
  

  

 

 

Årsmøte Mandal Røde Kors 2023 for året 2022. 
 

Dato:  Mandag 27.02.2023 

Kl:   18.00 

Sted:  Røde Kors Huset, Oksevollveien 4. 

 

 

 

Sakliste: 

 

Sak 01/23: Godkjenning av innkalling 

Sak 02/23: Godkjenning av sakliste 

Sak 03/23: Valg av referent 

Sak 04/23: Valg av to til å skrive under protokollen, i tillegg til leder og nestleder. 

Sak 05/23: Valg av to personer til tellekorps. Opptelling av stemmeberettigede. 

Sak 06/23: Valg av ordstyrer 

Sak 07/23: Spørsmål om årsmøtet skal gi lov til benkeforslag ved valg, sak 14. Forslag til 

kandidater med navn og verv må leveres skriftlig før sak 14, og signeres av 

forslagsstiller. Kandidaten må være forespurt og ha sagt ja. 

Sak 08/23: Årsmeldinger 2022 

Sak 09/23: Regnskap 2022 

Sak 10/23: Nye lover for Mandal Røde Kors 

Sak 11/23: Utført på handlingsplan for 2022 

Sak 12/23: Handlingsplan for 2023 

Sak 13/23: Budsjett 2023 

Sak 14/23: Valg til styret.  

➢ Valg av styreleder      

➢ Valg av nestleder      

➢ Valg styremedlemmer 

➢ Medlemmer fra rådene til styret 

➢ Valg av Revisor 

➢ Valg av Valgkomite 

 

Sak 15/23: Eventuelt 

➢ Innkommende forslag: 

 
 

 
M A N D A L  R Ø D E  K O R S  

 



 

 
M A N D A L  R Ø D E  K O R S  

 

S A K  0 8 / 2 3 :  S T Y R E T S  Å R S B E R E T N I N G  

FO R S TYREÅR ET 20 2 2  –  2 0 23
 

STYRETS SAMMENSETNING 

Styret i Mandal Røde Kors ble valgt på årsmøte 28. februar, 2022.  

Styret har virket frem til 27. februar 2023, tidspunktet for årsmøte.  

Årsberetningen tar for seg styrets virke i denne perioden. 

 

Styret har bestått av følgende personer: 

Styreleder:       Brede Pedersen      Til 2024 

Nestleder:       Odd Ørnulf Stray      Til 2023 

Styremedlem:     Svein Roshaven      Til 2024 

Styremedlem:      Sigrun Strand       Til 2023 

Styremedlem:      Gunn Hildur (Kikkan) S. Thorstensen Til 2023 

Styremedlem/Kasserer:   Inger Lise Grostøl      Til 2024 

1. Varamedlem:     Bodil Kleveland      Til 2023 

2. Varamedlem:     Anita Grønstøl       Til 2024 

 

I tillegg har følgende møtt fra avdelingene: 

Hjelpekorpset:   Heidi Hageland, Philip Gabrielsen, Malin Hageland 

Besøkstjenesten:  Ivaretatt av Brede Pedersen 

Visitor:    Solfrid Farestad 

Bark:    Sissel Fjellbakk, Pia Arancibia 

 

 

STYRETS OPPSUMMERING AV 2022 

2022 må på mange måter ansees som et normalår, der de fleste aktiviteter har vært 
gjennomført slik vi var vant med før pandemien, dette da med enkelte unntak grunnet 
restriksjoner. Det er fortsatt sporadiske utbrudd som gjør at vi av og til må avstå fra å gå 
besøk på for eksempel en avdeling på sykehjemmet.  
 
Det er avholdt 9 styremøter og årsmøte på Røde Kors huset i Mandal. I tillegg er det avholdt 
flere møter i mindre grupper for å utføre selvpålagte oppgaver for å kunne styrke oss selv 
som lokalforening. Det er holdt flere informasjonsmøter og kurs for nye frivillige.  



 

  

 
Styret i Mandal Røde Kors er et arbeidende styre, det vil si at styrets medlemmer normalt 
gjennomfører en rekke andre aktiviteter i tillegg til styremøter. Blant annet kan nevnes 
deltakelse i diverse råd og utvalg, samarbeid med andre lokalforeninger, hente inn premier og 
arrangere basar, informasjonsmøter i skole/foreninger og profileringsarbeid. 
 
I tillegg har vi vært representert i møter med distrikt, der alle lokalforeninger i Agder har 
deltakere. Vi har vært representert med 2 ledsagere i regi av distriktskontoret i FFA, (Ferie 
For Alle) der disse har deltatt på henholdsvis 4 og 3 ferieturer ila 2022. 
 

 
 
Mange av aktivitetene har vært forankret i handlingsplan for Mandal Røde Kors 2022.  
I 2022 har vi fått gjennomført ulike sanitetsvakter som i 2021 ble kansellert grunnet 
pandemien, noe som har gitt oss tiltrengte inntekter. 

 
Det har i år som tidligere år vært lite forfall til styremøtene, og godt engasjement rundt 
sakene. Mandal Røde Kors har en sterk posisjon som en viktig frivillig organisasjon i Mandal.  
Styret har i perioden forsøkt med ulike tiltak, markedsføring, for om mulig å rekruttere flere 
medlemmer som ønsker å være aktive, bla med foredrag for skoleklasser, intervjuer av elever 
der frivillig arbeid er skoleoppgaver, profilert oss med aktiviteter vi driver for om mulig 
rekruttere flere frivillige. Dette er gjort ifm. arrangement og med medieoppslag.  
Vi har fått noen nye henvendelser og slik det ser ut nå har vi lykkes i hjelpekorps og 
visitortjenesten med nye aktive. Vi hadde vel håp om at vi skulle rekruttere flere enn det vi 
har klart til besøkstjenesten, så vi må fortsatt ha fokus mot økt rekruttering av frivillige innen 
alle gruppene i MRK.  
Vi må fortsatt våge å tenke nytt fremover i rekrutteringsarbeidet for å fange mer interesse.  
 
De nye unge besøksvennene vi fikk i 2021 har i løpet av 2022 trukket seg grunnet skolegang 
og studier. 
Hjelpekorpset har gjort en knallgod jobb og har fått en god del nye. Ledergruppa i 
hjelpekorpset har vært dyktige, og også fulgt raskt opp med skolering av nye frivillige.  
For RØFF sin del har det heller ikke vært i aktivitet i 2022, men vi har fortsatt håp om å få 
dette på gang igjen. Vi er kjent med at det er noen fra BARK som nærmer seg RØFF alder, 

Fra «ferie for alle» i  
vakre Vrådal 
 



 
 

 

slik at her må vi ha stort fokus i 2023 og få aktivitetstilbud til disse på plass så raskt som 
mulig.  
 
Det er nå ansatt en person på distriktskontoret, Hedda Marie Nyland, som skal bistå 
lokalforeningene i vest. Hun skal ha 60-80% base i vest, og i hovedsak kontorsted i Lyngdal 
Røde Kors sitt bygg, men vil også stille hos de andre lokalforeningene ved behov. 
Arbeidsområdet er definert til å være migrasjon og oppvekst, men også ellers bistå 
lokalforeningene.  
  
Kurshelga i 2022 ble gjennomført og vi hadde med 12 deltakere fra hjelpekorps, visitorer, 
BARK og styret vårt. Deltakeren valgte selv de kursene de ville delta på, selv om noen, pga at 
det var fulltegnet, måtte velge alternativ kurs. 
 
Dugnad. Vedlikehold av hus og hytte utføres fortløpende, og spesielt hytta er det foretatt en 
del utskiftinger av bla senger, vedovn, maling og gulv. Noe som vil fortsette i 2023.  
 
Flyktninger. Fra sommeren og mot høst holdt vi tre samlinger for flyktninger, der første 
samling var midt i fellesferien på Røde Kors huset med vaffelsteking, saft, kaffe/te og 
omvisning på huset og utstyret vi har til aksjoner osv.  
2. gangen møttes vi på Verkssletta i Furulunden der det ble grillet mat, diverse leker og Truls 
Steen fra hjelpekorpset stilte opp med den ene Rescuerunneren der barna (og noen voksne) 
fikk sitte på. Et veldig vellykket arrangement.  
 

 
 
3. gangen tok vi buss fra Mandal og opp til Lindland gård og hilste på dyrene, litt lek og 
moro, og en matbit. 



 

  

Her har vi samarbeidet med Frivilligsentralen og Saniteten. Sammen med disse ble vi enige 
om at det er ett stort behov for svømmeopplæring blant flyktningene, og første kurset gikk 
av stabelen i høstferien, etter bevilling av penger fra fylkeskommunen. Agder Røde Kors har 
bevilget ett beløp slik at flere mer spesialtilpasset svømmekurs holdes i vinterferien, slik at 
alle grupper kan nås, kvinner, barn og menn. Arbeidet og koordinering av dette er utført av 
Frivilligsentralen.  
 
Besøksvenn med hund. Mandal Røde Kors har sammen med Kvinesdal, Lista, 
Hægebostad og Lyngdal startet opp besøksvenn med hund, og sammen har vi jevnlig 
informasjon for å øke rekrutteringen. For Mandal RK sin del er nå en ekvipasje ferdig 
utdannet og starter sin besøkstjeneste ila januar 2023 ved Holum hjemmetjeneste. Vi har 
ytterligere tre ekvipasjer som skal kurses ila 2023.  
Vi har fått Kristin Sagen Storbukås, tidligere mangeårig leder av Hægebostad RK, som 
aktivitetsleder for BVMH i det vi kaller Lister med Lindesnes BVMH, noe vi setter veldig 
pris på.  
 
Samarbeidsavtale om beredskap. Mandal Røde Kors har gjennom 2022 utarbeidet en 
samarbeidsavtale om beredskap med Lindesnes kommune som ble signert i starten av 2023.  
I forbindelse med dette har vi også sett behov for å revidere vår egen beredskapsplan og 
utstyrslister, ett arbeid som er kommet godt i gang. Foreløpig plan og lister er en del av 
avtalen. Dette skal så ytterligere revideres i 2023.  
I dette arbeidet ligger også å få inn andre frivillige i en varslingsgruppe ved større hendelser. 

 

Ellers vises til årsmeldinger. 

 

Mandal Røde Kors 

Lokalforeningsstyret 

18.01.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ÅRSBERETNING FOR BESØKSTJENESTEN, MANDAL RØDE KORS 
2022 

Besøkstjenesten har igjennom 2022 hatt tilnærmet normal aktivitet. I opprinnelig plan skulle vi 
arrangere fest for beboere i januar/februar som var utsatt pga. pandemien. Denne ble så utsatt til 
rundt påsketider grunnet nye utbrudd. Dessverre måtte også denne utsettes grunnet samme 

forhold. Vi klarte så og arrangere dette til sommeren og før jul, til stor glede for de fremmøtte.  

Styreleder Brede Pedersen har vært leder for gruppa det siste halvannet året, men har også fått 
god hjelp av Marie Helene Nørgaard for å bli kjent med besøksvennene, og for å tilegne seg 

kunnskap om hvordan de arbeider.  

Besøksvennene deltar på «Ut i Mandal», som har vært ca. en gang i måneden. Det er ett populært 
arrangement og mange møter opp.  

 

Sigrunn Wergeland er med i styret for Frivilligsentralen. Personlig vara har vært Ella Abrahamsen 

Rundt i Mandal vet vi at det er flere enslige som kunne trenge besøk, både i hjemmet sitt og på 
institusjon og vi må derfor arbeide hardere i 2023 for å rekruttere flere besøksvenner. Ellers 
samarbeider vi godt med Frivilligsentralen som nok har større rekruttering enn oss, da de klarer 
med sine ansattressurser og følge tettere opp.  

Mandal Røde Kors har sammen med Kvinesdal, Lista, Hægebostad og Lyngdal startet opp 
besøksvenn med hund, og sammen har vi jevnlig informasjon for å øke rekrutteringen. For 
Mandal RK sin del er nå en ekvipasje ferdig utdannet og starter sin besøkstjeneste ila januar 2023 
ved Holum hjemmetjeneste. Vi har ytterligere tre ekvipasjer som skal kurses ila 2023.  
Vi har fått Kristin Sagen Storbukås, tidligere mangeårig leder av Hægebostad RK, som 
aktivitetsleder for BVMH i det vi kaller Lister med Lindesnes BVMH, noe vi setter veldig pris 
på.  

Tusen takk til alle besøksvennene for det arbeidet dere gjør. Dere er bare fantastisk gode alle 

sammen.  

 

Mandal 24.01.2022  Brede Pedersen 

Da vi var på Kastellet,  
offentliggjorde Tom Erik  
Tørresvold at årets gave  
til frivilligheten skulle gå til  
Mandal Røde Kors for  
dere arbeid. 
 



 

  

ÅRSBERETNING FRA BARK I MANDAL RØDE KORS 2022 

 

 

Vi har hatt to planleggingsmøter for frivillige i år, 5. januar og 2. august. 

Januar 2022 telte vi 11 barn og fem frivillige. I løpet av vårhalvåret sluttet det fire barn. Det 
sluttet også en voksen, så nå teller vi syv barn og fire frivillige. Planen var å få tak i en ekstra 
frivillig slik at vi kunne invitere flere med i gruppen vår. Vi har ingen på venteliste, men vi hadde 
lyst til å få med oss noen ukrainske barn. Og kanskje en mor eller to som kunne tenke seg å være 
med som frivillige. Vi har foreløpig ikke fått det til, men jobber med det som et mål. 

Etter to år med pandemi-restriksjoner tenkte vi at det kunne være ok med noen ekskursjoner. 

Aktivitetene våre i 2022: 

Natursti i Furulunden, 2 x forskerfabrikken, Vigelands Hus (omvisning og spikking), Sjølingstad 
ullvarefabrikk (omvisning og tove påskekylling) 



 
 

 

,        

påskebingo og varm mat, strandrydding og grilling, 5 samlinger i Budokka (klargjøre robåten, 
rydde søppel, steke lapper på takke, slynge/balansetau),  

       

natursti, ansiktsmaling, bake eplekake, kino, pizza, bake pepperkaker.  



 

  

    

Vi har måtte avlyse to samlinger i år. En gang pga. for få påmeldte (til Mandal museum) og en 
gang pga. for få frivillige. 

To av de frivillige deltok på kurshelgen i oktober. 

     

 
Vennlig hilsen 
Sissel Fjellbakk 
Leder av BARK, Mandal 
 



 
 

 

ÅRSBERETNING FOR MANDAL RØDE KORS HJELPEKORPS OG 
HJELPEKORPSRÅDET FOR 2022:  

 

 
 
HJELPEKORPSRÅDET:  
Korpsleder 2 år:    Philip Gabrielsen                Til 2024 
Administrativ leder 2 år:  Heidi H. Rezai (på valg)     Til 2023 
Operativ leder 2 år:  Malin Hageland              Til 2024 
Rådsmedlem 2 år:    Per Hageland                     Til 2024 
Rådsmedlem 1 år:    Ole Pedersen (på valg)     Til 2023 
Varamedlem 1 år:    Bodil Kleveland (på valg)     Til 2023 
         
Valgkomité:     Siv Anita Skaar og Marie Birkholz  
 

NYVALGT HJELPEKORPSRÅD VALGMØTE 09.02.23  

Valg til hjelpekorpsrådet ble utført 09.02.23. 

Korpsleder 2 år:    Philip Gabrielsen (Ikke på valg)       Til 2024 
Administrativ leder 2 år:  Olav Birkeland  (Ny)      Til 2025 
Operativ leder 2 år:  Malin Hageland (Ikke på valg)        Til 2024 
Rådsmedlem 2 år:    Per Hageland (Ikke på valg)        Til 2024                    
Rådsmedlem 1 år:    Ole Pedersen (gjenvalg)    Til 2025 
Varamedlem 1 år:    Dina Bjelland (Ny)       Til 2025 
         
Valgkomité: (Ny for 1 år) Heidi Hageland Rezai og Emilie Børulfsen Kåløy  
       I tillegg oppnevner lokalforenings styre en representant 

VERV I D-RÅDET:  
Siren Håland, varamedlem 
Per Hageland, Fagleder ELV 
 



 

  

MEDLEMMER PR. 16.01.2023 
18 stk. godkjente medlemmer 
2 stk. trenger regodkjenning 
3 stk. som holder på med grunnutdanning 
2 stk. som ikke har kommet i gang med grunnkursene enda 

 

 

 
ØKONOMI  
Hjelpekorpsets økonomi må sies å være god. På konto pr. 06.01.2023 stod det  
kr 481.604,96. 
Vi har i 2022 fått mottatt midler fra:  

• SR-bank til rescuerunner, 350 000 kr (utbetalt i 22) 

• Hjelpekorpsløftet, 100 000 kr (utbetalt i 22) 

• Lions, 20 000 kr (utbetalt i 22) 

• Vakter og redningsoppdrag, ca. 200 000 kr 

• Førstehjelpskurs, ca. 41 000kr 

• Flaskepant ca. 107 000 
 

LOKALRÅDSMØTER:  
Vi har hatt rådsmøter hver måned, utenom i juli. Godt oppmøte på hvert møte.  
 



 
 

 

LAGMØTER/KORPSKVELD:  
Møte hver torsdag på huset med planlagt tema. Varierende oppmøte på disse kveldene. 
 

 

KURS VI HAR HATT DELTAKERE PÅ: 

• Grunnutdanning 8 stk. 

• Operativ Veiledning på kurshelga 1 stk. 

• GPS kurs på kurshelga 1 stk. 

• ATV kurs i Sarpsborg 1 stk. 

• ATV kurs i Ullensaker 1 stk. 

• Kurs i øvelsesplanlegging 1 stk. 
 
KURS VI HAR AVHOLDT  

• Kommersielle førstehjelpskurs 9 stk.  

• DERKH 2 stk. 

• KFØR 2 stk.  

• KSAM 2 stk. 

• KSOR Barmark 1 stk. 

• KSOR Vinter 1 stk.  
 

 

 

 



 

  

VAKTER:  

• Sanitetsvakter: 10 stk.  

• Tinestafetten, Sykkelritt for Lyngdal RKH, Sydli, Vannvakt i Arendal, Skalldyrfestivalen, 
Sjøsandsvømming, Bjelland Frilufts festival, Mandal Maraton, Karatestevne og 
Rotlauskonsert.  

• Vi har bemannet hytta på Ljosland de fleste helgene (1 helg som ble avlyst manglende 
grunnet bemanning), samt. påske- og vinterferien, og vi har hatt 9 oppdrag totalt.  

 

 

AKSJONER:  

• Medlemmer fra Mandal RKH har deltatt på 17 aksjoner i 2022. 

• Vi har også hatt 
o 1 redningsoppdrag på sjø 
o 1 redningsoppdrag for AMK med ATV.  
o 1 redningsoppdrag for AMK med snøscooter.  

 

ØVELSER:  
Vi har holdt øvelser internt i korpset. 



 
 

 

Vi har deltatt på øvelser/treninger sammen med 
NRH og skredøvelse med Sivilforsvaret

 
NYTT UTSTYR:  

• Biltralle til frakt av ATV + henger 

• Pop-up telt 

• Zargeskasser 10 stk. 

• Tørrdrakter 20 stk. 

• Understell til fjellpulken 
 

SNØSCOOTERNE:  
Den ene er gammel og bør vurderes å byttes.  
Begge scooterne har hatt service i år.  
 
BILER:  
Begge bilene fungerer fint. Begge er EU-godkjente og hatt service i år.  
 
VANNSCOOTERNE:  
Fått ny vannscooter og henger. Solgt den eldste til Arendal RKH.  
Begge fungerer fint.  
 
BÅTER:  
Begge de store båtene er slitte.  
Vi må jobbe med å fornye båtene.  
Båtene har vært lite brukt. 



 

  

Begge RDC-ene er lekker luft. Den ene har blitt lappet, og den andre bør lappes til våren. 



 
 

 

ATV:  
Fungerer fint.  
Henger til pasienttransport skal bygges ferdig i 23.  
 

DEPOT/GARASJE 
Vi har begynt oppussing av depotet og tørkerommet. Garasjen er planlagt å begynne på til våren. 
Vi ønsker å se på løsninger med carporten for å kunne utnytte plassen der bedre.  
        

VANN OG ELVEREDNINGSGRUPPA:  
Vi er ca. 23 medlemmer. Vi har hatt en øvelse i høst.  
Vi har vært på besøk i Tyskland i vår.  
Vi har deltatt på en del aksjoner.  
Det er ønskelig med mer deltakelse fra medlemmene.  
 

 

 

OPPSUMMERING:  
Hjelpekorpset har hatt et godt løft i medlemstallet og aktivitetsnivå siden i fjor. Vi har deltatt på 
flere aksjoner og hatt et økende antall sanitetsvakter, samt holdt flere førstehjelpskurs.  
 

Hjelpekorpsrådet 

Mandal Røde Kors Hjelpekorps 

 



 

  

ÅRSBERETNING VISITORER I MANDAL RØDE KORS FOR 2022 

 
 
Året startet med noen uker der vi ikke fikk arrangere fellesarrangementer I fengselet pga. Coronaen. 

Men til tross for at vi ikke kom i gang før slutten av februar, og i tillegg ikke var mer enn 12 aktive 
gjennom året, har vi klart å gjennomføre ganske mange aktiviteter for de innsatte.  

Vi har hatt åtte fellesarrangementer der vi enten har stekt vafler eller fyrt opp bålpanna og stekt 
pølser eller pinnebrød. Vi har også vært inne på boenhetene seks ganger, - fem av gangene besøkte vi to 
boenheter samtidig. Da har vi bakt boller, pizza eller pepperkaker + gløgg sammen med de innsatte, og 
etterpå spist og pratet sammen med dem. I tillegg arrangerte vi en stor grillfest rett før sommerferien, der 
noen av de innsatte selv spilte og sang for oss. Vi ser at ved å arrangere slike aktiviteter som vi gjør, så blir 
de innsatte mer fortrolig med oss, noe vi igjen merker gjennom samtaler med dem og på etterspørselen 
etter visitorer. I 2022 fikk 15 innsatte besøk av en visitor, der besøkene varierer fra to ganger i uka til en 
gang hver tredje uke. Dette er noe den innsatte og hver enkelt visitor avtaler seg imellom.   

Det har også vært to samlinger for alle visitorene I Agder, der vi har fått litt faglig påfyll og utvekslet 
erfaringer med visitorene fra Froland og Evje. Kurshelgen i oktober ble satt veldig pris på av de få som 
hadde meldt seg på, der var det lagt opp til kurs to av dagene direkte rettet mot visitortjenesten. 
Fem i gruppa er valgt ut til å være beredskapsvisitorer, der vi skal kunne stille opp på kort varsel som 
medmenneske for innsatte som sliter eller sitter i varetekt og trenger noen å prate med.  

To fra gruppa har også stilt opp med stand på to åpne dager for tjenestetorget i fengselet sammen 
med flere andre frivillige organisasjoner, der de innsatte kan komme og prate om ting de lurer på.  
Vi fikk også en kjempefin reportasje i julenummeret til Lindesnes Avis og i Røde kors avisen som kom ut 
rett før jul, og som ga oss respons med henvendelser fra flere nye som ønsket å være med å bidra. Totalt 
ti stykker.  

Året ble avsluttet med at vi var noen fra gruppa som samlet oss på Røde kors huset og pakket inn en 
liten julehilsen til de innsatte fra oss.  

 

 
For Visitortjenesten i Mandal Røde Kors 
Solfrid Farestad 
Einar Buø 
12.01.2023 

Visitorer i Mandal 
er blitt en god og  
stabil gruppe med  
personer.  
Her fra siste samling 
der flere nye var til 
stede og fikk  
informasjon og 
innspill fra de mer 
erfarne. 
Det er ytterligere 8 
personer i gruppa  
som ikke kunne 
stille denne gangen 



 
 

 

 
M A N D A L  R Ø D E  K O R S  

 

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER  

Det arbeides meget godt i Mandal Røde Kors og styret retter en stor takk til hver enkelt som gir 
det lille ekstra for å gjøre en forskjell for de som har behov, og som har bidratt i aktivitetene i 
2022. Det er utrolig mange flinke personer som hver og en gjør en stor innsats for Mandal Røde 
Kors, og som gjør oss til en dyktig og smidig organisasjon. 
 
 
10.02.23 For styret, 
Brede Pedersen 
Styreleder 
 
 
Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner årsmeldingene. 
 
 

SAK 09/23: REGNSKAP FOR 2022 

Regnskapet er pr. 10.02.23 ikke ferdig revisorgodkjent og legges ut når dette er klart! 
Regnskapet legges frem på årsmøtet sammen med revisjonsberetning.  
 

 
Økonomien i Mandal Røde Kors må anses å være god. Alle ledd i lokalforeningen er flinke med 
styring av inntekter og utgifter.  
 
Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner regnskapet med revisjonsberetning for 2022. 
 
 
 

SAK 10/23: NYE LOVER FOR MANDAL RØDE KORS 

Under er lover for Mandal Røde Kors til orientering, vedtatt av årsmøtet den 18.02.21. 
 
Det er kommet inn forslag om endringer i Lover for Mandal Røde Kors forutsatt årsmøtets 
tilslutning til SAK 15/23. Om årsmøtet velger å ikke gi sin tilslutning til SAK 15/23 beholdes 
lover slik de er i dag. 
 
Forslag til vedtak; Årsmøtet gir sin tilslutning til at vedtekter endres forutsatt årsmøtets 
tilslutning til SAK 15/23. Årsmøtet gir styret sin tilslutning til å foreta redaksjonelle endringer. 
Om årsmøtet velger å ikke gi sin tilslutning til SAK 15/23 opprettholdes lover slik de er i dag. 
 



 

  

 
M A N D A L  R Ø D E  K O R S  

 

Lover for Mandal Røde Kors  
Vedtatt av årsmøtet 18.februar, 2021 (i tråd med lovnorm vedtatt av landsmøtet 27.11.2020) 

 

Kapittel I. Formål 

§ 1. Mandal Røde Kors er stiftet den 2.5.1945. 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. 

Mandal 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 retningslinjer fattet av landsmøtet, landsstyret og Agder Røde Kors 

jf. Lover for Røde Kors §§ 13 og 17. 

Kapittel II. Organisasjon – Medlemskap 

§ 3. Mandal 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 Ungdom  

 

§ 5. Mandal Røde Kors har æresmedlemmer, års-betalende 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, 

retningslinjer og instrukser 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 fastsatt av landsstyret. 

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. Mandal Røde Kors yter tilskudd til Agder Røde Kors og til landsforeningen etter regler 

fastsatt av landsstyret og av distrikts årsmøtet. 

§ 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 Ungdom i foreningens møter. Aldersgrensen gjelder heller ikke for Røde Kors 

Ungdoms egne møter hvor aldersgrensen er 13–30 år. 

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 

Mandal 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 distrikts årsmøtet 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 distrikts årsmøtet. 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. 

For øvrig gjøres vedtak i lokalforeningen ved stemmeflertall. 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. 

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. Mandal 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 Mandal Røde Kors lokalstyre. 

Mandal 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 Mandal 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.  

§ 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 januar 

måned. Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være innkommet innen 

utgangen av januar måned. 

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Mandal Røde Kors etter forslag fra styret i 

foreningen.  

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 15 

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 retningslinjer 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 4 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. 

§ 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. 

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 retningslinjer 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 – administrativ leder, operativ leder, 2 

medlemmer og 2 varamedlemmer 

- Røde Kors Omsorg: leder, kasserer og 2 medlemmer  

- Røde Kors Ungdom: leder, nestleder og 0-4 medlemmer  

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. 

§ 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 avsluttet (2).  

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 18. februar 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 Lokalstyrets representant i Lokalråd Røde Kors Ungdom skal være i alderen 13-30 år. 
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. 
 
 

Mandal 18.02.2021 
Styret; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

SAK 11/23 UTFØRT PÅ HANDLINGSPLAN FOR 2022 

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

Tiltak/aktivitet Opp-
nådd 
mål 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan 
oppnå målet 

Budsjett 

Hjelpekorpset Rekruttere og utdanne 
nye hjelpekorpsere 

9 3 Administrativ leder 
hjelpekorps 

 7.500, - 

Hjelpekorpset 
 

Utdanne lagledere 
(LSOR barmark og 
LSOR vinter) 

0 1+1 Operativ leder 
hjelpekorps 

 3.600, - 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på K-elv 
kurs 

0 2 Leder vann og elv  4.400, - 

Hjelpekorpset Utdanne 
aksjonsledere ASOR 

0 1 Operativ leder 
hjelpekorps 

 4.500, - 

Hjelpekorpset Holde kommersielle 
førstehjelpskurs 

9 6 Administrativ leder 
hjelpekorps 

 Pkt.2 

Hjelpekorpset Utdanne 
førstehjelpinstruktører 

0 2 Administrativ leder 
hjelpekorps 

 1.700, - 

Hjelpekorpset 
 

Holde K-elv kurs 0 1 Leder vann og elv  Pkt. 2/ 
pkt. 11 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på V-elv 0 2 Leder vann og elv  2.400, - 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på K-sjø 0 2 Leder vann og elv  3.000, - 

Hjelpekorpset Ha deltakere på V-sjø 
 

0 2 Leder vann og elv  2.400, - 

Hjelpekorpset 
 

Holde K-sjø kurs 0 1 Leder vann og elv  Pkt.2/pkt. 
11 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på 
skredkurs 

0 2 Operativ leder 
hjelpekorps 

 800, - 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på 
snøscooterkurs 

0 1 Operativ leder 
hjelpekorps 

 7.500, - 

Hjelpekorpset 
 

Vintertjeneste på 
Ljosland i helger og 
ferier 

14 
helger 
og 2 
ferier 

15 helger 
og 2 
ferier 

Operativ leder 
hjelpekorps 

 15.000, - 

Hjelpekorpset 
 

Ha et aktivt 
hjelpekorps 

Veldig 
bra 

 Korpsleder   

Hjelpekorpset 
 

Ha en aktiv vann- og 
elveredningsgruppe 

  Leder vann og elv   

Hjelpekorpset 
 

Fortsette samarbeidet 
med Tyskland på 
vann og elveredning 

  Leder vann og elv  25.000, - 

Hjelpekorpset 
 

Delta i beredskaps-
øvelse i regi av lokal 
redningssentral (fmva) 

1 1 Operativ leder 
hjelpekorps 

  

Lokalforeningen/ 
alle 
 

Delta i det 
kommunale 
beredskapsarbeidet i 
Lindesnes kommune 
 
 

1 1 Lokalforeningsleder  
og Operativ leder 

  

    



 
 

 

Lokalforening Etablere 
beredskapsavtale med 
Lindesnes kommune 

Utført 
og 

signert 
av 

begge 
parter 

 Lokalforeningsleder Forslag til 
beredskapsplan 
er utarbeidet. 
Beredskapsplan 
må revideres 
og legges ved, 
før avtale 
sendes 
kommune 

 

Hjelpekorpset 
 

Utdanne flere ATV 
førere 

2 2 Operativ leder 
hjelpekorps 

 2.000, - 

 

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

Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig 
for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

BARK Sikre stabil drift og 
aktivitet  

Ok  Leder (SF) Holde aktivitetsnivå tilpasset 
aldersgruppen og videreføre 
den kvaliteten som er i dag. 
Involvere andre grupper i 
MRK, som hjelpekorps. 

20.000, - 

BARK 
 

Rekruttere og/eller 
utdanne ledere for 
BARK 

0 2 Leder (SF) Direkte henvendelser til 
aktive foreldre, samt se 
utenfor organisasjonen 

 

BARK Rekruttere flere 
barn til BARK når 
flere ledere er på 
plass 

1 5 Leder (SF) Rekruttere via sosiale kanaler 
og ved egne arrangement. 

 

 
RØFF 

Starte opp RØFF 
eller finne annen 
måte å få med unge 
i hjelpekorpset 

0 5 Korpsleder Etablering av leder for 
RØFF, samt kartlegging av 
interessenter, og rekruttere 
via sosiale kanaler og ved 
egne hjelpekorpsarrangement. 

 

 

2.3 Liv i verdighet: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling.   
 

Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig 
for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Besøkstjenesten 
 

Øke antall 
frivillige i 
besøkstjenesten 
på sykehjem 

Noen nye 
og noe 
bortfall 
minus 2 

5 Leder Bruke 
kommunikasjonsplattformer 
aktivt for å rekruttere. Lage 
samlinger med informasjon 
for interessenter. 

2.000, - 

Besøkstjenesten 
 

Styrke 
besøksgruppen 
for 
hjemmeboende 
eldre. 

Ikke fått 
til 

5 Leder Som pkt over. I tillegg må 
utdanningsløpet være klart på 
forhånd slik at det går kort 
tid på dette og frem til 
aktivitet. 

2.000, - 

Besøkstjenesten 
 

Starte opp 
besøksvenn med 
hund 

1 ekv klar. 
Flere 
utdannes i 
2023  

3 Leder Informere og involvere 
enhetsledere i kommunen.  

3.000, - 

Besøkstjenesten 
 

Ivareta 
eksisterende 
besøksvenner. 

LF leder 
møter 
disse 
nesten 
ukentlig 

 Leder Holde samlinger med 
besøksvenner for 
involvering, informasjon og 
inkludering. 

5.000, - 



 

  

Besøkstjenesten 
 

Felles 
arrangement for 
eldre 

2  Leder Felles arrangement for eldre 
som sommerfest og julefest 

3.000, - 

Besøkstjenesten 
 

Etablere 
besøkstjeneste 
for flere 
sykehjem i 
kommunen 

Er i gang i 
Holum 
med 
BVMH 

 Leder Henger sammen med 1. 
punkt i denne målgruppen og 
utføres som ett ledd i den 
aktiviteten 

 

Visitortjenesten Følge opp og 
videreutvikle 
etablert tjeneste 
mot FIA Mandal 

Meget bra. 
Flere en til 
en samt 
nye 
Visitorer 

 Leder 
Visitorer 

Videreutvikle samarbeidet 
med FIA Mandal, innsatte og 
øke aktivitetene en til en. 
Flere en til en. 

18.000, - 

Visitortjenesten Felles samlinger 
for visitorer 

Jevnlige 
samlinger 

 Leder 
Visitorer 

Felles samlinger for visitorer 
for informasjon, involvering 
og kompetanseheving. 

5.000, - 

Visitortjenesten Utdanne visitorer 
for frivillige som 
melder seg for 
dette. 

Kurshelga. 
Nye kurs i 
2023 

 Leder 
Visitorer 

Kartlegge kurstilbud og 
utarbeide kursplan 

7.000, - 

 

3. Hvordan vi skal arbeide:  
     3.1 Humanitær effekt: Vi prioriterer og gjennomfører humanitær innsats som har effekt. 
     3.2 Styrke frivilligheten: Vi inspirerer, mobiliserer og beholder flere medlemmer og frivillige.  
     3.3 Åpen og endringsdyktig: Vi videreutvikler oss som en åpen og endringsdyktig organisasjon, i tråd med 
samfunnsutviklingen. 
     3.4 Bærekraftig og ansvarlig: Vi opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte, til inspirasjon for andre. 

Mål  Tiltak/aktivitet Ansvarlig for 
tiltak/aktivitet 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Alle medlemmer 
i kommunen vår 

Informere om Røde 
Kors sine aktiviteter og 
arbeid lokalt.  

Styret ved 
leder/nestleder 

Sende ut informasjon om aktiviteter og 
tilbud hvert kvartal. 
Kommunikasjonskanaler på avklares. 
Kan vi få på plass en 
kommunikasjonsansvarlig? 

 

Alle innbyggere i 
kommunen 

Komme i media minst 
10 gng. med viktige 
saker 

Alle ledere Være aktive pådrivere i egne 
informasjonskanaler og mot media. 

 

Alle innbyggere i 
kommunen 
 

Informere om Røde 
Kors arbeid og 
mandater, samt lokal 
aktivitet 

Leder/styret Være på tilbudssiden og holde 
presentasjoner på skoler og i andre lag 
og foreninger. Oppsøke disse og spørre 
om å få lov og presentere 

 

 
 

    

 

 

 
Forslag til vedtak; Årsmøtet tar «Utført på handlingsplan 2022» til etterretning og godkjenner 
denne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SAK 12/23: HANDLINGSPLAN FOR 2023 

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

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan 
oppnå målet 

Budsjett 

Hjelpekorpset Rekruttere og utdanne 
nye hjelpekorpsere 

 3 Administrativ leder 
hjelpekorps 

 7.500, - 

Hjelpekorpset 
 

Utdanne lagledere 
(LSOR barmark og 
LSOR vinter) 

 1+1 Operativ leder 
hjelpekorps 

 3.600, - 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på K-elv 
kurs 

 2 Leder vann og elv  4.400, - 

Hjelpekorpset Utdanne 
aksjonsledere ASOR 

 1 Operativ leder 
hjelpekorps 

 4.500, - 

Hjelpekorpset Holde kommersielle 
førstehjelpskurs 

6 6 Administrativ leder 
hjelpekorps 

 Pkt.2 

Hjelpekorpset Utdanne 
førstehjelpinstruktører 

 2 Administrativ leder 
hjelpekorps 

 1.700, - 

Hjelpekorpset 
 

Holde K-elv kurs 1 1 Leder vann og elv  Pkt. 2/ 
pkt. 14 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på V-elv  1 Leder vann og elv  2.400, - 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på K-sjø  2 Leder vann og elv  3.000, - 

Hjelpekorpset Ha deltakere på V-sjø 
 

 2 Leder vann og elv  2.400, - 

Hjelpekorpset 
 

Holde K-sjø kurs 1 1 Leder vann og elv  Pkt.2/pkt. 
14 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på 
skredkurs 

 2 Operativ leder 
hjelpekorps 

 800, - 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på 
snøscooterkurs 

 4 Operativ leder 
hjelpekorps 

 7.500, - 

Hjelpekorpset 
 

Vintertjeneste på 
Ljosland i helger og 
ferier 

 15 helger 
og 2 
ferier 

Operativ leder 
hjelpekorps 

 15.000, - 

Hjelpekorpset 
 

Ha et aktivt 
hjelpekorps 

  Korpsleder   

Hjelpekorpset 
 

Ha en aktiv vann- og 
elveredningsgruppe 

  Leder vann og elv   

Hjelpekorpset 
 

Fortsette samarbeidet 
med Tyskland på 
vann og elveredning 

  Leder vann og elv  25.000, - 

Hjelpekorpset 
 

Delta i beredskaps-
øvelse i regi av lokal 
redningssentral (fmva) 

 1 Operativ leder 
hjelpekorps 

  

Lokalforeningen/ 
alle 
 

Delta i det 
kommunale 
beredskapsarbeidet i 
Lindesnes kommune 

 1 Lokalforeningsleder  
og Operativ leder 

  

Lokalforening Etablere 
beredskapsavtale med 
Lindesnes kommune 

  Lokalforeningsleder Forslag til 
beredskapsplan 
er utarbeidet. 
Beredskapsplan 
må revideres 

 

 



 

  

og legges ved, 
før avtale 
sendes 
kommune 

Hjelpekorpset 
 

Utdanne flere ATV 
førere 

 4 Operativ leder 
hjelpekorps 

 6.000, - 

 
 

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

Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig 
for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

BARK Sikre stabil drift og 
aktivitet  

  Leder (SF) Holde aktivitetsnivå tilpasset 
aldersgruppen og videreføre 
den kvaliteten som er i dag. 
Involvere andre grupper i 
MRK, som hjelpekorps. 

20.000, - 

BARK 
 

Rekruttere og/eller 
utdanne ledere for 
BARK 

 2 Leder (SF) Direkte henvendelser til 
aktive foreldre, samt se 
utenfor organisasjonen 

 

BARK Rekruttere flere 
barn til BARK når 
flere ledere er på 
plass 

 5 Leder (SF) Rekruttere via sosiale kanaler 
og ved egne arrangement. 

 

 
RØFF 

Starte opp RØFF 
eller finne annen 
måte å få med unge 
i hjelpekorpset 

 5 Korpsleder Etablering av leder for 
RØFF, samt kartlegging av 
interessenter, og rekruttere 
via sosiale kanaler og ved 
egne hjelpekorpsarrangement. 

 

 
 

2.3 Liv i verdighet: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling.   
 

Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig 
for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Besøkstjenesten 
 

Øke antall 
frivillige i 
besøkstjenesten 
på sykehjem 

 5 Leder Bruke 
kommunikasjonsplattformer 
aktivt for å rekruttere. Lage 
samlinger med informasjon 
for interessenter. 

2.000, - 

Besøkstjenesten 
 

Styrke 
besøksgruppen 
for 
hjemmeboende 
eldre. 

 5 Leder Som pkt over. I tillegg må 
utdanningsløpet være klart på 
forhånd slik at det går kort tid 
på dette og frem til aktivitet. 

2.000, - 

Besøkstjenesten 
 

Starte opp 
besøksvenn med 
hund 

 3 Leder Informere og involvere 
enhetsledere i kommunen.  

3.000, - 

Besøkstjenesten 
 

Ivareta 
eksisterende 
besøksvenner. 

  Leder Holde samlinger med 
besøksvenner for involvering, 
informasjon og inkludering. 

5.000, - 

Besøkstjenesten 
 

Felles 
arrangement for 
eldre 

  Leder Felles arrangement for eldre 
som sommerfest og julefest 

3.000, - 

Besøkstjenesten 
 

Etablere 
besøkstjeneste for 
flere sykehjem i 
kommunen 

  Leder Henger sammen med 1. 
punkt i denne målgruppen og 
utføres som ett ledd i den 
aktiviteten 

 



 
 

 

Visitortjenesten Følge opp og 
videreutvikle 
etablert tjeneste 
mot FIA Mandal 

  Leder 
Visitorer 

Videreutvikle samarbeidet 
med FIA Mandal, innsatte og 
øke aktivitetene en til en. 
Flere en til en. 

18.000, - 

Visitortjenesten Felles samlinger 
for visitorer 

  Leder 
Visitorer 

Felles samlinger for visitorer 
for informasjon, involvering 
og kompetanseheving. 

5.000, - 

 

3. Hvordan vi skal arbeide:  
     3.1 Humanitær effekt: Vi prioriterer og gjennomfører humanitær innsats som har effekt. 
     3.2 Styrke frivilligheten: Vi inspirerer, mobiliserer og beholder flere medlemmer og frivillige.  
     3.3 Åpen og endringsdyktig: Vi videreutvikler oss som en åpen og endringsdyktig organisasjon, i tråd med 
samfunnsutviklingen. 
     3.4 Bærekraftig og ansvarlig: Vi opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte, til inspirasjon for andre. 

Mål  Tiltak/aktivitet Ansvarlig for 
tiltak/aktivitet 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Alle medlemmer 
i kommunen vår 

Informere om Røde 
Kors sine aktiviteter og 
arbeid lokalt.  

Styret ved 
leder/nestleder 

Sende ut informasjon om aktiviteter og 
tilbud hvert kvartal. 
Kommunikasjonskanaler på avklares. 
Kan vi få på plass en 
kommunikasjonsansvarlig? 

 

Alle innbyggere i 
kommunen 

Komme i media minst 
10 gng. med viktige 
saker 

Alle ledere Være aktive pådrivere i egne 
informasjonskanaler og mot media. 

 

Alle innbyggere i 
kommunen 
 

Informere om Røde 
Kors arbeid og 
mandater, samt lokal 
aktivitet 

Leder/styret Være på tilbudssiden og holde 
presentasjoner på skoler og i andre lag 
og foreninger. Oppsøke disse og spørre 
om å få lov og presentere 

 

 
 

    

 

 
 
Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner handlingsplan for 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK 13/23: BUDSJETT 2023 

Styret har utarbeidet følgende forslag til budsjett for 2023. 

BUDSJETT MANDAL RØDE KORS 2023 

       

       INNTEKTER   UTGIFTER  

Inntekter:         

Medlemskontingent/gaver         110 000,00    

Salgsinntekter avg.fritt                      -                     -    

Leie inntekter hytta        -------      

  internett        6 000,00      

  frivillig.sentr      70 000,00      

  huset      16 000,00        92 000,00    

Inntekter hjelpekorpset          461 200,00    

Inntekter besøkstjenesten           15 000,00    

Panto/grasrotandel         200 000,00    

Momsrefusjon           70 000,00    

Basar            45 000,00    

A RK til BARK           25 000,00    

Visitortjeneste           30 000,00    

          

Utgifter:         

Avskrivninger          100 000,00 

Kostnader besøkstjenesten            15 000,00  

Kostnader hjelpekorpset           460 000,00  

Inventar/drift av huset            90 000,00  

Adm./ktr.rev m.v            30 000,00  

Forsikringer            90 000,00  

Inventar/drift av hytta            90 000,00  

Tilskudd frivilligsentralen.            70 000,00  

Landsmøte/årsmøte/Kurshelg 
m.v. 

           40 000,00  

BARK            25 000,00  

Visitortjeneste            30 000,00  

            

       1 048 200,00   1 041 000,00  

Resultat           7 200,00        

 
 

Forslag til vedtak; Årsmøtet gir sin tilslutning til budsjett for 2023 og godkjenner dette. 



 
 

 

SAK 14/23: VALG TIL STYRET 2023 

Valgkomiteen har bestått av følgende; Einar Buø og Truls Steen 

Valgkomiteen har utarbeidet følgende forslag for kommende periode, frem til årsmøtet 2024: 

Valgkomiteens innstilling til styre fra 2023: (skriftlig valg på leder og nestleder, 

resterende kan velges ved akklamasjon så fremt det ikke er flere kandidater om et verv, og 

at ingen krever skriftlig valg) 

Styreleder:    Brede Pedersen   til 2024  Ikke på valg. Til 2024 

Nestleder:    Odd Ørnulf Stray   til 2023  På valg. Til 2024 

Styremedlem  Svein Roshaven  til 2024  Ikke på valg. Til 2024 

Styremedlem.   Sigrun Strand   til 2023  På valg. Gjenvalg til 2025 

Styremedlem:   Gunn Hildur (Kikkan)  

S. Thorstensen.   til 2023  På valg. Gjenvalg til 2025 

Styrem/Kasserer:  Inger Lise Grostøl  til 2024  Ikke på valg. Til 2024 

1. Varamedlem:  Bodil Kleveland  til 2023  På valg. Gjenvalg til 2025 

2. Varamedlem: Anita Grønstøl   til 2024  Ikke på valg. Til 2024 

 

I tillegg møter ledere fra følgende avdelinger: 

Hjelpekorpset:  Philip Gabrielsen  (Vara er: administrativ leder) 

Besøkstjenesten:  Besøkstjenesten ledes for øyeblikket av Brede Pedersen.  

Leder av Besøkstjenesten stiller hvis vi får på plass ny leder i løpet av året. 

RØFF:  Leder av RØFF stiller hvis RØFF starter opp igjen.  

BARK:    Sissel Fjellbakk og Pia Arancibia (Overlapping) 

Visitor:   Solfrid Farestad 

 

Valg av Revisor: Helge Vinterstø, RSM Norge AS, avdeling Mandal. (Gjenvalg) 

Valg av valgkomite;  
Leder;    Einar Buø (Gjenvalg)  
Medlemmer; Minimum en, helst to medlemmer må velges. 

  

Mandal Røde Kors representant i styret i Frivilligsentralen: Sigrun Wergeland. Ikke på valg. 
Til 2024 
Personlig vara: Ella Abrahamsen Ikke på valg. Til 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

SAK 15/23: EVENTUELLT 

Innkommende forslag: 
 
Leder av styret i Mandal Røde Kors foreslår navneendring Fra Mandal Røde Kors til 
Lindesnes Røde Kors. Årsak til dette er at vi nå tilhører Lindesnes kommune og at Lindesnes 
Røde Kors vil være mer dekkende med tanke på tilhørighet og ikke minst rekruttering. 
Eksempelvis samarbeider vi med andre lokalforeninger i vest med arbeidet og etablere 
Besøksvenn med hund. Vi har felles aktivitetsleder og bruker da benevnelsen Lister med 
Lindesnes for å dekke kommunene vi aktiviserer oss i. 
Det foreslås skriftlig avstemming. Endring krever 2/3 flertall for og godkjennes. 
 
Forslag til vedtak; Årsmøtet gir sin tilslutning til at Mandal Røde Kors endrer navn til 
Lindesnes Røde Kors og at lover endres til; Lover for Lindesnes Røde Kors. 
Vedtaket forutsetter godkjenning av Agder Røde Kors. (Distrikt) 
 
 
 
Mandal 27.02.2023 
Styret; 
 
 
…………………………  …………………………  ………………………… 
Brede Pedersen    Odd Ørnulf Stray    Svein Roshaven 
Leder       Nestleder      Styremedlem 
 
 
…………………………  …………………………  ………………………… 
Sigrun Strand     Gunn Hildur Thorstensen  Inger Lise Grostøl 
Styremedlem     Styremedlem     Styremedlem/kasserer 
 
 
…………………………  …………………………  ………………………… 
Bodil Kleveland    Anita Grønstøl 
Varamedlem     Varamedlem 
 
 
 
For rådene 
 
 
…………………………  …………………………  ………………………… 
Solfrid Farestad    Philip Gabrielsen    Sissel Fjellbakk 
Visitor       Hjelpekorps     BARK 


