϰϵϳϱϯϳϯ

ϲϲϭϮϴϳ

Ϭ
ϭϴϲϯϵϯϰ
ϭϴϲϯϵϯϰ

ϯϵϳϵϱϲ
ϭϵϯϮϯ
ϰϭϳϮϳϵ

ϮϵϲϰϬϬ

Ϭ


ϲϭϱϴϳϰϳ
ϲϭϱϴϳϰϳ

ϱϱϳϳϲϮϴ
ϱϱϳϳϲϮϴ

ϱϴϭϭϭϵ
ϱϴϭϭϭϵ

ϴϳϯϲϯϲϬ

ϳϳϯϳϵϲϮ

ϵϵϴϯϵϴ

ϭϰϯϳϯϬϮϬ

ϭϮϳϭϯϯϯϱ

ϭϲϱϵϲϴϱ



&ŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
<ƵŶĚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
ŶĚƌĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
^ƵŵĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ

ϲ

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ
DĂƌŬĞĚƐďĂƐĞƌƚĞŽďůŝŐĂƐũŽŶĞƌ

ϳ

<ŽŶƚĂŶƚĞƌ͕ďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ
<ŽŶƚĂŶƚĞƌ͕ďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ
^ƵŵŬŽŶƚĂŶƚĞƌ͕ďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ

ϳ

^ƵŵŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ
^ƵŵĞŝĞŶĚĞůĞƌ
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ϯϵϳϵϱϲ
ϭϴϴϯϮϱϳ
ϮϮϴϭϮϭϯ


ϮϵϲϰϬϬ
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ŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ

ŐĞŶŬĂƉŝƚĂůŽŐŐũĞůĚ
ŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
&ƌŝĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
TƌĞŵĞƌŬĞƚͬďƵŶĚĞƚĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
^ƵŵĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů

ϵ
ϴ͕ϵ

<ŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ
>ĞǀĞƌĂŶĚƆƌŐũĞůĚ
ŶŶĞŶŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ
ŶŶĞŶŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚZ<ͲůĞĚĚ
^ƵŵŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚ

ϭϬ

^ƵŵĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂůŽŐŐũĞůĚ


ϭϮϬϴϬϴϰϳ
ϭϭϬϭϮ
ϭϮϬϵϭϴϱϴ

ϭϬϰϯϱϵϴϰ
Ϯϰϭϴ
ϭϬϰϯϴϰϬϭ

ϭϲϰϰϴϲϯ
ϴϱϵϰ
ϭϲϱϯϰϱϳ


ϵϴϭϭϱϳ
ϭϬϭϲϬϮ
ϭϭϵϴϰϬϮ
ϮϮϴϭϭϲϭ

ϵϳϰϵϮϵ
ϭϬϭϲϬϮ
ϭϭϵϴϰϬϮ
ϮϮϳϰϵϯϯ

ϲϮϮϴ
Ϭ
Ϭ
ϲϮϮϴ

ϭϰϯϳϯϬϮϬ

ϭϮϳϭϯϯϯϱ

ϭϲϱϵϲϴϱ

^ƚǇƌĞƚƐŐŽĚŬũĞŶŶŝŶŐĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚϮϬϭϵ
<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚ͕ϭϲ͘ĨĞďƌƵĂƌϮϬϮϭ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EŝůƐKůĂǀĞƌŐĞ͕ƐƚǇƌĞůĞĚĞƌ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ũƆƌŶƌŝŬdŽďŝĂƐƐĞŶ͕ŶĞƐƚůĞĚĞƌ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ůĞǆĂŶĚĞƌTĞŶ͕ůĞĚĞƌŚũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƌŝůĚ^ƆƌĞŶƐĞŶ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
:ĂŶŶŝĐŬĞZĂďďĞŶ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶŶĞ,ŝůĚĞ,ĂůƐ͕ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
^ŝŐƌƵŶdĂƌĂTǀĞƌůĂŶĚ͕ĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌ
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ZĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉĞƌ
ƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚĞƌƐĂƚƚŽƉƉŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚƌĞŐŶƐŬƉƐůŽǀĞŶŽŐŐŽĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐƐŬŝŬŬĨŽƌƐŵĊĨŽƌĞƚĂŬ͘
^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
/ŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌŝŶŐǀĞĚƐĂůŐĂǀǀĂƌĞƌƐŬũĞƌƉĊůĞǀĞƌŝŶŐƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘dũĞŶĞƐƚĞƌŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐĞƚƚĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵĚĞůĞǀĞƌĞƐ͘
KĨĨĞŶƚůŝŐĞƚŝůƐŬƵĚĚďƌƵƚƚŽĨƆƌĞƐ͘'ĂǀĞƌŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐƉĊŵŽƚƚĂŬƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘dŝůƐŬƵĚĚŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐŝĚĞƚĊƌĞƚĚĞŵŽƚƚĂƐ͘
/ĚĞŶŐƌĂĚƚŝůƐŬƵĚĚĞƌǇƚĞƚƚŝůŬŽŶŬƌĞƚĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌͬĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌƐĊŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌĞƐƚŝůƐŬƵĚĚŝƐĂŵŵĞƉĞƌŝŽĚĞƐŽŵƚŝůŚƆƌĞŶĚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘
<ůĂƐƐŝĨŝƐĞƌŝŶŐŽŐǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂǀďĂůĂŶƐĞƉŽƐƚĞƌ
ŝĞŶĚĞůĞƌďĞƐƚĞŵƚƚŝůǀĂƌŝŐĞŝĞĞůůĞƌďƌƵŬĞƌŬůĂƐƐŝĨŝƐĞƌƚƐŽŵĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ͘ŝĞŶĚĞůĞƌƐŽŵĞƌŬŶǇƚƚĞƚƚŝůǀĂƌĞŬƌĞƚƐůƆƉĞƚĞƌŬůĂƐƐŝĨŝƐĞƌƚƐŽŵ
ŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌ͘&ŽƌĚƌŝŶŐĞƌŬůĂƐƐŝĨŝƐĞƌĞƐŽŵŽŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌŚǀŝƐĚĞƐŬĂůƚŝůďĂŬĞďĞƚĂůĞƐŝůƆƉĞƚĂǀĞƚƚĊƌĞƚƚĞƌƵƚďĞƚĂůŝŶŐƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘&ŽƌŐũĞůĚ
ĞƌĂŶĂůŽŐĞŬƌŝƚĞƌŝĞƌůĂŐƚƚŝůŐƌƵŶŶ͘
KŵůƆƉƐŵŝĚůĞƌǀƵƌĚƌĞƐƚŝůůĂǀĞƐƚĞĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƐŬŽƐƚŽŐǀŝƌŬĞůŝŐĞǀĞƌĚŝ͘<ŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚďĂůĂŶƐĞĨƆƌĞĞƐƚŝůŶŽŵŝŶĞůƚďĞůƆƉƉĊĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐƚŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ͘
ŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌǀƵƌĚĞƌĞƐƚŝůĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƐŬŽƐƚ͘sĂƌŝŐĞĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌƐŽŵĨŽƌƌŝŶŐĞƐŝǀĞƌĚŝĂǀƐŬƌŝǀĞƐůŝŶĞčƌƚŽǀĞƌĨŽƌǀĞŶƚĞƚƆŬŽŶŽŵŝƐŬůĞǀĞƚŝĚ͘
ŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞŶĞŶĞĚƐŬƌŝǀĞƐƚŝůǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝǀĞĚǀĞƌĚŝĨĂůůƐŽŵŝŬŬĞĨŽƌǀĞŶƚĞƐĊǀčƌĞĨŽƌďŝŐĊĞŶĚĞ͘

&ŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
<ƵŶĚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌŽŐĂŶĚƌĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌĞƌŽƉƉĨƆƌƚŝďĂůĂŶƐĞŶƚŝůƉĊůǇĚĞŶĚĞĞƚƚĞƌĨƌĂĚƌĂŐĨŽƌĂǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůĨŽƌǀĞŶƚĞĚƚƚĂƉ͘
ǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůƚĂƉŐũƆƌĞƐƉĊŐƌƵŶŶůĂŐĂǀŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞǀƵƌĚĞƌŶŐĞƌĂǀĚĞĞŶŬĞůƚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞŶĞ͘
/ƚŝůůĞŐŐŐũƆƌĞƐĚĞƚĨŽƌƆǀƌŝŐĞŬƵŶĚĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌĞŶƵƐƉĞƐŝĨŝƐĞƌƚĂǀƐĞƚŶŝŶŐĨŽƌĊĚĞŬŬĞĂŶƚĂƚƚƚĂƉ͘
ƌƵŬĂǀĞƐƚŝŵĂƚĞƌ
hƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞĂǀƌĞŐŶƐŬĂƉĞƌŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐůŽǀĞŶŬƌĞǀĞƌďƌƵŬĂǀĞƐƚŝŵĂƚĞƌ͘sŝĚĞƌĞŬƌĞǀĞƌĂŶǀĞŶĚĞůƐĞĂǀƐĞůƐŬĂƉĞƚƐƌĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉĞƌ
ĂƚůĞĚĞůƐĞŶŵĊƵƚƆǀĞƐŬũƆŶŶ͘KŵƌĊĚĞƌƐŽŵŝƐƚŽƌŐƌĂĚŝŶŶĞŚŽůĚĞƌƐůŝŬĞƐŬũƆŶŶƐŵĞƐƐŝŐĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐĞƌ͕ŚƆǇŐƌĂĚĂǀŬŽŵƉůĞŬƐŝƚĞƚ͕ĞůůĞƌŽŵƌĊĚĞƌ
ŚǀŽƌĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞƌŽŐĞƐƚŝŵĂƚĞƌĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐĞĨŽƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͕ĞƌďĞƐŬƌĞǀĞƚŝŶŽƚĞŶĞ͘

EŽƚĞϭͲ^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ĂůŐũƵďŝůĞƵŵƐďŽŬ
ƌď͘ŐƌƵƉƉĂͬ:ƵůĞͲͬWĊƐŬĞƐĂůŐ
ƌď͘ŐƌƵƉƉĂͬ<ƌĂŶƐĞŬĂŬĞƌ
ƌď͘ŐƌƵƉƉĂͬŝǀĞƌƐĞƐĂůŐ
^ƵŵƐĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ

ϮϬϮϬ
ϮϬϬϵϳ
Ϭ
ϭϮϮϱϬ
ϮϬϬ
ϯϮϱϰϳ


EŽƚĞϮͲŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
>ŽƚƚĞƌŝŝŶŶƚĞŬƚĞƌ;ƌď͘ŐƌƵƉƉĂͿ
DŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐĂƐũŽŶ
>ĞŝĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
'ĂǀĞƌ
ƵŶĚŶĞďŝĚƌĂŐͬƐƚƆƚƚĞ
WĞƌŝŽĚŝƐĞƌŝŶŐͬŝŬŬĞŽƉƉƚũ͘/ŶŶƚ͘
WĂŶƚŽ
WĂŶƚĞƉĞŶŐĞƌ
'ƌĂƐƌŽƚĂŶĚĞůĞŶ
hƚƌǇŬŶŝŶŐͬĂŵďƵůĂŶƐĞ
'ĞǀŝŶƐƚƐĂůŐĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ
hƚƌǇŬŶŝŶŐͬƐŶƆƐĐŽŽƚĞƌ
ZĞĚŶŝŶŐŽŐďĞƌĞĚƐŬĂƉ
sĂŬƚƚũĞŶĞƐƚĞ
/ŶƐƚƌƵŬƐũŽŶͬ&ƆƌƐƚĞŚũĞůƉĞŬƵƌƐ
dŝůƐŬƵĚĚĨƌĂƐƚŝĨƚĞůƐĞƌŽŐĨŽŶĚ
ŝǀĞƌƐĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ
^ƵŵĂŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ

ϮϬϮϬ
ϭϭϮϳϬ
ϯϬϮϭϮϱ
ϱϰϱϬ
ϵϳϬϬ
ϴϲϴϬϬ
ͲϯϬϵϴϱϲ
ϴϲϰϳϵϵ
ϳϯϮϮϱ
ϳϭϯϬϮ
ϱϲϲϴϮ
ϭϰϬϰϬϵ
ϰϮϮϴ
ϱϯϰϵϭ
ϭϭϰϮϬϬ
ϳϭϴϴϰ
ϳϳϲϬϬϬ
ϮϬϬϯϯ
ϮϯϱϭϳϰϮ
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sĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ
sĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝůĚĞƌďĂůĂŶƐĞĨƆƌĞƐŽŐĂǀƐŬƌŝǀĞƐůŝŶĞčƌƚŽǀĞƌĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞŶĞƐĨŽƌǀĞŶƚĞĚĞůĞǀĞƚŝĚĚĞƌƐŽŵĚĞŚĂƌĂŶƚĂƚƚůĞǀĞƚŝĚŽǀĞƌϯĊƌŽŐ
ŚĂƌĞŶŬŽƐƚƉƌŝƐƐŽŵŽǀĞƌƐƚŝŐĞƌŬƌ͘ϭϱ͘ϬϬϬ͘sĞĚůŝŬĞŚŽůĚĂǀĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌŬŽƐƚŶĂĚƐĨƆƌĞƐůƆƉĞŶĚĞƵŶĚĞƌĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ͘WĊŬŽƐƚŶŝŶŐĞƌĞůůĞƌĨŽƌďĞĚƌŝŶŐĞƌ
ƚŝůůĞŐŐĞƐĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƚƐŬŽƐƚƉƌŝƐŽŐĂǀƐŬƌŝǀĞƐŝƚĂŬƚŵĞĚĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƚ͘^ŬŝůůĞƚŵĞůůŽŵǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚŽŐƉĊŬŽƐƚŶŝŶŐĞƌƌĞŐŶĞƐŝĨŽƌŚŽůĚƚŝůĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƚ
ƐƚĂŶĚǀĞĚŬũƆƉĂǀĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƚ͘

EŽƚĞϯͲ>ƆŶŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͕ŚŽŶŽƌĂƌĞƌŽŐĂŶĚƌĞŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƌ

>ƆŶŶ͕ŝŶŬůĂŐĂŽŐƉĞŶƐũŽŶ
^ƵŵůƆŶŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϮϬϮϬ
Ϯϭϲϴϭϳϳ
Ϯϭϲϴϭϳϴ

,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚŚĂƌŝŶŐĞŶĨĂƐƚĂŶƐĂƚƚĞ͘>ŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶŚĂƌϲĂŶƐĂƚƚĞƉƌϯϭ͘ϭϮ͘ƌďĞŝĚƐŐŝǀĞƌĂŶƐǀĂƌĞƚĨŽƌĂŶƐĂƚƚĞŝůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶĞƌůĂŐƚŽǀĞƌƚŝů
EŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐ͘EŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐĨĂŬƚƵƌĞƌĞƌĚŝƐƚƌŝŬƚƐŬŽŶƚŽƌĞƚĨŽƌĂůůĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀĞĚƌƆƌĞŶĚĞůƆŶŶ͕ƌĞŝƐĞƌŽŐƵƚůĞŐŐ͘ŝƐƚƌŝŬƚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ
ǀŝĚĞƌĞĨĂŬƚƵƌĞƌĞƌůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶĞ͘&ŽƌĞŶŝŶŐĞŶŚĂƌƉĞŶƐũŽŶƐŽƌĚŶŝŶŐƐŽŵŽƉƉĨǇůůĞƌŬƌĂǀĞŶĞĞƚƚĞƌůŽǀŽŵŽďůŝŐĂƐƚŽƌŝƐŬƚũĞŶĞƐƚĞƉĞŶƐũŽŶ͘
ĞƚĞƌŝŬŬĞƵƚďĞƚĂůƚƐƚǇƌĞŚŽŶŽƌĂƌĞůůĞƌĂŶŶĞŶŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƚŝůŵĞĚůĞŵŵĞƌĂǀƐƚǇƌĞƚ͘

EŽƚĞϰͲŶŶĞŶĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚ
>ĞŝĞůŽŬĂůĞƌ
>ǇƐ͕ǀĂƌŵĞ
ZĞŶŚŽůĚ
ƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌůŽŬĂůĞƌ
ƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌŚǇƚƚĂ
ƌŝĨƚ͕ƌĞǀŝƐũŽŶ͕ďŝůŐŽĚƚŐũ͘
ZĞŝƐĞŬŽƐƚŶĂĚĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ
hƚŐŝĨƚƐĨƆƌƚĞĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƌ
<ŽŶƚŽƌƌĞŬǀ͕͘ƚůĨ͕͘ƌĞǀŝƐũŽŶ͕ƉŽƌƚŽ
ƌŝǀƐƚŽĨĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ
ƌŝĨƚŽŐǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ
DĂƌŬĞĚƐĨƆƌŝŶŐ͕ŵƆƚĞƌ͕ŬƵƌƐ
'ĂǀĞƌ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ
&ŽƌƐŝŬƌŝŶŐ
sĂŬƚƚũĞŶĞƐƚĞ,ŽǀĚĞŶ
^ĂŵďĂŶĚƵƚƐƚǇƌ
ŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ
ŽŬƉƌŽƐũĞŬƚ
:ƵƌŝĚŝƐŬďŝƐƚĂŶĚͬ&,
^ƵŵĂŶŶĞŶĚƌŝĨƚƐŬŽƐƚŶĂĚ

ϮϬϮϬ
ϯϮϭϮϱ
ϭϭϱϬϬ
ϭϳϯϳϱ
ϲϭϬϬϬ

ϮϬϮϬ
ϮϳϳϯϮϳ
ϱϮϰϴϲ
ϭϬϮϱϱϭ
ϮϬϴϭϯϭ
ϲϲϳϳϲ
ϮϬϲϲϮϱ
Ϭ
ϭϭϳϵϯ
ϰϭϯϵϯ
ϯϮϰϬϳ
ϭϮϯϴϲϮ
ϱϱϬϵϳ
ϯϮϮϳϮ
ϵϮϲϯϴ
ϭϵϲϲϳ
ϳϴϱϱ
ϰϯϰϯϭϰ
ϯϵϭϮϰϱ
ϮϬϬϭϴ
Ϯϭϳϲϰϱϯ

EŽƚĞϱͲsĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌ
sĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶ͗
ǇŐŶŝŶŐĞƌ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
Ϭϭ͘Ϭϭ
ϵϯϲϲϱϲ
ϵϯϲϲϱϲ

dŝůŐĂŶŐͬ
ǀŐĂŶŐ

dŝůŐĂŶŐͬ
ǀŐĂŶŐ

DĂŶŶƐŬĂƉƐďŝů
^Ƶŵ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
Ϭϭ͘Ϭϭ
ϯϳϱϲϰϯ
ϯϳϱϲϰϯ

/ŶǀĞŶƚĂƌŽŐďǇŐŶŝŶŐƐͲ
ŵĞƐƐŝŐĞŝŶŶƌĞĚŶŝŶŐĞƌ
hƚƐŵǇŬŶŝŶŐ
<ũƆŬŬĞŶ
,ǀŝƚĞǀĂƌĞƌ
DƆďůĞƌ
^Ƶŵ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
Ϭϭ͘Ϭϭ
ϮϬϳϱϬϬ
ϵϯϯϬϬ
ϳϳϭϯϯ
ϮϱϬϳϭϳ
ϲϮϴϲϱϬ

dŝůŐĂŶŐͬ
ǀŐĂŶŐ

ZƆĚĞ<ŽƌƐͲŚǇƚƚĂŝŶŬů͘ŐĂƌĂƐũĞ
^Ƶŵ
dƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ

dŽƚĂůƐƵŵůŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶ

ϭϵϰϬϵϰϵ

ŬŬĂǀƐŬƌ͘
Ϭϭ͘Ϭϭ

Ϭ
Ϭ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
ϯϭ͘ϭϮ
ϵϯϲϲϱϲ
ϵϯϲϲϱϲ

ŬŬĂǀƐŬƌ͘
Ϭϭ͘Ϭϭ
Ͳϯϳϱϲϰϯ
Ͳϯϳϱϲϰϯ

ƌĞƚƐ
ĂǀƐŬƌ͘

Ϭ
Ϭ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
ϯϭ͘ϭϮ
ϯϳϱϲϰϯ
ϯϳϱϲϰϯ

ŬŬĂǀƐŬƌ͘
Ϭϭ͘Ϭϭ

ƌĞƚƐ
ĂǀƐŬƌ͘

Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϴϭϬϲ
ϭϴϭϬϲ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
ϯϭ͘ϭϮ
ϮϬϳϱϬϬ
ϵϯϯϬϬ
ϳϳϭϯϯ
ϮϲϴϴϮϯ
ϲϰϲϳϱϲ

ϭϴϭϬϲ

ϭϵϱϵϬϱϱ
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ƌĞƚƐ
ĂǀƐŬƌ͘
Ϭ
Ϭ

ǀŐĂŶŐ
ĂǀƐŬƌ͘
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
ǀŐĂŶŐ
ĂǀƐŬƌ͘

Ϭ
Ϭ

ŽŬĨƆƌƚ
ǀĞƌĚŝ
ϵϯϲϲϱϲ
ϵϯϲϲϱϲ
ŽŬĨƆƌƚ
ǀĞƌĚŝ

Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ

ǀŐĂŶŐ
ĂǀƐŬƌ͘

Ϭ
ͲϵϯϯϬϬ
Ͳϳϳϭϯϯ
ͲϮϱϮϵϬϳ
ͲϰϮϯϯϰϬ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ͳϭϱϵϭϲ
Ͳϭϱϵϭϲ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ŽŬĨƆƌƚ
ǀĞƌĚŝ
ϮϬϳϱϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϬϳϰϵϵ

Ͳϳϵϴϵϴϯ

Ͳϭϱϵϭϲ

Ϭ

ϭϭϰϰϭϱϱ
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<ŽƐƚŶĂĚƐĨƆƌƚŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƌĞǀŝƐŽƌ
ZĞǀŝƐũŽŶƐŚŽŶŽƌĂƌ;ŝŶŬů͘ŵǀĂͿ
^čƌĂƚƚĞƐƚĂƐũŽŶĞƌ
hƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉŽŐďŝƐƚĂŶĚ
^ƵŵŐŽĚƚŐũƆƌĞůƐĞƚŝůƌĞǀŝƐŽƌ

ŶƐŬ͘ŬŽƐƚ
Ϭϭ͘Ϭϭ
ϯϵϵϬϬϬ
Ϯϴϴϱϲ
ϰϬϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
ϮϰϳϮϴ
ϰϬϬϬ
ϳϳϳϯϴ
ϳϱϬϵϭ
ϵϲϯϭϬ
Ϭ
ϯϵϵϬϬ
ϯϳϱϲϰϯ
ϴϲϱϬϬϬ
ϭϲϬϬϳϮ
Ϭ
ϰϭϵϰϰϴ
ϵϱϲϬ
ϱϱϮϬϬ
ϭϭϮϱϯϲ
Ϭ
ϭϬϰϰϴ
Ϭ
ϭϵϮϱϵ
ϭϳϱϳϮ
ϯϵϱϭϮ
ϮϱϬϰϮ
Ϯϭϳϵϳ
ϮϵϭϲϳϭϮ

ĞƌĞĚƐŬĂƉƐďŝůWϱϬϬϱϱ
dŝůŚĞŶŐĞƌ^ϱϱϲϳ
dŝůŚĞŶŐĞƌWhϲϱϱϯ
dŝůŚĞŶŐĞƌͬdǇƐƐĞϲϮϱϴ
dŝůŚĞŶŐĞƌͬdǇƐƐĞϲϮϳϳ
^ŬĂƉƚŝůŚĞŶŐĞƌZϴϲϲϳ
^ŶƆĨƌĞƐĞƌ
^ŶƆƐĐŽŽƚĞƌ>&ϰϭϱϰ
^ŶƆƐĐŽŽƚĞƌ>&ϱϭϬϳ
^ŶƆƐĐŽŽƚĞƌ>&ϱϵϱϵ
^ŶƆƐĐŽŽƚĞƌDWϲϬϬdƌĂŶƐƉ͘
^ŶƆĨƌĞƐĞƌ
DĂŶŶƐŬĂƉƐďŝůZ<ϯϮϰϳϬ
ŵďƵůĂŶƐĞ<ϱϯϵϭϮ
dsWhϳϬϳϬ
dsͬKƵƚůĂŶĚĞƌDĂǆϱϳϬWƌŽ
<ŽŵŵĂŶĚŽǀŽŐŶ
dŽŬĂũĂŬŬĞƌŵͬƚŝůďĞŚƆƌ
ĞƉŽƚƵƚƐƚǇƌ
ŵďƵůĂŶƐĞďĊƌĞ
ZĞĚŶŝŶŐƐďĊƌĞ
^ŬŝďŽŬƐ
,ĂƌĚƚŽƉ<ŝŶŐdŽƉϭϱϰ
,ũĞƌƚĞƐƚĂƌƚĞƌ
,ũĞƌƚĞƐƚĂƌƚĞƌWŽǁĞƌŚĞĂƌƚ
ŽůůWůƵƐŚũĞƌƚĞƐƚĂƌƚĞƌ
>ŝƚůĞŶŶĞ
<ůĂƚƌĞƵƚƐƚǇƌ
^ƵŵǀĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌZ<,

dŝůŐĂŶŐ ŶƐŬĂĨĨ͘ŬŽƐƚ
ͬĂǀŐĂŶŐ
ϯϭ͘ϭϮ
Ϭ
ϯϵϵϬϬϬ
ͲϮϴϴϱϲ
Ϭ
Ϭ
ϰϬϬϬϬ
ϯϮϱϭϲ
ϯϮϱϭϲ
ϭϱϱϬϬ
ϭϱϱϬϬ
Ϭ
ϮϰϳϮϴ
Ϭ
ϰϬϬϬ
Ͳϳϳϳϯϴ
Ϭ
Ϭ
ϳϱϬϵϭ
Ϭ
ϵϲϯϭϬ
ϭϯϲϰϯϭ
ϭϯϲϰϯϭ
Ϭ
ϯϵϵϬϬ
Ϭ
ϯϳϱϲϰϯ
Ϭ
ϴϲϱϬϬϬ
ͲϭϲϬϬϳϮ
Ϭ
ϭϰϮϭϮϲ
ϭϰϮϭϮϲ
Ͳϰϭϵϰϰϴ
Ϭ
Ϭ
ϵϱϲϬ
Ϭ
ϱϱϮϬϬ
Ϭ
ϭϭϮϱϯϲ
ϯϭϭϯϳ
ϯϭϭϯϳ
Ϭ
ϭϬϰϰϴ
ϮϮϲϴϴ
ϮϮϲϴϴ
Ϭ
ϭϵϮϱϵ
Ϭ
ϭϳϱϳϮ
Ϭ
ϯϵϱϭϮ
Ϭ
ϮϱϬϰϮ
Ϭ
Ϯϭϳϵϳ
ͲϯϬϱϳϭϲ
ϮϲϭϬϵϵϲ

ƌĞƚƐ
ĂǀƐŬƌ
ϲϯϭϳϱ
Ϭ
Ϭ
ϯϯϮϬ
ϳϳϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϵϮϲϮ
ϲϴϮϬ
ϳϵϴϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯϭϯϭϵ
Ϭ
ϵϱϲ
Ϭ
Ϭ
ϱϭϵϬ
Ϭ
ϭϴϵϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱϬϬϴ
Ϭ
ϭϯϱϲϵϱ

ŬŬ͘ĂǀƐŬƌ ŽŬĨƆƌƚǀĞƌĚŝ
ϯϭ͘ϭϮ
ϯϭ͘ϭϮ
ϭϴϵϱϮϱ
ϮϬϵϰϳϱ
Ϭ
Ϭ
ϰϬϬϬϬ
Ϭ
ϯϯϮϬ
Ϯϵϭϵϲ
ϳϳϱ
ϭϰϳϮϱ
ϮϰϳϮϴ
Ϭ
ϰϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϳϱϬϵϭ
Ϭ
ϱϵϯϵϭ
ϯϲϵϭϵ
ϲϴϮϬ
ϭϮϵϲϭϭ
ϯϵϵϬϬ
Ϭ
ϯϳϱϲϰϯ
Ϭ
ϴϲϱϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯϭϯϭϵ
ϭϮϬϴϬϳ
Ϭ
Ϭ
ϱϵϳϱ
ϯϱϴϱ
Ϭ
ϱϱϮϬϬ
ϭϭϮϱϯϲ
Ϭ
ϱϭϵϬ
Ϯϱϵϰϳ
ϭϬϰϰϴ
Ϭ
ϭϴϵϬ
ϮϬϳϵϴ
ϭϵϮϱϵ
Ϭ
ϭϳϱϳϮ
Ϭ
ϯϵϱϭϮ
Ϭ
ϭϬϬϭϲ
ϭϱϬϮϲ
Ϯϭϳϵϳ
Ϭ 
ϭϵϰϵϳϬϳ
ϲϲϭϮϴϴ

EŽƚĞϲ
ŶĚƌĞŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
&ŽƌƐŬƵĚĚƐďĞƚĂůƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
<ŽƌƚƐŝŬƚŝŐĨŽƌĚƌŝŶŐĂŶĚƌĞZƆĚĞ<ŽƌƐůĞĚĚ
ŶĚƌĞŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
^ƵŵĂŶĚƌĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ

ϮϬϮϬ
ϮϬϵϳϭ
ϭϳϵϳϱϲϱ
ϲϰϳϮϬ
ϭϴϴϯϮϱϳ

ŶĚƌĞůĂŶŐƐŝŬƚŝŐĞĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
<ƌŝƐƚŝĂŶƐĂŶĚZƆĚĞ<ŽƌƐŚĂƌůĊŶƚƵƚŬƌϭϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬƚŝů^ƚŝĨƚĞůƐĞŶ&ƌŝǀŝůůŝŐŚĞƚĞŶƐ,ƵƐ;^&,ͿŵĞĚϮ͘ƉƌŝŽƌŝƚĞƚƐƉĂŶƚĞƚƚĞƌ
ŬƌϭϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬƚŝůďĂŶŬ͘^&,ŐŝŬŬŬŽŶŬƵƌƐŝϮϬϭϯŽŐŬŽŶŬƵƌƐďŽĞƚŚĂƌĂďĂŶĚŽŶĞƌƚĞŝĞŶĚŽŵŵĞŶƚŝůƉĂŶƚŚĂǀĞƌŶĞ͕ďĂŶŬŽŐ<Z<ŝĨĞůůĞƐƐŬĂƉ͘
KƉƉƌŝŶŶĞůŝŐĨŽƌĚƌŝŶŐŬƌϭϯ͕ϱŵŝůůĞƌŶĞĚƐŬƌĞǀĞƚƚŝĚůŝŐĞƌĞĊƌƚŝůŬƌϯ͕ϱŵŝůůƐŽŵĂŶƐĞƐƐŽŵďĞƐƚĞĞƐƚŝŵĂƚĨŽƌǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝ͘
^ƚǇƌĞƚǀƵƌĚĞƌĞƌĂƚĚĞƚĞƌƐƚŽƌƵƐŝŬŬĞƌŚĞƚĞŶŬŶǇƚƚĞƚƚŝůŚǀĂƐŽŵĞƌǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝĂǀĨŽƌĚƌŝŶŐĞŶ͘
^ƚǇƌĞƚŚĂƌĚĞƐŝƐƚĞĊƌũŽďďĞƚŵĞĚĊĨĊŽŵƌĞŐƵůĞƌƚĞŝĞŶĚŽŵŵĞŶƐĂŵŵĞŶŵĞĚŶĂďŽĞŝĞŶĚŽŵŵĞƌƐůŝŬĂƚĞŝĞŶĚŽŵŵĞŶ
ŬĂŶƐĞůŐĞƐƐŽŵĞƚůĞŝůŝŐŚĞƚƐƉƌŽƐũĞŬƚ͕ĚĂĚĞƚĨŽƌǀĞŶƚĞƐĂƚĚĞƚƚĞǀŝůŐŝĞƚďĞĚƌĞƆŬŽŶŽŵŝƐŬƌĞƐƵůƚĂƚĨŽƌ<Z<ƚŝůƐůƵƚƚ͘
ƚƚĞƌŽŵƌĞŐƵůĞƌŝŶŐŝϮϬϭϵ͕ĚĞƌďůĂŶƚĂŶŶĞƚůĞŝůŝŐŚĞƚƐĂŶƚĂůůĞƚďůĞƆŬƚĨƌĂϴϬƚŝůϭϬϬĞŶŚĞƚĞƌ͕ŚĂƌƉƌŽƐũĞŬƚ^ŽůďĞƌŐǀĞŝĞŶϭϰůŝŐŐĞƚƵƚĞ
ĨŽƌƐĂůŐŝŵĂƌŬĞĚĞƚ͘
EŽƚĞϳͲ/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌŽŐďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚ
DĂƌŬĞĚƐďĂƐĞƌƚĞŽďůŝŐĂũƐŽŶĞƌ
sW^ͲŬŽŶƚŽϴϮϲϬϬŐĞŶŬĂƉŝƚĂůďĞǀŝƐŝ^ƉĂƌĞďĂŶŬĞŶ^Ɔƌ
EĞĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐƚŝůǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝ
ŽŬĨƆƌƚǀĞƌĚŝĂǀŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ

ϮϬϮϬ
ϯϯϴϬϬϬ
ͲϰϭϲϬϬ
ϮϵϲϰϬϬ

ŐĞŶŬĂƉŝƚĂůďĞǀŝƐŝ^ƉĂƌĞďĂŶŬĞŶ^ƆƌĞƌĂŶƐŬĂĨĨĞƚϭϳ͘Ϭϱ͘ϭϵϵϴŽŐĞƌďŽŬĨƆƌƚƚŝůůĂǀĞƐƚĞĂǀĂŶƐŬĂĨĨĞůƐĞƐŬŽƐƚŽŐǀŝƌŬĞůŝŐǀĞƌĚŝ͘sŝƌŬĞůŝŐ
ǀĞƌĚŝŝŚŚƚsW^ĞƌŬƌ͘ϮϵϲϰϬϬƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬŽŐĊƌĞƚƐǀĞƌĚŝĞŶĚƌŝŶŐƵƚŐũƆƌŬƌϬ
ĞƚĞƌŝŬŬĞŵŽƚƚĂƚƚƵƚďǇƚƚĞŝϮϬϮϬ͘
<ŽŶƚĂŶƚĞƌŽŐďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚ
<ŽŶƚĂŶƚĞƌ
ĂŶŬϮϴϬϭ͘Ϯϭ͘ϰϲϰϴϳ
ĂŶŬϮϴϬϭ͘Ϯϭ͘ϰϲϱϭϳΗŬĂƉŝƚĂůŬŽŶƚŽΗ
ĂŶŬϮϴϬϭ͘ϯϯ͘ϬϴϰϭϯĚƌŝĨƚŚƵƐ
ĂŶŬϮϴϬϭ͘Ϯϭ͘ϰϲϰϳϵZ<,
ĂŶŬϮϴϬϭ͘Ϯϭ͘ϵϱϲϳϰZ<,ΗŬĂƉŝƚĂůΗ
sŝƉƉƐ
^ƵŵŬŽŶƚĂŶƚĞƌŽŐďĂŶŬŝŶŶƐŬƵĚĚ

Ͳ
ϮϮϴϴϳϳϬ
ϯϮϰϰϲϭϳ
ϰϰϮϰϭ
ϮϮϮϱϱϰ
ϯϮϮϮϲϰ
ϯϲϯϬϭ
ϲϭϱϴϳϰϳ
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sĂƌŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŝĚůĞƌŚũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚ͗

EŽƚĞϴͲ&ŽŶĚ
>ŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶ
^ĂůĚŽƉƌ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
&ŽƌďƌƵŬŝϮϬϮϬ
^ĂůĚŽƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘

Ϯϰϭϴ
Ϭ
Ϯϰϭϴ

,ũĞůƉĞŬŽƌƉƐĞƚ
^ĂůĚŽƆƌĞŵĞƌŬĞƚ<
&ŽƌďƌƵŬŝϮϬϮϬ
^ĂůĚŽƆƌĞŵĞƌŬĞƚ<Ɖƌ͘ϯϭ͘ϭϮ

ϴϱϵϰ
Ϭ
ϴϱϵϰ



EŽƚĞϵͲŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
&ƌŝ<
<ĂƉŝƚĂůϬϭ͘Ϭϭͬ͘>ŽŬĂůĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶ
<ĂƉŝƚĂůϬϭ͘Ϭϭͬ͘Z<,
ƌƵŬĂǀƆƌĞŵĞƌŬĞƚĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
ƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ
<ĂƉŝƚĂůƉƌ͘ϯϭ͘ϭϮ͘

ϵϮϲϳϯϵϯ
ϭϭϲϳϱϯϮ
Ϭ
ϭϲϰϱϵϮϭ
ϭϮϬϴϬϴϰϳ

TƌĞŵ͘<
dŽƚĂů<
Ϯϰϭϴ
ϵϮϲϵϴϭϭ
ϴϱϵϰ
ϭϭϳϲϭϮϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϲϰϱϵϮϭ
ϭϭϬϭϮ
ϭϮϬϵϭϴϱϴ



ƚŝůƐŬƵĚĚͬ
KǀĞƌĨƆƌƚĨƌĂƚŝĚů͘Ċƌ ŐĂǀĞƌ
WƌŽƐũĞŬƚ͗
<
Z<<ƌŝƐĞƐĞŶƚĞƌ
Z<dǀĞŝƚ
ĂƌŶĂƐZƆĚĞ<ŽƌƐ
Z<hƚƐĂƚƚĞͬǀĂŶƐŬĞůŝŐƐƚŝůƚĞďĂƌŶ
ĞĚƌĞŵĞĚďĞƐƆŬƐǀĞŶŶ
ĞƐƆŬƐƚũĞŶĞƐƚĞ
ĞƐƆŬƐƚũĞŶĞƐƚĞŵĞĚŚƵŶĚ
:ƵďŝůĞƵŵƐďŽŬ
ŝŐŝƚĂůƐĞŶŝŽƌ
&ůĞƌŬƵůƚƵƌĞůƚŵƆĚƌĞƚƌĞĨĨ
&ůǇŬƚŶŝŶŐĞĂƌďĞŝĚͬŬƚŝǀ͘Őƌ͘&'
'ĂƚĞŵĞŐůŝŶŐ
/ŶƚĞŐƌĞƌŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚ
/ŶŐƌĞƌŝŶŐ͕ŵĂŶŐĨŽůĚŽŐĚĞůƚĂŬĞůƐĞ
EƆĚŽǀĞƌŶĂƚƚŝŶŐ
<ŽŵƉŝƐ
>ĞŬƐĞŚũĞůƉ
EĞƚƚǀĞƌŬͬWƵƐƚĞƌŽŵƌĂŐĚƆǇĂ
EŽƌƐŬƚƌĞŶŝŶŐ
EŽƌƐŬƚƌĞŶŝŶŐͲďŝďůŝŽƚĞŬ
KƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐĨƌŝǀŝůůŝŐŝŶŶƐĂƚƐ
^ŬŝůůŝŶŐƐĨŽŶĚĞƚ
ZT&&
:ƵůĞĂŬƐũŽŶϮϬϮϬ
sŝƐŝƚŽƌ
^ƵŵƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ

ϱϳϵϯϮ
ϭϮϭϯϲ
ϭϭϯϬϳ
ϵϯϬϴϰ
Ϭ
ϰϴϭϴϲϰ
Ϭ

ĨŽƌďƌƵŬͬ
Ěŝƌ͘ŬŽƐƚŶ͘

ĂĚŵ͘ŬŽƐƚ
;ůƆŶŶͬŚƵƐů͘Ϳ

ƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ

Ϭ
Ϭ
ϭϬϬϬϬ
ϰϬϰϱϮ
ϴϭϭϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϵϱϬϬ
Ϭ
ϯϵϴϲ
ϴϱϱϯϵϱ

Ϭ
ϭϲϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϰϮϮϰϮϵ
ϭϬϬϬϬϬ
ϲϬϬϬϬϬ
ϮϴϬϬϬϬ
ϳϱϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
ϴϬϬϬϬ
ϳϰϴϮϬϬ
Ϭ
ϭϬϰϰϯϬ
ϰϭϬϬϬϬ
ϮϯϬϬϬϬ
ϲϬϬϬϬ
ϮϬϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϰϬϬϬϬ
ϯϬϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
Ϭ
ϴϬϬ
Ϭ
ϯϱϰϭϴϱϵ

ͲϴϲϳϮ
Ϭ
Ͳϭϭϴϰϵ
ͲϰϮϮϴϭϬ
ͲϰϵϯϮϴ
Ͳϳϯϳϯϴ
ͲϰϭϮϳϳ
Ϭ
ͲϰϰϮϬϰϴ
ͲϮϮϰϵϴ
Ϭ
ͲϱϮϬ
Ͳϰϵϯϳϴ
Ϭ
ͲϯϴϴϯϮ
Ͳϰϴϵϱϵ
ͲϮϬϬϬϬϬ
ͲϭϱϭϱϬ
ͲϴϬϱϯ
ͲϮϳϮϳ
ͲϮϬϴ
Ͳϲϰϭϲϰ
ͲϭϭϯϮϰ
Ϭ
Ͳϭϰ
Ϭ
Ͳϭϱϭϭϱϰϵ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
ͲϭϬϬϵϬϯ
ͲϱϬϲϳϮ
ͲϰϭϯϱϮϮ
ͲϭϵϭϭϱϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ͲϳϵϰϴϬ
ͲϱϰϴϴϮϮ
Ϭ
ͲϲϱϲϱϬ
ͲϯϰϬϭϰϬ
Ϭ
ͲϰϰϴϱϬ
ͲϭϮϰϰϳ
ͲϭϮϵϴϮ
ͲϯϵϳϵϮ
ͲϮϯϱϴϯϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ͲϮϭϯϲϮϰϴ

ϰϵϮϲϬ
Ϯϴϭϯϲ
ϭϰϰϱϴ
ͲϴϮϬϬ
Ϭ
ϱϵϰϲϬϰ
ϰϳϱϳϭ
ϳϱϬϬϬ
ͲϰϮϳϬϰϴ
ͲϭϮϯϮϮ
ϮϬϬϬϬ
ϱϲϭϵϳ
ϭϱϳϯϯϴ
ϯϯϯϭϬ
ͲϱϮ
ϮϬϵϬϭ
ϯϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϯϵϵϱϮ
ϳϰϬϯ
Ϭ
Ϭ
ͲϭϯϮϰ
ϵϱϬϬ
ϳϴϲ
ϯϵϴϲ
ϳϰϵϰϱϳ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

Ϭ
ϭϬϭϳϲ
ϮϬϬϬϬ
ϱϲϭϵϳ
ϳϯϯϵ
ϯϯϯϭϬ

EŽƚĞϭϭͲ/ŶŶƚĞŬƚĨƌĂZƆĚĞ<ŽƌƐ

dŝůƐŬƵĚĚĨƌĂEŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐ

ϭϴϵϯϱϵϯ ϭϭϭϰϱϬϵ ϱϳϴϱϭϵ ϭϭϮϵϳϯ ϳϳϱϬϬ

/ŶŶƚĞŬƚĨƌĂůŽŬĂůĞZƆĚĞ<ŽƌƐͲůĞĚĚ
&ũĞůůƐŝŬƌŝŶŐƐĨŽŶĚ
&ũĞůůƐŝŬƌŝŶŐƐƉŽƌƚĞŶ
^ƵŵŝŶŶƚĞŬƚĞƌĨƌĂEŽƌŐĞƐZƆĚĞ<ŽƌƐ

ϲϯϮϵ
ϭϳϱϯϱϳ
Ͳ
ϮϬϳϱϮϳϵ

ϯϬϲϬϴ
ϮϭϬϬϬ
Ͳ
ϭϭϲϲϭϭϳ
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Ͳ
ϭϬϵϴϰϯ
Ͳ
ϲϴϴϯϲϮ

ϰϳϰϵ
ϭϬϬϭϲϴ
Ͳ
ϮϭϳϴϵϬ

ϮϴϯϬϬϬ
ϴϵϮϬϲ
Ͳ
ϰϰϵϳϬϲ

ĞŬŬĞƐĂǀ
ůŽŬ͘ĨŽƌ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϴϮϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϰϮϳϬϰϴ
ϭϮϯϮϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϯϮϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϰϰϴϵϰϲ

KǀĞƌĨƆƌĞƐ
ŶĞƐƚĞĊƌ
ϰϵϮϲϬ
Ϯϴϭϯϲ
ϭϰϰϱϴ
Ϭ
Ϭ
ϱϵϰϲϬϰ
ϰϳϱϳϭ
ϳϱϬϬϬ
Ϭ
Ϭ
ϮϬϬϬϬ
ϱϲϭϵϳ
ϭϱϳϯϯϴ
ϯϯϯϭϬ
Ϭ
ϮϬϵϬϭ
ϯϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϯϵϵϱϮ
ϳϰϬϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϵϱϬϬ
ϳϴϲ
ϯϵϴϲ
ϭϭϵϴϰϬϮ
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EŽƚĞϭϬŶŶĞŶŬŽƌƚƐŝŬƚŝŐŐũĞůĚͲhďƌƵŬƚĞƚŝůƐŬƵĚĚ

4JHOBUVSFOFJEFUUFEPLVNFOUFUFSKVSJEJTLCJOEFOEF%PLVNFOUTJHOFSUNFE1FOOFPTJLLFSEJHJUBMTJHOBUVS
%FTJHOFSFOEFQBSUFSTJOJEFOUJUFUFSSFHJTUSFSU PHFSMJTUFUOFEFOGPS

Alexander Øen

Nils Olav Berge

Styremedlem
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Serienummer: 9578-5999-4-2003820
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Jannicke Rabben

Arild Sørensen

Styremedlem

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-17342
IP: 158.37.xxx.xxx
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Serienummer: 9578-5993-4-609270
IP: 85.167.xxx.xxx
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Sigrun Tara Øverland

Anne Hilde Hals

Daglig leder

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1366422
IP: 176.221.xxx.xxx
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Serienummer: 9578-5992-4-1701969
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Bjørn Erik Tobiassen
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%PLVNFOUFU FS TJHOFSU EJHJUBMU  NFE 1FOOFPDPN "MMF EJHJUBMF TJHOBUVSEBUB J
EPLVNFOUFUFSTJLSFUPHWBMJEFSUBWEFOEBUBNBTLJOVUSFHOFEFIBTIWFSEJFOBWEFU
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"EPCF 3FBEFS  TLBM EV LVOOF TF BU EPLVNFOUFU FS TFSUJGJTFSU BW 1FOOFPF
TJHOBUVSF TFSWJDF QFOOFP!QFOOFPDPN %FUUF HBSBOUFSFS BU JOOIPMEFU J
EPLVNFOUFUJLLFIBSCMJUUFOESFU
%FU FS MFUU Ì LPOUSPMMFSF EF LSZQUPHSBGJTLF CFWJTFS TPN FS MPLBMJTFSU JOOF J
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Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening

Til årsmøtet i
Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2020
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps årsregnskap som viser et overskudd på
kr 477 331. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, regnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon som består av informasjon i årsberetningen. Øvrig
informasjon inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke
øvrig informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
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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.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet. Det henvises forøvrig til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som
inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til attestasjonsstandard ISAE 3000, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kristiansand, 16. februar 2021
Revisjon Sør AS

Hans Olav Homme
Statsautorisert revisor
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Henrik Wergelandsgate 27
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Foretaksregisteret

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening

Til årsmøtet i
Kristiansand Røde Kors Lokalforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2020
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Kristiansand Røde Kors Lokalforenings årsregnskap som viser et overskudd på
kr 1 168 591. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, regnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon som består av informasjon i årsberetningen. Øvrig
informasjon inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke
øvrig informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder 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.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet. Det henvises forøvrig til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som
inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til attestasjonsstandard ISAE 3000, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kristiansand, 16. februar 2021
Revisjon Sør AS

Hans Olav Homme
Statsautorisert revisor
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Foretaksregisteret
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Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening

Uttalelse til
Kristiansand Røde Kors

Uttalelse vedrørende sammenfattet regnskap for 2020
Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansand Røde Kors for regnskapsåret 2020, som er grunnlag for
det sammenfattede regnskapet for Kristiansand Røde Kors og Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps, i
henhold til god revisjonsskikk. Den 16.02.2021 avga vi revisors beretning uten forbehold til
årsregnskapene som danner grunnlag for det sammenfattede regnskapet.
Vi mener det sammenfattede regnskapet på alle vesentlige punkter er konsistent med
årsregnskapene det bygger på.
For en bedre forståelse av foreningens økonomiske stilling og resultatet av driften, samt revisjonens
omfang, bør det sammenfattede regnskapet leses i sammenheng med årsregnskapene som det
bygger på og vår revisors beretning til disse.

Kristiansand, 16. februar 2021

Revisjon Sør AS

Hans Olav Homme
Statsautorisert revisor
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Sak nr: 7
Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors
Fra: Styret i Kristiansand Røde Kors
Møtedato: 15.02.2021
SAK: Handlingsplan 2021
Styret i Kristiansand Røde Kors la frem handlingsplaner for 2021 i møte
15.02.2021 og vedtok å legge disse frem for årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors vedtar de fremlagte handlingsplanene for
2021 for Kristiansand Røde Kors.
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År 2021

For:

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps’ synlighet og tilgjengelighet i det offentlige
Nr

Tiltak

Mål

1.1

Informativt/positivt omtalt i
media

4

1.2

KRKH skal ha funksjonelle
kanaler for å nå ut til aktive
medlemmer og
offentligheten. Det skal
postes aktivt på sosiale
medier gjennom året.

Antall
gjennom
ført

Beskrivelse av
indikator

Ansvarlig

Kommentar

Antall offentlige
uttalelser og/eller
medieoppslag om RKH

Lokalråd

Lokalråd bør være proaktive i
forkant av større hendelser og
vakter.

KRKH skal benytte seg av
sosiale medier og poste
innlegg for å nå ut til de
respektive målgruppene.

Lokalråd/
sosiale
medier-ansvar
lig

Benytte sosiale medier for å nå
ut eksternt.

Resultat

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps’ rekruttering, medlemspleie, kvalitetssikring og kompetanseheving
Nr

Tiltak

Mål

2.1

Sikre kvalitet i Hjelpekorpset
ved å gjennomføre
grunnopplæring og
regodkjenning

75

2.1.2

Alle medlemmer skal få
tilbud om regodkjenning

2.2.

Det skal arbeides med
medlemsrekruttering

Antall
gjennom
ført

Beskrivelse av
indikator
Antall aktive med
godkjent
hjelpekorpsprøve og
ID-kort
Status:
Godkjent:
ID-kort:
Antall medlemmer som
har blitt regodkjent ila
2020
Motiverte og interesserte
medlemmer til

81

Ansvarlig
Lokalråd

Kommentarer
Lokalrådet skal jobbe mot å
motivere medlemmer til
regodkjenning samt sørge for at
de også bestille ID-kort når
denne er bestått.

Lokalråd

Lokalråd

Rekruttering på sosiale medier,
deltakelse på infomøter i regi av
KRK.

Resultat

2.2.1

Det skal gjennomføres en
grunnopplæring for å sikre
tilførsel av nye medlemmer

2.2.2

KRKH skal videreutvikle
faddergruppe/
aspirantordning for nye
medlemmer

2.3

Medlemmer skal være
godkjent for operativ tjeneste

2.4

Sikre motiverte og
kompetente frivillige som
deltar på søk- og
rednings-oppdrag

2.5

Følgende kurs skal
arrangeres i/av
KRKH/VARKH:
● Grunnopplæring RKH
● KSOR Barmark
● Røde Kors’
snøscooterkurs

10

grunnopplæring som
møter opp til kurs.
Antall deltakere
gjennomført og bestått
Grunnopplæring RKH

Lokalråd/
Gjennomføre grunnopplæring
Fagleder
høst 2020 i samarbeid med
grunnopplærin fagleder grunnopplæring.
g
Lokalråd

Ha egne faddere som
fungerer som
kontaktperson for nye
medlemmer
75

Antall medlemmer med
godkjent KSOR-nivå eller
50
tilsvarende for
barmark/vinter
KSOR.
100% Antall oppmøtte av antall
utkalt på Hovden
10%

Lokalråd

Lokalrådet skal jobbe for at alle
godkjente medlemmer er
godkjent for søk og redning.

Lokalråd/
Operativ leder

Lokalråd skal arrangere øvelser
og korpsmøter med søk- og
redningsfaglig innhold.

Antall oppmøtte av antall
utkalt Kr. Sand.
Ett av hver av de
respektive kurs skal
arrangeres ila. 2021.

Lokalråd

82

2.6

Tilby medlemmer kurs og
videreutviklingsmuligheter

2.7

Det skal jobbes for å støtte og
videreutvikle medlemmer
faglig.

2.8

2.9

2.10

4
2
5
2

Flere aktive/godkjente
medlemmer i vintertjeneste
på Hovden

Det skal jobbes for å etablere
treffpunkter utenom
vakttjeneste og
kursvirksomhet.

Oppdatert
beredskapsoversikt og

Ønskede kurs:
● S-lappen
● Snøscooterkurs
● BE-lappen
● Videregående
førstehjelp
● LSOR-barmark
● Krevende lende
● ASOR
● ATV-kurs

Lokalråd

● Korpsmøter med
faglig innhold
● Fagledersamlinger
● Øvelser
● Oppfriskningskurs/
kveld

Lokalråd

Lokalrådet skal arbeide med å
arrangere flere øvelser i form av
SOR, førstehjelp og orientering.
Både i Kristiansand og på
Hovden.

Lokalråd

Lokalrådet skal fortsette
samarbeidet med
Fjellredningsgruppa.

● Hver vakt skal ha
minimumsbemanning

4

Tilstelninger:
● 80 års-jubileum
● Korpsmøter (ikke
faglig innhold)
● Nissefest
● Dugnad
● Osv.

Lokalråd

Ressurssystemet

Lokalråd/
Operativ leder
83

Det skal jobbes for at
medlemmer som ikke lenger er

varslingslister ved å ha en
oversikt over kompetanse på
medlemmene

DiBa
Kova
CIM

aktive blir fjernet og aktive
medlemmer oppdatert

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps’ rolle i sanitet- og beredskapsarbeid lokalt
3.1

KRKH skal ha
sanitetsvakttjenester på ulike
kultur- og
idrettsarrangementer

3.2

KRKH skal øke kunnskap og
kompetanse innen
førstehjelp i lokalsamfunnet

3.3

Vi skal arbeide for et godt
samarbeid med den
offentlige redningstjenesten
og FORF.

●
●
●
●

Idrettsvakter
Konsertvakter
Terrengkarusellen
Beredskap på
Hovden

Lokalråd

● Delta på kommunens
beredskapsarrangement
● Tilby kurs til
lokalforeningen og
eksterne aktører
Samarbeid om beredskap
i Kristiansand og Hovden.

Lokalrådet skal jobbe med at
KRKH skal delta på vakter som
medlemmene ønsker.

Lokalråd

Korpsleder/
Motivere medlemmer til å delta
Operativ Leder på øvelser med andre aktører i
redningstjenesten. Det skal
arbeides for at KRKH stiller med
beredskapsambulanse på
Hovden.

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps’ rolle i lokalforeningen og VARKH
Nr

Tiltak

Mål

4.1

BARK/RØFF

7

4.2

Aktiviteter i Lokalforeningen
og distriktet

2

Antall
gjennom
ført

Beskrivelse av
indikator
Støtte opp om
BARK/RØFF sine
aktiviteter
Støtte opp om og delta på
aktuelle aktiviteter og
samlinger

84

Ansvarlig
Lokalråd

Lokalråd

Kommentarer

Resultat
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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 1.3) 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 «vi vil-mål» som beskriver «hva vi vil gjøre» for å nå det
bestemte målet.

1.2 Rapportering
Tertialrapportering
Hvert tertial utarbeides det en rapport til styret. Rapporten inneholder resultat og budsjett inneværende periode, samt budsjett og prognose
for hele året. Budsjettet oppdateres utfra endrede inntektskilder eller vesentlig endrede behov.
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

Dette dokumentet er basert på handlingsprogram til Kristiansand Røde Kors (KRK) 2019-2023 som er en fireårig rullerende plan. Styret
oppnevnte ei arbeidsgruppe i 2019 for å utarbeide et nytt oppsett for å skape en mer tydelig kobling mellom handlingsprogram til Norges
Røde Kors, samt Kristiansand Røde Kors` handlingsplan, mål- og tiltaksplan.
I 2021 presenteres en handlingsplan som beskriver den overordnede driften av lokalforeningen. «Mål- og tiltaksplan for styret og
administrasjonen» og «Mål- og tiltaksplan for aktivitetene» beskriver hvilke tiltak som skal gjøres for å oppnå de ulike hovedmålene i
handlingsplanen.
Følgende dokumenter ligger til grunn for utarbeidelse av handlingsplanen for 2021:
• Kristiansand Røde Kors handlingsplan fra 2020
• Hovedprogrammet til Norges Røde Kors 2021-2023
• Norges Røde Kors handlingsprogram og budsjett 2020
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
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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
Vi 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.

Lokalforeningens mål og prioriteringer
Røde Kors skal bygge kapasitet og kompetanse som aktør i redningstjenesten. Redusere lokalsamfunnets sårbarhet og forebygge tap
av liv. Sikre at grunnleggende behov blir møtt og bidra til bedre helse for de mest sårbare menneskene rammet av konflikt og
langvarig krise. Styrke nasjonale, regionale og globale systemer for beredskap og respons til akutte katastrofer og sikre koordinert
gjenoppbygging og rehabilitering etter større katastrofer.
•
•

Avklaringer og behovsutredning knyttet til tomt og ny hytte på Hovden
Bidratt til økt førstehjelpskompetanse i hele organisasjonen
o Tilrettelegge for gjennomføring av obligatorisk opplæring av frivillige

89

Handlingsplan 2021

•

Kristiansand Røde Kors

Medvirket til at kommunen opplever at de forholder seg til ett Røde Kors i samarbeidet med kommunens tre Røde Kors
lokalforeningene. Bidratt til å danne et ansvarlig samarbeidsnivå med hensyn til beredskapsarbeid og representasjon i det
kommunale beredskapsrådet.
o Tilrettelegge for økt samarbeid mellom de tre lokalforeningene i Kristiansand og kommunen på beredskapsfeltet
o Arbeide videre med SIM
o Tilrettelegge for gjennomføring av beredskapsøvelser
o Tilrettelegge for dedikert beredskapsutvalg

Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål
Prosjekt og leveranser
Sammenheng med mål
Ny hytte på Hovden

Leveres/ferdig

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

Ansvarlig
Styret

Indikatorer

Ambisjon 2021

Ambisjon 2022

Ambisjon 2023

Ansvarlig

Antall oppdatert samarbeidsavtale med kommunen
om beredskap
Antall gjennomførte beredskapsøvelser

1

1

1

Styret/Beredskapstuvalget

2

2

2

Styret/Beredskapstuvalget

Antall frivillige som er beredskapsvakter

150

180

200

Beredskapsutvalget

Svarprosent på søksoppdrag i SAR-systemet

10%

10%

10%

Lokalråd Hjelpekorps
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Kristiansand Røde Kors

Antall godkjente hjelpekorpsere

75

75

80

Lokalråd Hjelpekorps

Antall godkjente hjelpekorpsere med kurs i
lagledelse

35

35

40

Lokalråd Hjelpekorps

Planlagte kurs og arrangement
Kurs og arrangement

Tidspunkt

Ansvarlig

Grunnopplæring Røde Kors Hjelpekorps

2021

Lokalråd Hjelpekorps/Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps

KSOR (kvalitativ søk og redning) barmark

2021

Lokalråd Hjelpekorps/Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors’ snøscooterkurs

2021

Lokalråd Hjelpekorps/Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps

Se Lokalråd hjelpekorps sin egen handlingsplan for nærmere detaljer om deres arbeid.
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2.2

Kristiansand Røde Kors

Trygg oppvekst
Overordnet mål: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende fellesskap
Vi 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.

Lokalforeningens mål og prioriteringer
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.
Forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager hos barn og unge ved å videreutvikle våre aktiviteter og nå flere.
Bidra til å forebygge vold-, rus- og kriminalitetsproblematikk blant barn og unge gjennom å 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 alle relevante Røde Kors-aktiviteter og prosesser.
Bidra til at flere barn og unge har et ferietilbud når hverdagsaktivitetene er stengt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristiansand Røde Kors

Tilrettelegge for barn og unges medvirkning i alle relevante Røde Kors-aktiviteter og prosesser gjennom å etablere et lokalråd
for Barn og Ungdom
Arbeide mot etablering av Fellesverk i Kristiansand våren 2022
Opprette Leksehjelp-aktivitet på biblioteket
Starte opp Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF)
Starte, videreutvikle og drive velfungerende Treffpunkt-aktivitet i Kristiansand
Styrke eksisterende frivillige og ledere i Barnas Røde Kors (BARK)-gruppene
Kartlegge udekkede behov hos barn og unge i samarbeid med kommunen
Videreføre aktiviteten Gatemegling i tett samarbeid med blant annet kommunen.
Gjøre Ferie For Alle kjent ovenfor mulige deltakere, frivillige og samarbeidspartnere.

Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål
Prosjekt og leveranser
Sammenheng med mål

Leveres/ferdig Ansvarlig

Starte opp Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser,
(RØFF)
preget av inkluderende fellesskap

2021

Administrasjon

Åpne Fellesverket Kristiansand

Våren 2022

Administrasjon

Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser,
preget av inkluderende fellesskap
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Kristiansand Røde Kors

Indikatorer

Ambisjon 2021

Ambisjon 2022

Ambisjon 2023

Ansvarlig

Antall lokale aktiviteter for barn og
unge
Antall deltagere Barnas Røde Kors
(BARK)
Antall deltagere Treffpunkt

5

6

6

Administrasjon/Aktivitetsleder

200

220

240

Administrasjon/Aktivitetsleder

70

85

100

Administrasjon/Aktivitetsleder

Antall deltagere Leksehjelp

80

90

100

Administrasjon

Antall deltagere Fellesverk

-

500

1000

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall deltagere i Røde Kors Friluft
og Førstehjelp (RØFF)

10

15

20

Administrasjon/Aktivitetsleder

Antall deltagere i Gatemegling

140

180

200

Administrasjon

Antall deltagere i Sommeraktivitet
for barn og unge

50

50

50

Administrasjon

Antall frivillige i Barnas Røde Kors
(BARK)
Antall frivillige i Treffpunkt

60

65

20

Administrasjon/Lokalråd

15

17

30

Administrasjon
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Kristiansand Røde Kors

Antall frivillige i Leksehjelp

20

25

30

Administrasjon

Antall frivillige i Gatemegling

10

12

15

Administrasjon/Ressursgruppe

Antall frivillige i Fellesverket

5

40

60

Administrasjon /Lokalråd

Antall frivillige i Røde Kors Friluft og
Førstehjelp (RØFF)

4

10

15

Administrasjon

Antall medieklipp om barn og unges
humanitære behov der Røde Kors er
referert

5

5

5

Administrasjon

Planlagte kurs og arrangement
Kurs og arrangement

Tidspunkt

Ansvarlig

Temakurs Kompis

Januar

Aktivitetsleder

Temakurs Treffpunkt

September

Aktivitetsleder

Tør du å lytte?

Årlig

Administrasjon/Kursholdere
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2.3

Kristiansand Røde Kors

Liv i verdighet
Overordnet mål: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling
Vi 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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Kristiansand Røde Kors

Lokalforeningens mål og prioriteringer
Kristiansand Røde Kors skal redusere og forebygge utenforskap og bidra til inkludering av migranter gjennom en-til-en kontakt og
andre relevante aktiviteter. Røde Kors skal bidra til å dekke akutte humanitære behov hos migranter, uavhengig av deres juridiske
status.
•

Bidra til integrering av nybosatte flyktninger gjennom Flyktningguiden, aktivitetsgrupper og Norsktrening
o Ukentlige treff for JOA, vårfest, høstfest, grøtfest i desember
o Starte opp Norsktrening på Kristiansand Folkebibliotek

•

o Gjennomføre Temakurs «Norsktrening»
Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov gjennom aktiviteter for tilreisende EØS-borgere

•

o Tilrettelegge for tilgang til sanitæranlegg og nødovernatting
Bidra til å skape pusterom i hverdagen for asylsøkere
o Starte opp aktivitet på Statlig Mottak: Tilrettelagt Avdeling

Kristiansand Røde Kors skal redusere og forebygge ensomhet blant eldre i sårbare livssituasjoner gjennom en-til-en kontakt og
relevante aktiviteter.
•
•
•
•

Vi skal være talsperson for sårbare grupper
Vi skal bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov
Vi skal skape arenaer for sosial inkludering og kontakt mellom mennesker
Tilrettelegge for å sikre stabil drift av Besøkstjenesten og tilhørende aktiviteter
o Delta på aktivitetsledermøter i Besøkstjenesten
o Bidra med å rekruttere, samt følge opp og bistå frivillige, aktivitetsledere og ressursgrupper
o Tilrettelegge for kurs og opplæring
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•

Kristiansand Røde Kors

Tilrettelegge for redusering av utenforskap og ensomhet ved gjennomføring av ulike aktiviteter innen nettverk og sosial
inkludering
o Gjennomføre ukentlige samtalegrupper i PUFF Randesund
o Tilrettelegge for gjennomføring av ukentlige treff for «Pusterom Bragdøya»
o Tilrettelegge for gjennomføring av treff i Seniorgruppa og Arbeidsgruppene Yngres og Senioras

Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål
Prosjekt og leveranser
Sammenheng med mål

Leveres/ferdig

Ansvarlig

Bedre med besøksvenn

Mennesker lever trygge liv i verdighet, Prosjektperioden
med mulighet for utvikling
løper til juni 2022

Prosjektleder

Humanitære tiltak for tilreisende EØS-borgere

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

Prosjektleder

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

Indikatorer

Ambisjon 2021

Ambisjon 2022

Ambisjon 2023

Ansvarlig

Antall frivillige i aktiviteten Besøksvenn

220

250

280

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall brukere av Besøksvenn

300

330

360

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall frivillige i Besøksvenn med hund

20

30

40

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall brukere av Besøksvenn med hund

250

300

350

Administrasjon/Aktivitetsleder/
Frivillige

Antall hundeshow
(utendørs Covid-19-tiltak)

20

30

30

Administrasjon/Aktivitetsleder/
Frivillige

Antall frivillige i Digital Senior

15

25

25

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall deltakere Digital Senior

10

20

20

Aktivitetsleder/Frivillige

Antall frivillige i Pusterom på Bragdøya

2

2

2

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall deltakere i Pusterom på Bragdøya

5

6

6

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall treff gjennom året, Pusterom på
Bragdøya
Antall frivillige i akutte tiltak for
migranter (akuttovernatting m.m.)
Antall frivillige på Aktivitet på
Asylmottak: Tilrettelagt Avdeling

30

45

45

Administrasjon/Aktivitetsledere

20

25

30

Administrasjon

8

10

12

Administrasjon
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Kristiansand Røde Kors

Antall frivillige på Norsktrening

12

15

18

Administrasjon

Antall deltakere Norsktrening

200

200

200

Administrasjon

Antall aktiviteter/ treff Norsktrening

15

45

45

Administrasjon

Antall frivillige i Flyktningguide

30

30

30

Administrasjon

Antall deltakere i Flyktningguide

20

25

25

Administrasjon

Antall frivillige i Jenter og Aktivitet (JoA)

10

15

15

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall deltakere i JoA

12

20

25

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall treff i Aktivitet på Asylmottak:
Tilrettelagt Avdeling

12

24

24

Administrasjon

Antall deltakere Aktivitet på Asylmottak:
Tilrettelagt Avdeling

19

20

20

Administrasjon

Antall koblinger i Mentorfamilie

3

4

5

Administrasjon

Antall gjennomførte treff i PUFF
Randesund

45

45

45

Aktivitetsledere

Antall frivillige i Sykehusguide

30

35

35

Aktivitetsledere

Antall dager tilstede på sykehuset,
Sykehusguide

50

100

130

Aktivitesleder/Frivillige
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Kristiansand Røde Kors

Antall frivillige i Vitnestøtte

25

25

25

Aktivitetsledere

Antall biståtte vitner i Vitnestøtte

200

400

600

Aktivitetsledere/Frivillige

Planlagte kurs og arrangement
Kurs og arrangement

Tidspunkt

Ansvarlig

Temakurs Besøkstjenesten

Månedlig

Administrasjon/kursholdere

Temakurs Besøksvenn med hund

1 gang i året

Administrasjon/kursholdere

Temakurs Digital Senior

Januar/august

Administrasjon/kursholdere

Temakurs Migrasjon

Vår/sommer

Administrasjon/kursholdere

Temakurs Vitnestøtte

Vår/sommer

Administrasjon/aktivitsledere
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Kristiansand Røde Kors

3. Organisatoriske mål – styringsindikatorer, prosjekt og leveranser

3.1

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

Lokalforeningens mål og prioriteringer
I følge kommunens egne analyser er det barn og fattige barnefamilier, samt veksten i antall eldre som er de største utfordringene i et
levekårsperspektiv.
• Avdekke udekket behov hos barn og unge, samt utfordring med vekst av antall eldre
• Gjennomføre behovs- og kapasitetsvurdering
• Være proaktiv i forhold til mediesaker i avis, TV og radio for å markedsføre aktivitet og/eller bidra til økt fokus på humanitære
behov i lokalsamfunnet
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Kristiansand Røde Kors

Indikatorer

Ambisjon 2021

Ambisjon 2022

Ambisjon 2023

Ansvarlig

Antall eventer/møter åpent for eksternt publikum
med humanitære behov som tema
Antall mediesaker med fokus på de humanitære
behov og/eller konsekvensene av blant annet
klimaendringer der Kristiansand Røde Kors er
referert
Antall møter gjennomført av lokalforeningen med
lokalpolitikere

1

2

3

Administrasjon

5

7

10

Administrasjon

2

2

2

Styret/
Administrasjon

Antall Røde Kors-vurderinger

5

10

15

Styret/
Administrasjon

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 aktivt i markering av Frivillighetens dag

5. desember

Styret/Administrasjon/Frivillige

Planlagte kurs og arrangement
Kurs og arrangement
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3.2

Kristiansand Røde Kors

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

Lokalforeningens mål og prioriteringer
Røde Kors skal ha gode støtteverktøy for de frivillige, som styrker dem i deres operative og administrative arbeid.
•

Etablere gode rutiner for rekruttering, mottak og oppfølging av nye frivillige
o Etablere en effektiv struktur for opplæring i våre aktiviteter som bidrar til at frivillige kommer raskt ut i aktivitet med
hensiktsmessig opplæring

•

o Påbegynne etablering av god brukerstøtte ved bruk av systemer og verktøy
Styrke og bygge en kultur blant frivillige og aktivitetsledere sik at de blir i rollen lenger
o Styrke samarbeidet med aktivitetsledere
o Tilrettelegge for deltakelse på distriktets kurshelg
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Kristiansand Røde Kors

Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål
Prosjekt og leveranser
Sammenheng med mål
Ny organisasjonsstruktur med Lokalråd Omsorg og
Lokalråd Barn og Ungdom

Vi inspirerer, mobiliserer og beholder
flere medlemmer og frivillige

Leveres/ferdig

Ansvarlig

2021

Styret

Indikatorer

Ambisjon 2021

Ambisjon 2022

Ambisjon 2023

Ansvarlig

Antall medlemmer

2300

2400

2500

Styret/Administrasjon

Antall frivillige

700

725

750

Styret/Administrasjon

Ta i bruk/rullet ut Mitt Røde Kors

Ja

Ja

Ja

Administrasjon

Antall Startkurs nye frivillige

20

20

20

Administrasjon/Kursholdere

Antall deltakere på distriktets kurshelg

50

50

50

Administrasjon/Aktivitetsledere

Antall aktivitetslederkurs

1

1

1

Administrasjon/Kursholdere

Antall aktivitetsledersamlinger

1

1

1

Styret/Administrasjon

Grunnkurs i psykososial førstehjelp

4

4

4

Administrasjon/Kursholdere

Grunnkurs i førstehjelpskurs

4

4

4

Administrasjon/Kursholdere

Dialog og konflikthåndtering

4

4

4

Administrasjon/Kursholdere

Samtale med personer i selvmordsfare

2

2

2

Administrasjon/Kursholdere
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Planlagte kurs og arrangement
Kurs og arrangement

Kristiansand Røde Kors

Tidspunkt

Ansvarlig

Startkurs for nye frivillige

1-2 ganger i måneden

Administrasjon/Kursholdere

Grunnkurs i psykososial førstehjelp

En gang i kvartalet

Administrasjon/Kursholdere

Grunnkurs i førstehjelpskurs

En gang i kvartalet

Administrasjon/Kursholdere

Dialog og konflikthåndtering

En gang i kvartalet

Administrasjon/Kursholdere

Samtale med personer i selvmordsfare

En gang i halvåret

Administrasjon/Kursholdere

Aktivitetslederkurs

En gang i året

Administrasjon/Kursholdere
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3.3

Kristiansand Røde Kors

Åpen og endringsdyktig
Overordnet mål: Vi videreutvikler oss som en åpen og endringsdyktig organisasjon, i tråd med samfunnsutviklingen
Vi 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.

Lokalforeningens mål og prioriteringer
• Delta i storbynettverk for erfaringsutveksling med andre lokalforeninger
• Delta på distriktets samlinger for lokalforeningsledere
Indikatorer

Ambisjon 2021

Ambisjon 2022

Ambisjon 2023

Ansvarlig

Antall styremøter

8

8

8

Styret

Antall statusrapporter økonomi

3

3

3

Administrasjon
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Kristiansand Røde Kors

Sakspapirer og referater til styremøter åpne og
tilgjengelige
Ungdomsrepresentant i styret (under 30 år)

Alle

Alle

Alle

Administrasjon

1

1

1

Styret

Godkjent GDPR-protokoll

Godkjent

Godkjent

Godkjent

Administrasjon

Antall tillitsvalgte (subsidært frivillige) som har vært
innlogget på Korsveien og/eller Teams siste tertial
Antall gjennomførte kurs i lederutvikling ved
lokalforening
Antall gjennomførte utviklingssamtaleprosesser i
løpet av det enkelte år
Antall deltakelser Storbynettverk

Alle i styret

Alle i styret

Alle i styret

Styret

1

1

1

Administrasjon

3

3

3

Daglig leder

2

2

2

Styreleder/
Daglig leder

Antall samlinger lokalforeningsledere

2

2

2

Styret
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3.4

Kristiansand Røde Kors

Bærekraftig og ansvarlig
Overordnet mål: Vi opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte
Vi 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.
Lokalforeningens mål og prioriteringer
Sikret fortsatt balanse i driften av Kristiansand Røde Kors
Mange av midlene som mottas fra eksterne tilskuddsgivere er usikre midler. Drift av de ulike aktivitetene har derfor ikke et langsiktig
perspektiv. Hva Kristiansand Røde Kors driver med hvert år avhenger av hvilke midler som blir tildelt. Ved å undersøke muligheter for
mer langsiktig finansiering ønsker vi å sikre en mer bærekraftig økonomi. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom følgende punkter:
• Utforske mulighet for å inngå en samarbeidsavtale med Kristiansand Kommune.
• Utvikle nye inntektskilder med fokus på å øke tilgangen til frie midler som gjør oss mer handlekraftige og uavhengige.
• Øke inntekter fra fastgiverordninger som medlemskontingent og grasrotandel
• Tilrettelegge for inntektsgivende arbeid i form av salg av blant annet bøker og kransekaker
• Gjennomgang av leieavtale for Vesterveien 6
• Avklaringer og salg av Frivillighetens hus
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Kristiansand Røde Kors

Lokalforeningens prosjekter og leveranser for å nå mål
Prosjekt og leveranser
Sammenheng med mål
Avklaringer og salg av Frivillighetens hus

Vi opptrer på en bærekraftig og
ansvarlig måte

Leveres/ferdig

Ansvarlig

Ikke mulig å
tidfeste

Styret

Indikatorer

Ambisjon 2021

Ambisjon 2022

Ambisjon 2023

Ansvarlig

Fase ut engangsplast

Administrasjon og
styret

Administrasjon,
styret og
hjelpekorps

Administrasjon,
styret og alle
aktiviteter

Administrasjon/styret

Ta i bruk digitalt varsling- og avvikssystem

Ja

Ja

Ja

Styret

Inntekter bundne midler

4’500’000

4’750’000

5’000’000

Styret/
Administrasjon

Inntekter frie midler

750’000

800’000

850’000

Styret/
Administrasjon

Totale inntekter

6’250’000

6’500’000

6’750’00

Styret/
Administrasjon
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Sak nr: 8
Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors
Fra: Styret i Kristiansand Røde Kors
Møtedato: 15.02.2021
SAK: Budsjett 2021
Styret i Kristiansand Røde Kors la frem budsjetter for 2021 i møte 15.02.2021
og vedtok å legge disse frem for årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors vedtar de fremlagte budsjettene for 2021 for
Kristiansand Røde Kors.
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Budsjett for Kristiansand Røde Kors 2021

Kontonummer Kontonavn

Sammenligningstall
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Forklarende tekst
2019
2020
2020
2021

Driftsinntekter
Salgsinntekter
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet
3210 Deltakeravgift / Egenandeler
3222 Lotteriinntekter

30 574
4 159
9 594
28 420

24 000
10 000

Sum salgsinntekter

76 747

500 022

Tilskudd, støtteordninger
3320 Medlemsinntekter
3331 Bundne midler / Søknadsportalen
3332 Frifond
3334 Barnehjelpsfondet (VARK)
3450
3460
3470
3481

Kommunale tilskudd
Fylkeskommunale tilskudd
Statlige tilskudd
Momskompensasjon

3490 Andre tilskudd
Sum tilskudd, støtteordninger
Annen driftsinntekt
3600 Leieinntekt fast eiendom
3800 Salgssum anleggsmidler

28 000

32 547
0
6 897
11 270

30 000
0
5 000
0

62 000

50 714

35 000

500 000

458 023

1 052 867 1 550 000 1 609 299
30 000
30 608

50 000

30 000
6330

565 000

350 000

295 000
224 138

295 000
220 000

504 430
165 000
388 414
302 125

Kransekake-salg, bøker
Refusjon utlegg
Egenandel Nødovernatting
Lotteri ikke planlagt i 2021

500 000 Støtte- og givermedlemmer
Innvilgede søknader Norges Røde Kors,
2 441 000 div aktiviteter
Innvilget støtte til Kompis, via Norges
30 000 Røde Kors
50 000 Innvilget til BARK, via distrikt
Estimat, søknad diverse aktiviteter,
600 000 kompensasjon teststasjon havna
125 000 Innvilget støtte til Besøkstjenesten
495 000 Estimat - EØS, Mentorfamilie
300 000

Innvilget støtte, Stiftelsen DAM - Bedre
1 018 305 850 000 760 000 950 000 med besøksvenn og Gatemegling m.m.
3 715 940 3 815 000 4 223 621 5 491 000

6 000
1 000
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6 000
1 000

1 500
0

3 000 Utleie av våre lokaler i Vesterveien
0

3900 Bundne bidrag til spesielle formål
3901
3902
3906
3910
3911

Endring avsetning ubrukte midler
Fordeling KRK og KRKH for å få balanse til å gå opp
Bundne bidrag
Ubundne bidrag og gaver
Minnegaver

3970 PANTO
3982 Grasrotandelen
3990 Andre inntekter
Sum annen driftsinntekt
Driftsinntekter totalt

10 000

10 000

71 800

-499 758
26 866
5 000
7 759
555

-500 000
26 866
5 000
5 000

-354 857

616 939
83 320
18 362
276 043

600 000
80 000
18 000
251 866

864 799
71 302
4 670
681 264

15 000
2 000
5 050

Estimat, sponsing og gaver øremerket
spesifikke prosjekter - BARK,
40 000 Nødovernatting og juleaksjonen
Estimat, avsatte øremerkede midler
-300 000 som kan brukes i 2021
0
5 000 Sponsing
4 000 Sponsing og gaver - ikke øremerket
2 000 Gaver ved bortgang
Pantelotteriet - ekstraordinær økning i
700 000 2020
70 000 Grasrotandelen - Norsk tipping
5 000 Facebook-innsamlinger m.m.
529 000

4 068 729 4 128 866 4 955 599 6 055 000

Driftskostnader
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
4090 Beholdningsendring
Varekostnad
4310 Innkjøp varer / Arb.gr.
4410 Gevinster
Varekostnad

391 125

2 160
2 191
4 351

2 000
2 000
4 000

269
796
1 065

2 000 Kransekake-salg
0 Planlegges ikke lotteri
2 000

Lønnskostnad
5010 Lønn
5810 Refusjon fra NAV
5940 Sosiale utgifter
Lønnskostnad

Økning fra 3,9-5,4 årsverk - Nye:
3 208 772 2 800 000 2 360 552 3 500 000 Mentorfamilie, Fellesverket
Brukes ved foreldrepermisjon og
0 sykemelding
-537 470
-180 295
Sosiale utgifter og opplæring/kurs
14 164
4 332
20 000 ansatte
8 000
2 685 465 2 808 000 2 184 589 3 520 000
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Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
6017 Avskrivning på inventar
Annen driftskostnad
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsk…
6300 Leie lokale
6301 Leie lokaler / hytta Hovden
6302 Leie garasje
6342 Strøm -Vesterveien 6
6360 Renhold

6370 Driftskostnader lokaler
6540 Inventar og utstyr
6621 Serviceavtaler

26 183

26 183

15 916

213 094
1
69 056
78 683
82 494

280 000
1
69 056
85 000
85 000

3 130
121 317

3 000
90 000

67 421
95 914

6 523

6 500

8 825

120
207 138
52 641
52 486
102 550

275

6690 Reparasjon og vedlikehold annet

6701 Honorar revisjon
6705 Regnskapshonorar
6720 Honorar for juridisk bistand

41 125
-

50 000
-

43 750
20 018

6790 Annen fremmed tjeneste
6800 Kontorrekvisita

65 925
2 010

140 000
2 000

109 206
3 044

6830
6840
6890
6900
6907
6909
7000
7023
7024
7140
7141

10 307
449
977
22 786

10 000
500
151 000
20 000

3 483
1 239
129
120
56 380
28 568

3 000
1 000
100
100
42 000
38 000

5 773
0
-10
26 373
1 421
1 242

Kursmateriell
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
Diverse kostnader
Telefon kontor
Telefon, mobil
Div. tele- og datatjenester
Drivstoff, selskapets transportmidler
Drift mannskapsbil
Drift andre transportmidler
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Reisekostnader, ansatte
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24 961
16 708

15 000

0
250 000
0
60 000 Andel, Hjelpekorpsets garasje Tangen
65 000
80 000
Tall for 2020 inkluderer felleskostnader i
40 000 Vesterveien for både 2019 og 2020
100 000 Utstyr og klær aktiviteter
Tall for 2020 viser pris for
0 regnskapsprogram
0 Reparasjon og vedlikehold Vesterveien
Revisjon lokalforening og enkelte
prosjekter - Nødovernatting og tilskudd
50 000 Stiftelsen DAM
70 000 Røde Kors regnskapssenter
20 000 Juridisk bistand, Frivillighetens hus
Sengeklær Nødovernatting, honorar
100 000 arkitekt hytte Hovden m.m.
3 000 Kontorrekvisita Vesterveien
Kursmateriell inkl. smittevernutstyr 10 000 aktiviteter
500
0
30 000
0
0
0
0
0
30 000 Reise - aktiviteter o.l.
40 000 Ekstra reise Fellesverket

7170
7300
7320
7350
7360
7420
7500

Bevertning i forb. m/reise og opphold
Markedsføring
Reklamekostnad
Annonsering
Møteutgifter
Gaver
Forsikringspremie

7710 Bevertning møter
7711 Arrangement - diverse
7714 Bevertning aktiviteter
7721 Aktiviteter
7740 Øredifferanser
7790 Annen kostnad
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat

5 445
1 040
4 353
5 102
8 022
5 086
9 733

90 000
17 500
8 500
42 000
5 000
10 000

766
2 020
0
9 622
6 375
13 974
8 169

17 046
20 716
170 135

10 000
15 000
158 000

8 724
0
51 437

164 363
-10

165 000
-10

235 172
-1
36 799
1 282 881 1 677 747 1 212 913 1 490 500
3 998 880 4 515 930 3 805 608 5 027 500
-220 000
69 849 -117 063 1 149 992 1 027 500

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
8030 Renteinntekt bank
8050 Annen renteinntekt
Sum finansinntekt

39 879
15 600
55 479

39 879
15 600
55 479

Annen finanskostnad
8100 Verdireduksjon av finansielle inst. vurdert til virkelig verdi
8130 Bankomkostninger
8160 Purregebyr
8170 Annen finanskostnad
Sum Finanskostnad

44 720
-2 340
-70
-736
41 574

44 720
-2 340
-70
-736
41 574

Årsresultat

0
30 000 Generelt og Fellesverket
0
10 000
10 000
7 000 Gaver frivillige, ansatte og aktiviteter
10 000
Bevertning møter - styret,
15 000 arbeidsgrupper m.m.
10 000 Eksterne arrangement
150 000 Bevertning aktiviteter
Div. utgifter aktiviteter og
300 000 beredskapsarbeid
0

326 903
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20 656
20 656

-844
-1 213
-2 057

20 000
0
20 000

0
-1 000
0
-1 200
-2 200

-62 320 1 168 591 1 045 300

Sak nr: 9 a
Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors
Fra: Styret i Kristiansand Røde Kors
Møtedato: 15.02.2021
SAK: Ny organisasjonsstruktur i Kristiansand Røde Kors
Kristiansand Røde Kors har over 20 ulike humanitære aktiviteter. Kontakten mellom
lokalforeningsstyret og aktivitetslederne varierer fra aktivitet til aktivitet. Det kan også være
utydelig hvordan de ulike aktivitetene blir representert og får påvirket lokalforeningen
utenom årsmøtet. Foreningen har også ansatte, og mange aktiviteter og frivillige har først og
fremst en kobling til foreningen gjennom dem. Styret ønsker å korte ned avstanden mellom
styret og de viktigste i Kristiansand Røde kors: de frivillige som drifter aktivitetene.
Styret ønsker videre å legge til rette for en organisatorisk struktur som på best mulig vis
trekker veksler på våre administrative ressurser. Styret foreslår derfor en dreining fra dagens
praksis med stor grad av prosjektrelaterte ansettelser i graderte stillinger, til faste stillinger
med et tematisk oppfølgingsansvar. Med dette gis medarbeiderne større forutsigbarhet, og
vi får en mer fleksibel og robust organisasjon.
Kristiansand Røde Kors i dag
Slik Kristiansand Røde
Kors er organisert i dag
har styret medlemmer
valgt inn på årsmøtet
på anbefaling fra
valgkomiteen, og
aktivitetene har hver
sine ansattressurser i
administrasjonen som
gir hjelp og støtte. Av
organisasjonskartet
framkommer
avstanden mellom
styret og aktivitetene;
en utfordring som
både styret og
aktivitetslederne kjenner på. Styret har i 2020 satt som mål å besøke alle aktivitetene.
Gjennom blant annet disse besøkene har behovet for at aktivitetsleder og andre frivillige i
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aktivitetene blir hørt blitt enda mer synlig. Kristiansand Røde Kors er en stor organisasjon
med mange aktiviteter og vi trenger flere møteplasser og påvirkningskanaler.
Kristiansand Røde Kors med lokalråd
Styret tror den beste
løsningen for bedre
involvering er å
opprette lokalråd for
også de to andre
hovedgrupperingene
av aktiviteter i
Kristiansand Røde
Kors: Omsorg og Barn
og Ungdom. Barn og
Ungdom er en
pilotorganisering i
Røde Kors og vil
fungere som en
videreutvikling av den
eksisterende
grupperingen
Ungdom. Vi har fått
godkjenning av styret i Vest-Agder Røde Kors til å prøve ut denne formen i ei prøveordning
på to år. Under Barn og Ungdom samordner vi og styrker alle aktiviteter for både barn og
ungdom. Hjelpekorpset har allerede et lokalråd med en representant i styret, og dette
fungerer bra og er ikke noe styret ønsker å endre på. Lokalrådene/ressursgruppene bør
bestå av minimum fire medlemmer: leder, nestleder og to medlemmer. Administrasjonen vil
fortsatt støtte aktivitetene og lokalrådene/ressursgruppene, og daglig leder vil i tillegg bistå
styret. Lederne for et eventuelt lokalråd vil inngå i styret i Kristiansand Røde Kors som
«fullverdige medlemmer uten bundet mandat. Nestlederne er varamedlemmer.» (Lover for
Røde Kors, §20) Årsmøtet godkjenner også lokalrådenes beretninger, regnskap og eventuelle
handlingsplaner og budsjetter. Denne organisasjonsformen gjør at du som frivillig får en
tydelig person å forholde deg til som både ser deg og kan videreformidle og løfte
aktivitetenes saker opp til styret. Styret håper også endringen kan gjøre organisasjonen mer
robust i forhold til å håndtere ulike oppgaver, og skape større trygghet, tilfredshet og mer
forutsigbarhet for våre ansatte.
Høringsnotat, dialogmøte og tilbakemeldinger
Styret har arbeidet sammen med administrasjonen for å finne ei løsning på dette behovet.
30. november 2020 sendte styret i Kristiansand Røde Kors ut et høringsnotat om ny
organisasjonsstruktur og 15. desember 2020 avholdt man et åpent digitalt dialogmøte hvor
forslaget ble presentert og det var mulighet til å komme med spørsmål og innspill. Innen
fristen 15. januar hadde styret fått flere tilbakemeldinger både på dialogmøtet, samt muntlig
og skriftlig. De fleste tilbakemeldingene gikk på at man ønsket et nytt ledd mellom styret og
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aktivitetene. Noen var for lokalråd, andre var ikke bestemte på hvilken form dette skulle ta
og var mest opptatt av at det kom inn et nytt ledd. Det kom også tilbakemeldinger på at man
ønsket å forholde seg til de nasjonale anbefalingene om Lokalråd Omsorg og Lokalråd
Ungdom. Skriftlige tilbakemeldinger inkluderes her:
Fra: Alfred Georg Klausen (Leder, Beredskapsutvalget)
Sendt: tirsdag 1. desember 2020 10:05
Emne: Re: Informasjons- og høringsmøte: Ny organisasjonsstruktur i Kristiansand Røde Kors
Hei
Min umiddelbare tilbakemelding på dette er: To tomler som peker mot himmelen
Det er jo ikke en revolusjonerende omlegging av strukturen, men en effektivisering. Som et er foreslått synes
jeg det er et godt forslag. Å få egne lokalråd el ressursgrupper er et stort framsteg. Likte spesielt godt
pilotprosjektet Oppvekst. Ungdom var en liten gjøkunge i reiret, som ikke helt passet inn som egen gren
sammen med de to andre. Oppvekst tror eg derimot vil være bra.
Eneste jeg har å kommentere er at jeg savner en satsning på RØFF. Det er et manglende element i KRK for
tiden. Trolig vil det vokse frem av seg selv når BARK’erne blir store nok.
Vet ikke om jeg kan delta på infomøtet. Derfor innspill på mail nå.
-agFra: Synnøve Eikaas Aksnes (Disiriktsleder, Røde Kors Vest-Agder)
Sendt: tirsdag 1. desember 2020 17:28
Emne: Sv: Informasjons- og høringsmøte: Ny organisasjonsstruktur i Kristiansand Røde Kors
Hei.
Dette ser veldig spennende ut, og jeg heier på alternativ organisering som kan løfte organisasjonen og
aktivitetene våre opp og frem!
Spørsmål: Kunne jeg fått lov å delta på møtet deres, kun som passiv lytter!
- Jeg skal ikke si noe/mene noe/blande meg inn i noe, men jeg har et oppriktig ønske om å høre mere om
hva dere tenker.
Kanskje lære noe, og kanskje om jeg får med meg resten av ds, forsøke noe tilsvarende på distriktsnivå...
Det dere holder på med her ser jeg på som en veldig spennende tanke, og det ser veldig bra ut!
Vennlig hilsen
Synnøve Aksnes
Distriktsleder
Fra: Benedicte Andersen (Aktivitetsleder, Kompis/Treffpunkt)
Sendt: fredag 15. januar 2021 20:51
Emne: Høringsnotat KRK 15.01.21
Hei Tara,
Under finner du høringsnotatet jeg ønsker å sende inn til styret i Kristiansand Røde Kors, på vegne av meg
selv og de frivillige i min aktivitet, Kompis.
Vi i aktiviteten Kompis har lenge følt oss isolert her vi sitter i Kristiansand. Fordi vi ikke har et lokalråd
Ungdom så har vi ingen tillitsvalgte og ingen naturlig plass i organisasjonen. Vi har derfor ikke blitt invitert til
relevante ungdomssamlinger som Landsleir, Inspirasjonssamling, Tillitsvalgtsamling og Årsmøter i Røde Kors
Ungdom de siste årene. Annen viktig informasjon når heller ikke frem.
Det vi har fått delta på av nasjonale samlinger, har vært etter å ha oppsøkt informasjon om disse på eget
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initiativ, og etter å ha fått «spesiell tillatelse» til å være med. Dette fører til at vi ikke henger med når vi
deltar, fordi vi ikke får delta på lik linje som de andre som er der – Som tillitsvalgte i lokalråd og i distriktsråd.
Dette er veldig synd, for slike nasjonale samlinger er noe man har svært stort utbytte av, både sosialt og
faglig. Det er viktig for å kunne videreutvikle oss, for å bygge gode relasjoner og nettverk til videre samtaler,
og for å kunne tilby ungdom et så bra aktivitetstilbud som overhodet mulig.
Vi ønsker derfor å opprette et lokalråd Ungdom her i Kristiansand, og å følge den organisasjonsstrukturen
som er naturlig i Røde Kors, istedenfor å bli en del av et lokalråd Oppvekst.
Det er viktig for oss for å sikre at ungdomsstemmen blir hørt i lokalstyret, men også videre inn i distriktet og
spesielt under årsmøtene til Røde Kors Ungdom. Det er viktig for oss for å verne om Ung til Ung metoden,
som er det viktigste vi i Røde Kors Ungdom har. Det er viktig for oss for å faktisk kunne kalle oss
«Kristiansand Røde Kors Ungdom», ha våre egne tillitsvalgte, og for å naturlig kunne ta del i
ungdomsorganisasjonen. Røde Kors Ungdom har bl.a. en egen strategi, politisk plattform og handlingsplan,
og vi ønsker å ha en naturlig plass i prosessene som utvikler disse.
Vi driver tross alt aktivitet på lik linje som all annen ungdom i Kompis og i Røde Kors Ungdom.
Dersom vi blir en del av et oppvekstråd er vi bekymret for at aktiviteten vår ikke i stor nok grad forblir
ungdomsstyrt, og at beslutninger om vår aktivitet ikke treffes av tillitsvalgte i vår målgruppe. Dette kan også
ha andre konsekvenser, som å miste eventuell støtte, fordi den skal gå til ungdomsstyrt aktivitet.
Det er for øvrig også et pågående arbeid i Røde Kors Ungdom, for å omorganisere oss, og for å sikre at
aktivitet drives på best mulig måte. Det innebærer en endring i bestemmelsene for antall medlemmer i
lokalråd, og at vi fokuserer på en bredere aktivitet – Treffpunkt.
Vi har tidligere hatt et lokalråd, og distriktsråd, hvor ungdom målrettet ble rekruttert til å sitte i råd. Dette
fungerte ikke, noe som nok handlet mye om at man ikke hadde en faktisk aktivitet å drive og at
ungdommene som ble med ikke ønsket dette av eget initiativ. Det har vi nå.
Per nå så har vi 25 frivillige, og vi vokser. Vi tilbyr mye aktivitet til ungdommen i byen vår, og i 2021
planlegger vi å skru opp aktivitetsnivået enda mer. Vi er gode til å omstille oss, og var blant annet tidlig ute
med å tilby digital aktivitet.
Vi i ressursgruppen leder og drifter allerede vår aktivitet, Kompis, og følger opp store deler av hva et
eventuelt lokalråd vil gjøre. Vi holder blant annet kurs, og intervjuer frivillige til vår aktivitet selv. Aktiviteten
vår fungerer godt, og vi har mer enn nok kapasitet til å starte opp et lokalråd Ungdom
Jeg vil også få med at vi er en gjeng med flinke og engasjerte ungdommer, som gjerne vil sitte i, og drifte et
lokalråd nettopp fordi det er viktig for oss. Vi vil at Kristiansand Røde Kors skal satse enda mer på Ungdom,
for vi er en utrolig viktig målgruppe, som ikke må glemmes.
Vi håper at dere ønsker å støtte oss i det, og at dere forstår hvorfor dette er så viktig for oss.
Vennlig hilsen
Benedicte Andersen
Aktivitetsleder Kompis
Fra: Frank Væting (Aktivitetsleder, BARK Randesund)
Sendt: mandag 18. januar 2021 00:18
Emne: Innspill til høring angående organisasjonsstruktur i Kristiansand Røde Kors
Som en av flere ledere i BARK Randesund vil jeg gi følgende innspill til høringen:
BARK har siden oppstarten for få år siden blitt en stor aktivitet i lokalforeningen, og har hovedsakelig sin
aktivitet fordelt på bydelene. Aktiviteten drives bra, men det drives i stor grad av foreldre som også har sine
barn med i BARK. Mange av foreldrene som er ledere har ikke tidligere vært med i Røde Kors, og mitt
inntrykk er at de ofte har lite kjennskap til og tilknytning til lokalforeningen. De er hovedsakelig delaktige i en
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aktivitet som heter BARK. Det gjør driften av aktiviteten sårbar, for disse lederne forsvinner som oftest når
barna velger å slutte med aktiviteten. Den BARK aktiviteten som på kort tid vokste frem i bydelene er jeg
redd kan forsvinne like fort om ikke det legges til rette for og tenkes langsiktig. I tillegg mener jeg det er
viktig at vi forsøker å involvere og inkludere de frivillige lederne i BARK i organisasjonsarbeidet til
lokalforeningen. Det tror jeg vil være med å skape en sterkere tilhørighet og kjennskap til organisasjonen,
ikke nødvendigvis for alle, men kanskje for enkelte som så kanskje blir aktive i mange år. Uten denne
tilhørigheten til organisasjonen har de kun en tilhørighet til aktiviteten, og den skaper ikke nødvendigvis
langvarige ildsjeler i Røde Kors arbeidet.
Vi som driver BARK aktiviteten i bydelene har frem til nå kun forholdt oss til ulike ansatte som kontaktpunkt.
Det er fint å ha ansatte i organisasjonen, men jeg tenker det er viktig å bruke de ansatte sine ressurser riktig,
og til oppgaver som kan avlaste frivillige. Med andre ord tenker jeg det vil være riktig å bruke ansatte til å
støtte aktivitetene og frivillige ledere, ikke bruke ansatte til å lede frivillige aktiviteter. Det tenker jeg er riktig
at frivillige gjør.
Røde Kors er en frivillig organisasjon som skal ledes og drives av frivillige. Det er derfor viktig at det legges
opp til, og legges til rette for at nye frivillige inkluderes i organisasjonsarbeidet. Etablering av flere lokalråd
som samlet sett representerer alle aktivitetene er med på å legge til rette for at frivillige kan delta i
organisasjonsarbeidet ut over den aktiviteten de i utgangspunktet deltok i, og det skaper større tilhørighet
mellom aktivitetene og organisasjon. I tillegg gjør det nok også at lokalforeningens styre får større tilhørighet
til aktivitetene.
Kristiansand Røde Kors har ikke hatt lokalråd som favner alle aktivitetene, og representerer de i styret. Jeg
synes forslaget fra styret om å reetablere flere lokalråd er veldig bra, og jeg tror det er verd å prøve ut et
lokalråd for oppvekst i tillegg til et lokalråd for omsorg. Omsorg har totalt sett mange aktiviteter, og et vidt
spenn i type aktiviteter. De har og over flere år slitt med å finne en god måte å representere og samle alle
aktivitetene, så derfor synes jeg det er en spennende tanke å prøve å samle barne- og ungdomsarbeid i et
lokalråd oppvekst.
Med vennlig hilsen
Frank Væting
Fra: Bark Torridal
19.01.2021
Høringsinnspill fra Bark Torridal til Ny organisasjonsstruktur i Kristiansand Røde Kors
Vi i Bark Torridal er positive til styrets initiativ til ny organisasjonstruktur for å sikre en aktiv deltakelse fra de
mange aktivitetene i lokalforeningen og en tydeligere kobling til de administrative ressursene. Bark Torridal
ble startet for tre år siden. Vi har hatt ukentlig aktivitet i de tre årene aktiviteten har eksistert. Vi har tidvis
vært usikre på hvordan Bark-aktivitetene har vært ivaretatt organisatorisk og administrativt i Kristiansand
Røde Kors. Vi har selv heller ikke godt nok fulgt opp generelt i forhold til lokalforeningsaktiviteten. Det har
også tidvis vært en koordinator på ditriktsnivå som har vært kontaktleddet vårt både inn mot distriktet men
også lokalt.
Bark Torridal har per i dag fem barn som nærmer seg øvre aldersgrense for deltakelse i Bark. Det vil i
nærmeste fremtid være et behov for et tilbud videre i Røde Kors for disse barna. Først og fremst vil dette
være Røde Kors Ungdom eller Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv.
Styrets forslag om opprettelse av ressursgruppe eller lokalråd for omsorg og oppvekst, synes å være en god
retning. Vi oppfatter at det er gitt åpning for å opprette lokalråd oppvekst, selv om dette per i dag ikke synes
å være i henhold til gjeldende lovverk i Røde Kors. Det vil si at vi oppfatter at opprettelsen av et lokalråd
oppvekst også forutsetter at lederen for lokalrådet inngår som fullverdig medlem i styret i Kristiansand Røde
Kors. Vi har tro på at opprettelse av to nye lokalråd, omsorg og oppvekst, vil bidra til å få en sterkere og
samlet forankring av de frivillige aktivitetene i lokalforeningen, samt en sterkere tilknytning til styret. Vi
foreslår derfor opprettelsen av lokalråd.
Vi er ikke godt nok kjent med hvordan aktiviteten i Røde Kors ungdom og Røff er per i dag i lokalforeningen,
men vi har oppfattet at det har vært begrenset aktivitet den senere tiden. Vi er kjent med at Røff aktiviteten
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generelt er forankret i Hjelpekorpset i Norges Røde Kors. Det er nå flere Bark grupper i Kristiansand som i
nær fremtid vil ha behov for at det etableres alternative aktiviteter for eldre barn i Bark. Vi tror at det, i
hvert fall på kort sikt, vil være fordeler forbundet ved å samle både Røde Kors Ungdom og Røff aktivitetene i
et felles lokalråd oppvekst.
I Kristiansand Røde Kors så har Bark aktiviteten etablert seg som bydelsaktiviteter. En slik organisering er
positivt og en retning som vi tror er i tråd med aktivitetens intensjon. Røde Kors Ungdoms aktivitet har
tradisjonelt vært sentralt lokalisert i Kristiansand. Det er usikkert hvordan en fremtidig RØFF aktivitet best
bør forankres. Det er likevel nærliggende å tro at flere av de frivillige voksne som per i dag er ledere rundt
om i bydelene også vil være aktuelle resurspersoner inn i fremtidig utvikling av RØFF-aktiviteter. De samme
frivillige voksne vil også være aktuelle ressurspersoner inn i et eventuelt lokalråd oppvekst. Vi tror at en nær
kontakt mellom Bark-aktivitetene og Røde Kors Ungdom og Røff vil være betydningsfull for å utvikle disse
koblingene videre, og vil kunne styrkes organisatorisk gjennom et felles lokalråd.
Konklusjon: Bark Torridal forslår opprettelsen av et lokalråd oppvekst hvor aktiviteten Bark, Røde Kors
Ungdom og Røff forankres organisatorisk i lokalforeningen.
Vennlig hilsen for Bark Torridal
Dag Tomas Sagen Johannesen
Aktivitetsleder

I styremøte 25. januar 2021 drøftet styret ulike organiseringsmodeller. Det ble fremmet at et
rent omsorgsråd vil kunne bli for “tungt” og ikke favne BARK-gruppene og de øvrige
aktivitetene for barn og unge. En oversikt over fordeling av frivillige mellom Omsorg,
Hjelpekorps og Ungdom, forsterket dette inntrykket. Styret endte med at de ønsket å
opprette et Lokalråd Omsorg og et Lokalråd Barn og ungdom.
Siden styremøtet 25. januar fattet distriktsstyret i Vest-Agder Røde Kors følgende vedtak i
styremøtet 27. januar:
9/21 Alternativ organisering i Kristiansand Røde Kors
Kristiansand Røde Kors ønsker å legge frem sak for årsmøtet hvor de velger et lokalråd
oppvekst, som skal ha fagansvar for alle aktiviteter for barn og ungdom i lokalforeningen.
Ungdom vil ha en naturlig plass der.
Vedtak: Distriktsstyret godkjenner at Kristiansand Røde Kors tester ut lokalråd oppvekst, og
ber om at Kristiansand Røde Kors deler de erfaringene de gjør i perioden, slik at distriktet og
andre lokalforeninger kan lære av piloten.

Styrets forslag til vedtak:
Kristiansand Røde Kors organiseres med to nye lokalråd i tillegg til det
eksisterende Lokalråd Hjelpekorps: Lokalråd Omsorg og Lokalråd Barn og
Ungdom.
Innen 1. mai 2021 skal styret innkalle til valgmøter for frivillige i aktivitetene på
henholdsvis Omsorg og Barn og Ungdom. Frist for innsendelse av kandidater er
1. april 2021. De to nye lokalrådene trer i kraft umiddelbart etter valgmøtet.
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Styret skal i samarbeid med Lokalråd Barn og Ungdom utarbeide Bestemmelser
for Lokalråd Barn og Ungdom. Disse skal bygge på Bestemmelser for Røde Kors
Ungdom og Bestemmelser for Lokalråd Omsorg. Bestemmelsene legges frem
for styret i Kristiansand Røde Kors så snart som mulig og senest innen 1.
september 2021.
Lokalråd Barn og Ungdom foreslås som ei prøveordning på to år. I
prøveperioden skal leder- og nestleder være representanter fra Røde Kors
Ungdom og Barnas Røde Kors (BARK). I prøveperioden har styret ansvar for å
gjennomføre ei evaluering av ordningen. Styret vil dele erfaringer halvveis i
prøveperioden, på årsmøtet i 2022.
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Sak nr: 9 b
Til: Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors
Fra: Styret i Kristiansand Røde Kors
Møtedato: 15.02.2021
SAK: Ny lov for Kristiansand Røde Kors
På landsstyret i Norges Røde Kors sitt møte 27.11.2020 ble det vedtatt nye
lovnormer for lokalforeninger og distrikt. Kristiansand Røde Kors har endret
våre lover i tråd med disse.
Styret i Kristiansand Røde Kors la frem nye lover for Kristiansand Røde Kors i
møte 15.02.2021 og vedtok å legge disse frem for årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors vedtar de fremlagte nye lovene for
Kristiansand Røde Kors.
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Lover for Kristiansand Røde Kors
(basert på lovnorm vedtatt av landsstyret 27.11.2020)

Kapittel I. Formål
§ 1. Kristiansand Røde Kors er stiftet den 26. april 1917. Den er en selvstendig forening
med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors’ formål og prinsipper, blant annet
ved å avdekke lokale omsorgsbehov, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak o.l.,
samt gi tilbud til ulike grupper/mennesker i nærmiljøet.
Kristiansand Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Agder Røde Kors innenfor sitt
geografiske område.
Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø.
§ 2. Foreningen skal drive Røde Kors-arbeid i overensstemmelse med Lover for Røde Kors,
og beslutninger samt bestemmelser fattet av landsmøtet, landsstyret og Agder Røde Kors,
jf. Lover for Røde Kors §§ 13 og 17
Kapittel II. Organisasjon – Medlemskap
§ 3. Kristiansand Røde Kors’ organer er lokalstyret og årsmøtet.
§ 4. For å løse sine arbeidsoppgaver har lokalforeningen opprettet avdelinger for:
‐ Røde Kors Hjelpekorps
‐ Røde Kors Omsorg
‐ Røde Kors Barn og Ungdom
§ 5. Kristiansand Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige
medlemmer og bedriftsmedlemmer.
Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen.
Medlemskontingenten fastsettes av landsstyret i Norges Røde Kors, jf. Lover for Røde Kors
§ 8. Kun medlemmer i Røde Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors’ organisasjonsledd, jf. Lover
for Røde Kors § 8.
Landsstyret kan stille spesielle kvalitets- og alderskrav, krav til egnethet samt krav til
medlemskap i Røde Kors for å kunne utføre bestemte verv eller aktiviteter i de enkelte
organisasjonsledd.
Styret i lokalforeningen er ansvarlig for at aktivitetene drives i henhold til lover, og
bestemmelser i Røde Kors. Den eller de som er valgt eller utpekt som leder(e) av den
enkelte aktivitet har et særskilt ansvar for å påse at de frivillige har den nødvendige
kompetansen og egnetheten til å utføre aktiviteten vedkommende ønsker å være frivillig i
før den frivillige starter i aktiviteten, jf. lover for Røde Kors § 8.
Medlemmer som lokalforeningen ønsker å hedre, kan av årsmøtet utnevnes til
æresmedlem av lokalforeningen. Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og
bedriftsmedlemmer tildeles diplom.
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Kapittel III. Alminnelige bestemmelser
§ 6. Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors’ formål.
Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg - jf. Lover for
Røde Kors § 18. Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke.
Lokalforeningen skal ha en felles økonomi, jf. Lover for Røde Kors § 20.
§ 7. Kristiansand Røde Kors yter tilskudd til Agder Røde Kors og til landsforeningen etter
regler fastsatt av landsstyret og av distriktsårsmøtet.
§ 8. Lokalforeningens regnskaper skal revideres av revisor som velges på årsmøtet.
Revisor velges etter kriterier fastsatt av landsmøtet og landsstyret.
§ 9. Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på lokalforeningens og
avdelingenes møter. Denne aldersgrensen gjelder ikke for ledere som representerer Røde
Kors Barn og Ungdom i foreningens møter. Aldersgrensen gjelder heller ikke for Røde Kors
Barn og Ungdoms egne møter.
Røde Kors skal også legge til rette for at medlemmer under 13 år har arenaer hvor de kan
fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen.
For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent til
Kristiansand Røde Kors i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse.
Bare de som er til stede på lokalforeningens møter kan stemme. Blanke stemmer holdes
utenfor ved opptellingen.
§ 10. Lokalforeningene kan på distriktsårsmøtet delta med sin leder eller nestleder - jf.
distriktets lover. Dersom verken leder eller nestleder kan møte, kan distriktsstyret gi
dispensasjon fra denne bestemmelsen.
I tillegg deltar leder/nestleder for lokalrådene på distriktsårsmøtet. Dersom lokalstyret
ivaretar rollen som lokalråd (jf. § 24, 3. ledd i disse lover) kan lokalstyret i stedet oppnevne
delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer).
§ 11. Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøtet eller på
ekstraordinært møte.
Forøvrig gjøres vedtak i lokalforeningen ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall er
lederens stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg.
§ 12. En frivillig i lokalforeningens aktivitet som ikke har den nødvendige egnetheten eller
som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 9, punkt 9.1., kan utelukkes
fra aktiviteten av lokalforeningsstyret, jf. Lover for Røde Kors § 9, punkt 9.1.
En tillitsvalgt i lokalforeningen som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde
Kors § 9, punkt 9.2., kan suspenderes av distriktsstyret.
Et medlem eller en frivillig som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors §
9, punkt 9.3., kan ekskluderes av landsstyret.
§ 13. Ved tvistespørsmål i lokalråd eller valgmøte kan et mindretall innanke saken for
lokalstyret til endelig avgjørelse.
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Ved tvistespørsmål i lokalstyret, årsmøtet eller ekstraordinært møte kan et mindretall
innanke saken for distriktsstyret til endelig avgjørelse.
Rett til anke har et mindretall som utgjør en tredjedel eller flere av de stemmer som er
avgitt i vedkommende sak.
Anke har oppsettende virkning.
§ 14. Kristiansand Røde Kors kan oppløses av årsmøtet eller av ekstraordinært møte etter
vedtak med to tredjedels flertall, jf. Lover for Norges Røde Kors § 20, punkt 20.9.
Dersom det på tross av innkalling, jf. § 15, siste ledd, respektivt § 17, ikke lar seg gjøre å
avholde årsmøte eller ekstraordinært møte, kan styret med to tredjedels flertall beslutte
oppløsning. Lar det seg ikke gjøre å holde beslutningsdyktig styremøte, trer styret i Agder
Røde Kors inn i stedet for Kristiansand Røde Kors lokalstyre.
Kristiansand Røde Kors midler og eiendeler skal, etter at gjeldsforpliktelser er innløst,
tilfalle distriktet som ikke kan disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år.
Det skal nedsettes et avviklingsstyre som har ansvaret for at avviklingen av
lokalforeningen skjer på en forsvarlig måte. Avviklingsstyret skal minst ha én representant
som er oppnevnt av distriktsstyret.
Kapittel IV. Årsmøtet
§ 15. Årsmøtet er Kristiansand Røde Kors' høyeste myndighet.
Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet med minst
14 dagers varsel, med opplysning om dagsorden og hvor sakspapirene til årsmøtet
forefinnes/kan hentes. Innkalling skal skje gjennom kunngjøring som er tilgjengelig for alle
medlemmene.
Sakspapirene skal foreligge ved innkalling til årsmøtet og skal inneholde: Årsberetning og
regnskap fra foregående år, handlingsprogram og budsjett for inneværende år,
valgkomiteens innstilling, samt eventuelle bilag til innmeldte saker.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til lovene i Røde Kors.
§ 16. Årsmøtet ledes av lederen.
For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent:
a) styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.
b) reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.
c) handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende
kalenderår.
d) valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret.
e) valg av revisor.
f) valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité.
g) innkomne forslag. Forslag må være innkommet til styret innen utgangen av desember
måned. Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være innkommet innen
utgangen av november måned.
Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Kristiansand Røde Kors etter forslag fra styret i
foreningen.
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Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder
bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig.
Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av
stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget
ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning.
Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet
er avsluttet.
Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som skal underskrives av leder og to av
årsmøtedelegatene.
§ 17. Ekstraordinært møte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 50
medlemmer krever det.
Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle de
saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i § 15, siste setning - og i § 16,
første ledd, gjelder på samme måte.
Kapittel V. Lokalstyret
§ 18. Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter bestemmelser fastsatt av årsmøtet,
distriktsstyret, landsstyret og landsmøtet. Styret er ansvarlig for at foreningens midler og
eiendeler forvaltes på en betryggende måte.
Styret består av: leder, nestleder og 3 medlemmer, lederne for lokalrådene og 2
varamedlemmer. Flertallet av medlemmene og ett av varamedlemmene i styret må ha fylt
18 år.
Styret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av lederen og to av styrets medlemmer,
utpekt av dette.
§ 19. Foreningen forpliktes av styret ved underskrift av lederen, eller i dennes fravær av
nestlederen, sammen med ett av de øvrige styremedlemmer.
Daglig leder forplikter denne lokalforeningen i saker som angår den daglige ledelsen.
§ 20. Lederen innkaller styret til møter etter behov. Hvert medlem av styret kan kreve at
styret sammenkalles. Det skal avholdes minst fire styremøter i løpet av året. Styret er
beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder leder eller nestleder, er til
stede.
Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak.
§ 21. Styret sender innen utgangen av februar måned på fastsatt måte revidert regnskap
og beretning for foregående kalenderår til distriktsstyret.
Beretning og regnskap sendes uansett om årsmøtet har vært avholdt.
Endringer som årsmøtet måtte vedta, meddeles distriktsstyret umiddelbart etter at
årsmøtet er avsluttet.
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Kapittel VI. Avdelinger og lokalråd
§ 22. Avdelingene skal ha beredskapsfokus og arbeidet skal gjenspeile de nasjonale
strategiene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors
Ungdom.
Medlemmene utøver sin virksomhet uten vederlag.
§ 23. For å delta i aktiv tjeneste gjelder følgende aldersgrenser:
Røde Kors Hjelpekorps: minimum 17 år,
Røde Kors Ungdom: 13-30 år,
Besøksvenner: minimum 18 år,
Visitorer: minimum 25 år.
Landsstyret kan i tillegg stille krav til medlemskap, utdannelse, kunnskap og alder for å
utføre bestemte tjenester eller verv i Røde Kors. Slike tjenester eller verv utføres frivillig
og uten vederlag.
§ 24. Lokalrådene leder de aktuelle aktivitetene i henhold til handlingsprogram, budsjett
og øvrige bestemmelser som er vedtatt av lokalforeningens årsmøte
Lokalrådene skal velges på egne valgmøter hvor kun medlemmer som er frivillig i
avdelingens aktiviteter har stemmerett, ref. ”Bestemmelser for valg i Røde Kors”.
Valgmøtet kan beslutte at lokalforeningens styre og/eller valgkomité også skal være
avdelingens lokalråd og/eller valgkomité.
Valgmøtene skal gjennomføres i forkant av, og gjerne i tilknytning til, lokalforeningens
årsmøte.
Røde Kors Ungdom arrangerer ungdomskonferanse hvor det gjennomføres valg, behandles
handlingsprogram samt vedtas eventuelle resolusjoner.
§ 25. For å erverve og avhende fast eiendom eller påta seg økonomiske forpliktelser kreves
samtykke av lokalforeningens styre, jf. § 6.
Lokalrådene er ansvarlig for at avdelingens midler og eiendeler forvaltes på betryggende
måte.
Lokalrådenes sammensetning er:
Røde Kors Hjelpekorps: leder, nestleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer
Røde Kors Omsorg: leder, nestleder, 1-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer
Røde Kors Barn og Ungdom: leder, nestleder, 1-4 medlemmer og
varamedlemmer.

1-2

Lederen er fullverdig medlem av lokalstyret, med nestlederen som personlig varamedlem
og møter uten bundet mandat. Øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokalråd kan av
lokalforeningens årsmøte velges til lokalstyret.
Bestemmelsene i § 20 gjelder på samme måte for lokalrådene.
§ 26. Lokalrådet sender innen utgangen av januar måned, og på fastsatt måte, beretning
og regnskap for foregående kalenderår, samt forslag til handlingsprogram og budsjett for
inneværende kalenderår til styret for lokalforeningen og distriktsrådet.
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§ 27. Medlemmer og varamedlemmer av lokalråd velges for to år av gangen. Leder og
nestleder bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig.
Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av
stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget
ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning.
Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at
lokalforeningens årsmøte er avsluttet1.
Kapittel VII Ressursgrupper
§ 28. Lokalstyret og lokalrådene kan – etter behov – opprette ressursgrupper. En
ressursgruppe skal løse oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den.
Kapittel VIII. Ikrafttreden
§ 29. Disse lover, som trer i kraft den 02.03.2021 krever godkjennelse av styret i Agder
Røde Kors. Vedtak om endring - jf. § 11, første ledd - må for å tre i kraft, være godkjent
av distriktsstyret.

1

Dersom Røde Kors Ungdom arrangerer sin ungdomskonferanse på annet tidspunkt enn beskrevet i § 24, skal
nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overta sine verv umiddelbart etter at konferansen er avsluttet.
Lokalforeningens styre skal informeres om resultatet av valget.
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Sak nr: 9

Til: Årsmøte i Kristiansand Røde Kors
Dato: 15. februar 2021
SAK: Valg

Valgkomiteen har sendt sin innstilling til lokalforeningsstyre, kontrollkomite og
revisor.

Innstilling til ny valgkomite ettersendes av styret i Kristiansand Røde Kors, og
legges senest fram i årsmøtet.
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Til Årsmøtet i Kristiansand Røde Kors 02.03.21
Fra Valgkomiteen Kristiansand Røde Kors 11.02.21.

Valg av Styre, Kontrollkomite og Revisor.
Valg av Styre for Kristiansand Røde Kors.
Valgkomiteen har hatt kontakt med Styreleder Nils Olav Berge,
styremedlemmer og daglig leder Kristiansand Røde Kors Sigrun Tara Øverland.
Styret har en dyktig leder, solid kompetanse blant medlemmene som viser
gode samarbeidsevner, og de har mange spennende oppgaver fremover.
Det skinner gjennom at de godt kan tenke seg den samme sammensetningen
av styret som i dag.
De som er på valg:
Nest-leder: Bjørn Erik Tobiasen
Styremedlem: Anne Hilde Hals
Styremedlem: Arild Sørensen
Varamedlem: Hedvig Benneche
Alle fire er villige til å ta 2 nye år.
En enstemmig valgkomite innstiller derfor alle fire for 2 nye år!
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Valg av kontrollkomite.
Samarbeid mellom Styret og Kontrollkomiteen fungerer meget bra!
På Årsmøtet 2019, kom det forslag om å legge ned «Kontrollkomiteen» når
huset på Eg er solgt.
Styret vil gjerne ha med «Kontrollkomiteen» et år til, da ikke alt er på plass
enda.

De som er på valg:
Nestleder: Bernt Pedersen
Medlem: Ellen Øyhaug
Begge to vil gjerne velges for et år til.
En enstemmig Valgkomite innstiller derfor begge for 1.År .

Revisor:
I samarbeid med Styret og daglig leder, foreslår Valgkomiteen at vi fortsetter
med samme revisor som tidligere.

Valgkomiteen ved:

Else Aukland
Sign

Minnie Nypan
Sign

Svein Snekkestad
Sign
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Martin Hauge
Sign

Til info:

Valgkomiteen har fått et forslag på nytt Styremedlem:
Joel Nziza
F.dato: 10.07.2004
Mail: jo3lnziza@gmail.com
Tlf: 93979209
Else Aukland har hatt kontakt med Joel på telefon.
Joel blir 17 år i juli 2021. Han bor på Brennåsen.
Han og hans mor har vært aktive i Sogndalen Røde kors.
Han har blant annet aktiv i Ungdomsråd
I dag er han leder for Ungdommens bystyre og har et godt nettverk.
Han vil gjerne stille til valg for Lokalstyret i Kristiansand Røde Kors.
Valgkomiteen mener han kan være en ressurs for Kristiansand Røde Kors og
bør kontaktes for «Nye» Lokalråd.
Han bør også være aktuell for Valg i 2022
Valgkomiteen

137

