MANDAL RØDE KORS

Årsmøte Mandal Røde Kors 2021 for året 2020.
Dato:
Kl:
Sted:

Torsdag 18.02.2021
18.30
Røde Kors Huset, Oksevollveien 3 for utvalgte. Øvrige på Teams

Sakliste:
Sak 01/21: Godkjenning av innkalling
Sak 02/21: Godkjenning av sakliste
Sak 03/21: Valg av referent
Sak 04/21: Valg av to til å skrive under protokollen
Sak 05/21: Valg av to personer til tellekorps. Opptelling av stemmeberettigede.
Sak 06/21: Valg av ordstyrer
Sak 07/21: Spørsmål om årsmøtet skal gi lov til benkeforslag ved valg, sak 13
Sak 08/21: Årsmeldinger 2020
Sak 09/21: Regnskap 2020
Sak 10/21: Nye lover for Mandal Røde Kors
Sak 11/21: Handlingsplan 2021
Sak 12/21: Budsjett 2021
Sak 13/21: Valg til styret
➢ Valg av styreleder
➢ Valg av nestleder
➢ Valg styremedlemmer
➢ Medlemmer fra rådene til styret
➢ Valg av Revisor
➢ Valg av Valgkomite
Sak 14/21: Eventuelt
➢ Innkommende forslag:

MANDAL RØDE KORS

SAK 08/21: STYRETS ÅRSBERETNING

FOR STYREÅRET 2020 – 2021

STYRETS SAMMENSETNING
Styret i Mandal Røde Kors ble valgt på årsmøte 26. februar, 2020.
Styret har virket frem til 18. februar 2021, tidspunktet for årsmøte. Årsberetningen tar for seg
styrets virke i denne perioden.
Styret har bestått av følgende personer:
Styreleder:
Brede Pedersen
Nestleder:
Odd Ørnulf Stray
Styremedlem:
Svein Roshaven
Styremedlem:
Sigrun Strand
Styremedlem:
Gunn Hildur (Kikkan) S. Thorstensen
Styremedlem/Kasserer:
Inger Lise Grostøl
1. Varamedlem:
Bodil Kleveland
2. Varamedlem:
Ole Pedersen
I tillegg har følgende møtt fra avdelingene:
Hjelpekorpset:
Kim Brandsvoll/Heidi Hageland/Hank P. Joreid
Besøkstjenesten: Marie Helene Nørgaard
Bark:
Sissel Fjellbakk

STYRETS OPPSUMMERING AV 2020
2020 ble på mange måter ett usedvanlig år der aktiviteter, møter osv. ble omorganisert, avlyst,
satt på vent, eller gjennomført digitalt, eller i mindre forum enn det vi er vant med, etter den
09. mars der Norge i større eller mindre grad er blitt stengt ned.
Vi som Røde korsere har en særskilt plikt til å rette oss etter de pålegg og anbefalinger som
blir gitt i slike situasjoner. Samtidig har vi vært, og er fortsatt beredt, til å bistå myndighetene
og helse om det blir bedt om vår bistand.
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Det har vært en prøvelse og bratt læringskurve for mange i organisasjonen med å lære seg
nye kommunikasjonsformer som bla teams.
Det er avholdt 5 styremøter på Røde Kors huset i Mandal. I tillegg er det avholdt flere møter
i mindre grupper innad i styret for å hensynta de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er
satt for smittebegrensninger.
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, inntektsgivende arbeid som basar, salg og
profileringsarbeid. Mange av aktivitetene har vært forankret i handlingsplan for Mandal Røde
Kors 2020.
På grunn av Covid 19 situasjonen har mange av disse aktivitetene blitt kansellert, slik som
dugnad på hus og hytte, markering av 8. mai og basaren på høsten. I tillegg har vi også mistet
betydelige inntekter ifm sanitetsvakter på arrangement som andre har kansellert, slik som
Skalldyrfestivalen, Mandal modigste, Lindesnes Cup for å nevne noen.
For å kompensere for tapte inntekter har vi derfor søkt om tilskudd fra myndighetene
knyttet til dette, der vi er kompensert med 70% av våre tap. Utbetalt ca. kr. 160.000,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 Mandal Rotary, KIA og ett par
skoleklasser på ungdomstrinnet. Dette har likevel ikke fått den effekten som vi kanskje
ønsket så vi må fortsatt ha fokus mot økt rekruttering av frivillige innen alle gruppene i
MRK.
Vi må fortsatt ha fokus på å ruste opp besøkstjenesten og da aller helst med litt yngre
personer, men også hjelpekorpset har ett sterkt behov for nye medlemmer.
For RØFF sin del har det ikke vært i aktivitet i gruppen i 2020, men vi har fortsatt håp om å
få dette på gang igjen. Vi får gjøre nye fremstøt når Pandemien har roet seg.
BARK- gruppe er det full fart i med mye ulike aktiviteter. Her er det fortsatt barn på
venteliste da det er behov for ledere som kan ta hovedansvaret for en gruppe til. Det jobbes
aktivt med dette av leder for BARK.
Besøkstjenesten har siste år gjort så godt de har kunnet ut ifra forutsetningene som har
vært. Besøk på sykehjemmet er ikke blitt tillatt etter mars måned og ulike arrangement er
derfor kansellert. Det har vært noe hjemmebesøk hos hjemmeboende i de periodene det har
vært minst smitte, men dette har gått litt i «bolker».
Visitortjenesten kom for alvor i gang i 2020 med kurser, intervjuer og de oppgavene den
enkelte må igjennom for å bli godkjent Visitor. I alt er 18 stk. klare til oppgaver i Mandal
Fengsel. En visitor rakk å besøke en innsatt en gang før Fengselet sa stopp, «vi må vente til
pandemien er over, eller at vi er sikre på at ikke innsatte og ansatte kan bli smittet.» Vi synes
selvfølgelig at det var leit akkurat da vi hadde mange som var klare og antall innsatte i
fengselet økte. Vi får komme sterkere tilbake når vi slipper til igjen.
For øvrig har Solfrid Farestad og Einar Buø nå overtatt ansvaret for Visitorene.
Her har vi også 5-7 personer som mangler ett eller flere kurs, eller at de har meldt sin
interesse senere, som må utdannes.
Kurshelga i 2020, samt flere andre kurs og samlinger ble avlyst grunnet pandemien.
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Begge distriktene i Agder, Aust og Vest, har vedtatt at vi skal slås sammen til ett distrikt.
Distrikt Agder. Konstituering av distrikt Agder med nytt distriktsstyre, lover osv vil skje i
april. Vedlagte lovendringer for lokalforeningen som vi kommer til senere er derfor
utarbeidet med tanke på at vi blir ett Agder, og at forutsetningen må være nettopp det.
Forskjellen er uansett kun at det nå står Agder og ikke Vest-Agder i enkelte tekster.
Styrets leder deltok på landsmøtet som i 2020 var digitalt. Lokalforeningslederne og ledere av
distriktsstyrene i Aust og Vest Agder, samt noen fra distriktskontoret var samlet på Fevik
hotell med gode smitteavstander for å bidra på landsmøtet. Det var en spesiell opplevelse
med ett heldigitalt landsmøte, men det var dessverre nødvendig denne gangen. De fleste
trodde at det denne gangen ville gå raskere enn normalt, men det tok faktisk lengre tid.
Einar Buø var foreslått som styremedlem til landsstyret der han konkurrerte med flere om
vervet. Det ble holdt valgtale for Einar som til slutt ble valgt inn. Gratulerer til Einar med
vervet. Her har vi fått en god mann.
I forbindelse med julen bidro Mandal Røde Kors med gaver til barna og julemat til en familie
som manglet midler til å få en julefeiring som oss andre. Dette ble tatt i mot med stor glede
og vi bidro til å gi de en noe bedre jul.
For øvrig vises til årsmeldinger.
ÅRSBERETNING FOR BESØKSTJENESTEN I MANDAL RØDE KORS
2020
Besøkstjenesten startet opp uke 2 med besøk på Mandal Sykehjem og hjemmebesøk. 30
engasjerte personer var i gang.
Marie Helene Nørgaard har vært leder for gruppa. I tillegg har gruppa bestått av Mona Oftedal,
Bjørg Helms, Arna Stusvik, Astrid Madsen og Wenche Kleveland Buø.
5.2. MH deltok på valgmøte på Arkivet, for VA røde kors.
26.2. fire personer deltok på årsmøte til Mandal Røde Kors.
Så kom koronaviruset.
Torsdag 12.3. stoppet alt opp. Det ble ikke mer besøk på sykehjemmet eller i hjemmene. Besøk
på sykehjemmet kom ikke i gang resten av året. Hjemmebesøk kom i gang utover våren, maijuni.
Planlagt besøksvennkurs på Mjåland gård 23.3. ble avlyst.
Dugnaden på huset ble avlyst. Det samme ble markeringen av 8. mai.
14.4. VA Omsorg holdt valgmøte på teams. Det gikk greit. Alt var gjort klart på forhånd, så det
ble et rolig møte.
17.-18.4. VARK årsmøte ble avlyst.
1.9. ble det holdt ekstraordinert årsmøte i Mandal Røde Kors.
Deltatt på digitalt foredrag med filosof Henrik Syse i regi av Norges Røde Kors i desember.
Kurshelga oktober/november ble også avlyst.
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Det ble ingen medlemsmøter hele året.
Flere personer har deltatt på Tiedemannsgården med å steke vafler og servere grøt i flere år. Da
koronaen kom ble alt stoppet, og det er ikke kommet i gang igjen.
Besøksvennene har deltatt på tre «Ut i Mandal», siste tirsdag i januar, februar og oktober. Det har
vært populære fester, mange pensjonister møter opp.
Sigrunn Wergeland er med i styret for Frivilligsentralen. Hun har vært med på
torsdagssamlingene som ble flyttet til Druidenes hus, hvor det kun kan møte 20 personer per
gang.
Dette året har vært spesielt for oss alle. Vi har forsøkt å delta der vi kan være med og håper at
2021 vil bli et år hvor vi kan besøke folk igjen. Rundt i Mandal vet vi at det er flere enslige som
kunne trenge besøk, både i hjemmet sitt og på institusjon.
Tusen takk til alle besøksvennene for det arbeidet dere gjør.
Mandal 13.01.2021
Marie Helene Nørgaard

ÅRSBERETNING FRA BARK I MANDAL RØDE KORS 2020

Vi startet opp i januar 2020 med 10 barn og 6-7 frivillige. Planen vår dette året var å sette i gang
med en ny gruppe da vi hadde mange barn på venteliste. Vi hadde også fått tak i en ny frivillig
som kunne tenke seg å bli leder for gruppen.
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Men så kom Koronaen.... og vi hadde heller ikke fått tak i nok frivillige til å kunne klare å
administrere to store grupper. Valget ble derfor å ta inn 5 nye barn og innlemme dem
i eksisterende gruppe. Vår opprinnelig plan var å ta inn 5 barn i en egen
gruppe og så øke antallet etter hvert.
Men nå ønsket vi heller å kunne dele barna inn i mindre grupper de gangene
det ville være behov. Enten pga Korona-restriksjoner eller fordi det ville være bra
å ha mindre grupper i forhold til aldersinndelte aktiviteter.
Dette er også i tråd med hva den nye lederen nå ønsker. Etter en ringerunde høsten 2020 fikk vi
avklart hvor mange barn som fremdeles var aktuelle på ventelisten.
Etter at vi tok inn fem barn i aug. 2020 står det nå fem barn igjen på listen.
Desember 2020 teller gruppen vår 13 barn og 7 frivillige (+ en frivillig ungdom). 2 barn har
sluttet i løpet av året. Det er sjeldent at alle møter opp hver gang. Dette gjelder både barn og
frivillige. Vi er ofte mellom 4-5 frivillige og 8-10 barn. Det varierer hvem som er borte hver gang.
Våren 2020 mistet vi fem samlinger pga nasjonale Korona-restriksjoner. Høsten 2020 mistet
vi kun en samling pga lokale Korona-restriksjoner.
De aktivitetene vi da gikk glipp av var aking (dersom snø), strandrydding, såing og dyrking, rydde
og klargjøre leirplassen, bruke robåten vår, spikkekurs og lage forskjellig type mat på bålpanne.

Vi har likevel rukket å gjøre mye 😊
Før Korona-nedstengingen 12 mars hadde vi tre samlinger innendørs. Da lagde vi knuter,
visper av grantretopper, hadde syrisk kulturkveld hvor en av våre syriske frivillige fortalte om
hvordan det var å vokse opp som barn i Syria. Han lærte oss også et par syriske leker (som var
veldig like de vi har i Norge). Vi hadde også en kveld med førstehjelp hvor barna fikk
være markører.
Og vi hadde Bingo.
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Etter 12 mars valgte vi kun å ha BARK utendørs pga smittevern reglene. Alle samlingene resten
av året måtte planlegges på nytt pga disse reglene. Vi er heldige her i landet som har
muligheten til å boltre oss i naturen.

Da er det også mye lettere å holde litt mer avstand enn innendørs. Vi har badet, spilt krokett,
lekt i slynga og klatret i trær, vi har spikket, laget mat på bålpanne, strandryddet, grillet, fisket
med stang og fisket med krabbesnører, laget barkebåter, hatt natursti m/førstehjelpspørsmål, kastet på boks, lekt “gi blink”, gått mørketurer i Furulunden m/hodelykt og lommelykt
og vi har gått manngard etter bokstaver i skogen.

Spikking av barkebåter
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Da pratet vi også om at røde kors bidrar i leteaksjoner sammen med politiet.
I 2020 hadde vi 13 samlinger (5 ble avlyst).
Vi hadde to planleggingsmøter for frivillige før oppstart i januar og august.
En ny frivillig har tatt obligatorisk kurs i førstehjelp.

Mvh
Sissel Fjellbakk
Leder av BARK, Mandal
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ÅRSBERETNING FOR M ANDAL RØDE KORS HJELPEKORPS OG
HJELPEKORPSRÅDET 2020:

HJELPEKORPSRÅDET:
Korpsleder:
Administrativ leder:
Operativ leder:
Rådsmedlem:
Rådsmedlem:
Varamedlem:

Kim Andrè Brandsvoll
Heidi Hageland
Hank Joreid
Marie Bakke Birkholz
Per Hageland
Michael Messmann

Ikke på valg
På valg.
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg

Valgkomité:

Siv Anita Skaar og Malin Hageland (Valg)

Til 2022
Til 2022
Til 2022

NYVALG FOR HJELPEKORPSRÅD BLIR PÅ VALGMØTE 04.02.2021:
Valgkomiteens innstilling til hjelpekorpsråd for 2021
Korpsleder:
Kim Andrè Brandsvoll Ikke på valg
Til 2022
Administrativ leder: Heidi Hageland
Gjenvalg.
Til 2023
Operativ leder:
Hank Joreid
Ikke på valg
Til 2022
Rådsmedlem:
Philip Gabrielsen
Ny for 2 år
Til 2023
Rådsmedlem:
Per Hageland
Ikke på valg
Til 2022
Varamedlem:
Martin Kosmo
Ny for 1 år
Til 2022
Valgkomité:
Valgkomite velges på på valgmøte.
Valgresultatet legges frem på årsmøtet
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VERV I D-RÅDET:
Siren Håland, Administrativ leder
Ole Pedersen, Styremedlem
Ole Werner Bech Andersen, Fagleder vann
GODKJENTE MEDLEMMER PR. 01.01.2021
17 stk + 3 nye.
ØKONOMI
Hjelpekorpsets økonomi må sies å være god. På konto pr. 01.01.2021 stod det
kr ca 670 400
Vi har i 2020 fått mottatt midler fra:
SR-bank til rescuerunner, 97 000 kr (Utbetalt i 2020)
Fjellsikringsfondet, 175 000 kr
Hjelpekorpsløftet, 198 000 kr
Vakter, 3 850 kr
Førstehjelpskurs, 24 500 kr
HRS-Oppdrag, ca 40 000 kr
Pant fra Ljosland, 110 sekker - ukjent sum.

LOKALRÅDSMØTER:
Vi har hatt 7 møter. Viktige avgjørelser har vært diskutert og bestemt via nettmøter eller
chat, om det ikke kunne vente til neste rådsmøte eller vi ikke kunne møtes pga Covid19.
LAGMØTER/KORPSKVELD: Møte hver torsdag på huset med planlagt tema.
På grunn av COVID-19 har vi avlyst over 50% av disse.
Andre møter vi har deltatt på:
Ledersamling distrikt.
Informasjonsmøter om pandemien.
Ellers ingen ting på grunn av COVID-19

KURS VI HAR HATT VEILEDERE PÅ:
KSOR i Grimstad, 1 Veileder

KURS VI HAR AVHOLDT
Kommersielle førstehjelpskurs 3 stk.
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VAKTER:
Sanitetsvakter: 3 stk
Mandal Cykelklubb, Sør Cup Mandal og Sjøsandsvømming
VINTERVAKTER:
Vi har i 2020 hatt vintervakt på Ljosland de fleste helger fra nyttår til 13 mars. Samt
vinterferie.
LETEAKSJONER:
I gjennomsnitt: 3 medlemmer pr aksjon fra Mandal
Aksjoner på vann: 4
Aksjoner på land: 7
Det har vært totalt 12 aksjoner på land i 2020.
ØVELSER:
Vi har holdt øvelser internt i korpset og deltatt på øvelse i Arendal 2 ganger.
Andre øvelser har vi ikke deltatt på på grunn av COVID-19

9

TJENESTETIMER:
Ca. 5000 timer, 3520 på vintertjeneste.
NYTT UTSTYR:
ATV + Utstyrs henger
Innredning i bil
AIS og VHF til Rescuerunner
SNØSCOOTERNE:
Den ene snøscooteren tok fyr under en vakt men ble reparert.
Pr 14.01.21 har vi 2 fungerende scootere uten problemer.

BILER:
Vi har utstyrt en av bilene til en
aksjons/utstyrsbil med hyller,
varme og lademuligheter for utstyr.
Byttet batterier i begge bilene.
En av bilene har fått et sett med
nye vinterdekk.
Begge har vært på EU kontroll
med 0 feil.
VANNSCOOTERNE:
1 har vært på service og begge er ellers god stand.
Det er montert AIS og VHF på den nyeste.
BÅTER:
Begge de store båtene er slitne. Vi må jobbe med
å fornye båtene. Motorene fungerer fint.
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ATV:
Fått ny ATV i 2020, med søkelys, nettbrett og ellers godt utstyrt.

VANN OG ELVEREDNINGSGRUPPA:
Vi er ca. 23 medlemmer. Det har vært nærmest ingen aktivitet i gruppen.

OPPSUMMERING:
Hjelpekorpset har hatt et utfordrende år med COVID. Vi har uansett klart og holde noen
korpskvelder og fått utført en del vedlikehold.
Vi har deltatt på aksjoner, både på land og sjø.
Vi har fått inn 3 nye medlemmer som skal ta kurs i 2021.

Kim Andrè Brandsvoll
Korpsleder

Mandal Røde Kors Hjelpekorps

11

MÅLOPPNÅELSE HANDLINGSPLAN 20 20

UTFØRT HANDLINGSPLAN FOR MANDAL RØDE KORS
Tiltak / Aktiviteter

Skaffe nye hjelpekorpsere
Ha deltakere på Lsor og
Lsor vinter B
Ha deltakere på Kelv kurs
Ha deltaker på sommer A
kurs
Holde kommersielle
førstehjelpkurs
Utdanne
førstehjelpinstruktører
Holde Kelv kurser
Ha deltakere på Velv
Ha deltakere på Ksjø
Holde Ksjø kurs
Ha deltakere på Vsjø
Ha deltakere på skredkurs
Minst 2 stk skal ta
snøscooter sertifikat
Hjelpekorpset skal ha
vintertjeneste på Ljosland
i ferier.
Hjelpekorpset skal ha
vintertjeneste på Ljosland
i helgene.
Ha et velfungerende
hjelpekorps (antall
deltakere på
aktivitetskvelder)
Ha et velfungerende vann
og elveredningsgruppe
(antall øvelser)
Fortsette samarbeidet
med Tyskland på vann og
elveredning, hjelpekorps
Delta i beredskapsøvelse i
regi av lokal
redningssentral (fmva)
Delta i det kommunale
beredskapsarbeidet i
Mandal og omliggende
kommuner

Måltall

Mål
Ansvarlig
antall
deltakere

Kommentar/resultat

4
1+1

3
0+1

Hjelpekorpset
Hjelpekorpset

I hovedsak grunnet Covid 19

2
2

0
0

Hjelpekorpset
Hjelpekorpset

I hovedsak grunnet Covid 19
I hovedsak grunnet Covid 19

6

3

Hjelpekorpset

I hovedsak grunnet Covid 19

1

0

Hjelpekorpset

I hovedsak grunnet Covid 19

1
1
1
1
2
1
2

0
0
0
0
0
0
1

Hjelpekorpset
Hjelpekorpset

I hovedsak grunnet Covid 19
I hovedsak grunnet Covid 19
I hovedsak grunnet Covid 19
I hovedsak grunnet Covid 19
I hovedsak grunnet Covid 19
I hovedsak grunnet Covid 19

2

1

Hjelpekorpset
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4

Hjelpekorpset

6

5-6

Hjelpekorpset

1

2

1

0

PH/MM.

Avlyst grunnet Covid 19

1

0

Alle

Avlyst grunnet Covid 19

1

0

Styret/BP

Lindesnes kommune. Ikke kalt
inn. Covid 19?

Hjelpekorpset
Hjelpekorpset
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Kun vinterferie. Vakt i
påskeferie avlyst grunnet
Covid 19
Resterende planlagte helger
avlyst grunnet Covid 19

Sikre stabil drift og videre
utvikling av RØFF gruppa.
Planlagt restart av RØFF.
Vedlikeholde drift av
Flerkultur i Mandal
Øke medlemstallet totalt
sett i 2020
Informere om Røde Kors
sine aktiviteter og arbeid
lokalt. Sende ut
informasjon til
medlemmer hvert kvartal
Gjennomføre grunnkurs
for nye frivillige
Komme i media minst 10
ganger med viktige saker
Øke antall givere til
Grasrotandelen
Skaffe flere nye
besøksvenner

Styrke besøksgruppen for
hjemmeboende eldre
Deltakelse på distriktets
kurshelg fra alle
avdelinger
Være en aktiv medeier i
frivilligsentralen
Markere den
internasjonale Røde Kors
dagen 8.mai – 11. mai.
Arrangere basar og lotteri
Se på nytt bygg,
lagerplass, utbygging.
Følge opp utbygging av
vei, opparbeidelse av
parkeringsplass på
Ljosland.
Port på garasje hytta på
Ljosland
Diba. Vedlikehold av
register
Utdanne personell til
Visitortjeneste

Nei

Delvis

Styret/Leder RØFF

Ikke gjort spesielle tiltak
grunnet Covid 19

Leder Mangfold

Flerkultur er lagt ned.

Alle

Givermedlemmer økt. Aktive
er som tidligere
Informasjon hvert kvartal er
ikke gjennomført. Lokale
foredrag på skole, menighet
og Rotary avholdt.

Styret/BP/OØS

15

25

Styret

10

ok

Alle ledere

ok

Alle

5

Styret/besøkstjenesten

ok

Styret/besøkstjenesten

0

Styret

Kurshelga ble avlyst grunnet
Covid 19

ok

Styret

Representert i styret

Nei

Styret

Avlyst grunnet Covid 19

Nei

Styret
PH med utvalg

ok

Christian/Per/ Brede

Avlyst grunnet Covid 19
Sett på, men ikke funnet
ideelt lokale, men arbeidet
fortsetter
Ok. Arbeidene er nå ferdig.

Nei

Christian/Per

Fortsatt under arbeid

8

15

100 %

ok

4

18

Momskompensasjon
Panto.

ok
ok

Dugnad på RK huset

Nei

OØS

Styret
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I hovedsak for Visitorer

Ikke gjennomført i hovedsak
fordi besøkstjenesten har
vært lite aktiv grunnet Covid
19
Ok men vi trenger flere

Mottak nye frivillige.
Registrering innen to uker
Utdannelse utført for 18
personer. Har noen til som
mangler 1-3 kurs. Tjenesten
er ikke kommet i gang
grunnet Covid 19

Avlyst grunnet Covid 19

Dugnad RK hytta på
Ljosland
BARK

Nei

Egenkontroll/HMS
kontroll El. anlegg egne
lokaler iht krav
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Styret

Avlyst grunnet Covid 19

Sissel Fjellbakk

Hadde 10 barn og 10 på
venteliste i januar 2020. Det
ble gjort noen grep slik at
ved nyttår 2021 er det 13
barn og 7-8 ledere. 5 barn er
nå på venteliste. Det tas ikke
inn flere uten at det blir noen
flere ledere slik at det kan
deles i to grupper

Brede/husstyret

Svein og Kikkan ila januar

I tillegg til ovenstående er det to personer som er utdannet på ATV, inkludert at disse to
kan være instruktører og utdanne flere hos oss og andre.
AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Styret retter en stor takk til hver enkelt som har bidratt i aktivitetene i 2020. Det er utrolig mange
flinke personer som bidrar hver uke slik at Mandal Røde Kors gir det lille ekstra som gjør oss til
en dyktig og smidig organisasjon.
For styret,
Brede Pedersen
Styreleder Mandal Røde Kors
SAK 09/21: REGNSKAP 2020
Regnskapet er pr. 04.02. hos Revisor for sluttføring og Revisjonsberetning.
Regnskapet legges ut så snart dette er klart!
SAK 10/21: NYE LOVER FOR MANDAL RØDE KORS
Se vedlagte reviderte lover. Overstreket med rød skrift utgår. Markert med gult er nytt.
Lovene er revidert for å tilpasse oss Norges Røde Kors lovnorm vedtatt på landsmøtet
27.11.2020

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
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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 Vest-Agder Røde Kors (Vest-Agder frem til
26.04.21) 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 Vest-Agder Røde
Kors (Vest-Agder frem til 26.04.21), jf. Lover for Røde Kors §§ 14 13 og 18 17. første ledd
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, årsbetalende medlemmer, livsvarige
medlemmer og bedriftsmedlemmer.
Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen.
Medlemskontingenten fastsettes av landsstyret i Norges Røde Kors, jf. Lover for Røde Kors
§ 9 8. Kun medlemmer i Røde Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors’ organisasjonsledd, jf.
Lover for Røde Kors § 9 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 denne 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 Vest-Agder Røde Kors (Vest-Agder frem til 26.04.21)
og til landsforeningen etter regler fastsatt av landsstyret og av distriktsårsmøtet.
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§ 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 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 stemmeflertall. Ved likt stemmetall er
lederens stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg.
§ 12. Et medlem som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors-prinsippene, som
opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller som opptrer på en måte som anses til skade
for Røde Kors, kan av landsstyret ekskluderes som medlem, jf. Lover for Røde Kors § 10.
Hvis en tillitsvalgt opptrer på en måte som er til skade for Røde Kors eller opptrer i strid
med Røde Kors sine lover eller Røde Kors-prinsippene, kan vedkommende suspenderes
fra sine tillitsverv inntil neste årsmøte eller valgmøte. Tillitsvalgte i lokalforeningene kan
suspenderes av distriktsstyret. Avgjørelsen kan ankes, jf. § 16. Tillitsvalgte i distriktene
og Norges Røde Kors kan suspenderes av landsstyret.
Den som utøver tjeneste/aktivitet og som ikke oppfyller de kvalitets- og alderskrav som
er satt av landsstyret, jf. § 9, 2. ledd i Lover for Røde Kors, kan utelukkes fra å utøve
denne tjenesten/aktiviteten. Det samme gjelder for den som motarbeider foreningens
formål eller Røde Kors-prinsippene, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller som
opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors. Slik utelukkelse kan ikke være
lengre enn 2 år.
Avgjørelsen om utelukkelse fra aktivitet tas av styret i det organisasjonsledd, jf. § 7 i
Lover for Røde Kors, som har ansvaret for den aktuelle aktiviteten/tjenesten. Avgjørelsen
kan ankes, jf. § 16 i Lover for Røde Kors.
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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 VestAgder Røde Kors (Vest-Agder frem til 26.04.21) 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 og kommende
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.
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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.
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§ 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. ”Retningslinjer 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
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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
Vest-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.

Forslag til vedtak; Årsmøtet vedtar reviderte lover for Mandal Røde Kors datert 18.02.2021

20

SAK 11/21: HANDLINGSPLAN 2021
Dato: 24.01.2021

HANDLINGSPLAN FOR MANDAL RØDE KORS 2021
Tiltak / Aktiviteter

Måltall

Ansvarlig

Aktivitetsstatus
- Eksisterende

Kommentar/resultat

- Ny
- Avslutte
4

Hjelpekorpset

4+1

Hjelpekorpset

2

Hjelpekorpset

1

Hjelpekorpset

6

Hjelpekorpset

1

Hjelpekorpset

1

Hjelpekorpset

1

Hjelpekorpset

1

Hjelpekorpset

1

Hjelpekorpset

2

Hjelpekorpset

1

Hjelpekorpset

1

Hjelpekorpset

2

Hjelpekorpset

10

Hjelpekorpset

6

Hjelpekorpset

4

Hjelpekorpset

1

PH/MM.

1

Alle

Skaffe nye hjelpekorpsere
Ha deltakere på Lsor og Lsor vinter B
Ha deltakere på Kelv kurs
Ha deltaker på sommer Asor
Holde kommersielle førstehjelpkurs
Utdanne førstehjelpinstruktører
Holde Kelv kurser
Ha deltakere på Velv
Ha deltakere på Ksjø
Holde Ksjø kurs
Ha deltakere på Vsjø
Ha deltakere på skredkurs
Ha deltakere på RK snøscooterkurs
Hjelpekorpset skal ha vintertjeneste
på Ljosland i ferier.
Hjelpekorpset skal ha vintertjeneste
på Ljosland i helgene.
Ha et velfungerende hjelpekorps
Ha et velfungerende vann og
elveredningsgruppe.
Fortsette samarbeidet med Tyskland
på vann og elveredning, hjelpekorps
Delta i beredskapsøvelse i regi av
lokal redningssentral (fmva)
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Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter

Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter

Basert på personer pr.
korpskveld i gj.snitt
Antall øvelser

Delta i det kommunale
beredskapsarbeidet i Lindesnes
kommune
Gjøre ett nytt forsøk på å starte
opp RØFF
Øke medlemstallet totalt sett i
2020
Informere om Røde Kors sine
aktiviteter og arbeid lokalt. Sende ut
informasjon til medlemmer hvert
kvartal
Gjennomføre grunnkurs for nye
frivillige
Komme i media minst 10 ganger med
viktige saker

1

5
10

4
20

Arrangere basar og lotteri
Se på nytt bygg, lagerplass,
utbygging.
Port på garasje hytta på Ljosland

Utdanne personell til Visitortjeneste.
Dvs oppfølging og videreutdanning av
de som mangler noe kurs
Momskompensasjon

Styret/Hjelpekorpset

Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter

Styret/BP/OØS

4

Diba. Vedlikehold av register

Eksisterende
aktiviteter

Alle/styret

Øke antall givere til Grasrotandelen
Skaffe flere nye besøksvenner
Styrke besøksgruppen for
hjemmeboende eldre
Deltakelse på distriktets kurshelg fra
alle avdelinger
Være en aktiv medeier i
frivilligsentralen
Markere den internasjonale Røde
Kors dagen 8.mai

Styret/BP

100 %
4

Styret

Eksisterende
aktiviteter
Alle ledere
Eksisterende
aktiviteter
Alle
Eksisterende
aktiviteter
Styret/besøkstjenesten Eksisterende
aktiviteter
Styret/besøkstjenesten Nye/forsterkede
aktiviteter
Styret
Eksisterende
aktiviteter
Styret
Eksisterende
aktiviteter
Styret
Eksisterende
aktiviteter
Styret
Eksisterende
aktiviteter
PH med utvalg
Eksisterende
aktiviteter
Christian/Per
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
BP/SS/OØS
Eksisterende
aktiviteter

Panto.
Dugnad på RK huset

Styret

Dugnad RK hytta på Ljosland

Styret

BARK. Stabil drift og aktivitet.

Sissel Fjellbakk

Egenkontroll/HMS kontroll El. anlegg
egne lokaler iht krav

1

Hus styret
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Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter
Eksisterende
aktiviteter

Lage ferdige giroer til
medlemsverving

Være mer på IT med
informasjon

Måles mot budsjett

Har barn på venteliste.
Trenger flere leder og
dele opp i grupper

Landsmøtet 2020 vedtok en ny mal for handlingplaner. Vi har for 2021 valgt å bruke den gamle malen, men
ønsker å ta i bruk den nye malen som da skal omhandle handlingsplaner de neste tre årene.
Mandal Røde Kors vil utarbeide treårsplan i løpet av våren og ta dette i bruk fra og med 2022 etter årsmøtets
godkjenning

Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner handlingsplan for 2021

SAK 12/21: BUDSJETT 2021
Styret har utarbeidet følgende forslag til budsjett for 2021.
BUDSJETT MANDAL RØDE KORS 2021
INNTEKTER

UTGIFTER

Inntekter:
Medlemskontingent/gaver

100 000,00

Salgsinntekter avg.fritt
Leie inntekter

hytta

-------

internett

6 000,00

frivillig.sentr

70 000,00

huset

16 000,00

Inntekter hjelpekorpset

-

92 000,00
210 200,00

Inntekter besøkstjenesten

10 000,00

Panto/grasrotandel

140 000,00

Momsrefusjon

50 000,00

Basar

70 000,00

V-A RK til BARK

20 000,00

Visitortjeneste

40 000,00

Utgifter:
Avskrivninger

100 000,00

Kostnader besøkstjenesten

10 000,00

Kostnader hjelpekorpset

210 000,00

Innv/drift av huset

50 000,00

Adm./ktr.rev m.v

15 000,00

Forsikringer

90 000,00

Innv./drift av hytta

50 000,00

Tilskudd friv.sentar.

70 000,00

Landsmøte/årsmøte/Kurshelg m.v.

40 000,00

BARK

20 000,00

Visitortjeneste

40 000,00

732 200,00
Resultat

37 200,00
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695 000,00

Forslag til vedtak; Årsmøtet gir sin tilslutning til budsjett for 2021 og godkjenner dette.
SAK 13/21: VALG TIL STYRET 2021
Valgkomiteen har bestått av følgende; Einar Buø
Valgkomiteen har utarbeidet følgende forslag for kommende periode, til årsmøtet 2022:
Valgkomiteens innstilling til styre fra og med 18.02.2021:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem
Styremedlem.
Styremedlem:

Brede Pedersen
til 2022
Odd Ørnulf Stray
til 2022
Svein Roshaven
til 2022
Sigrun Strand
til 2023
Gunn Hildur (Kikkan)
S. Thorstensen.
til 2023
Styrem/Kasserer: Inger Lise Grostøl
til 2022
1. Varamedlem: Bodil Kleveland
til 2023
2. Varamedlem: Ole Pedersen
til 2022

Ikke på valg. Til 2022
På valg. (Gjenvalg for ett år til 2022)
Ikke på valg. Til 2022
På valg. Til 2023
På valg. Til 2023
Ikke på valg. Til 2022
På valg. Til 2023
Ikke på valg. Til 2022

I tillegg møter ledere fra følgende avdelinger:
Hjelpekorpset:
Kim Andrè Brandsvoll. (Vara: administrativ leder)
Besøkstjenesten: Ny leder ikke valgt. Besøkstjenesten velger selv kandidat.
RØFF:
Leder av RØFF stiller hvis RØFF starter opp igjen.
BARK:
Sissel Fjellbakk
Visitor:
Oppnevnes av Visitorer
Valg av Revisor: Helge Vinterstø, RSM Norge AS, avdeling Mandal
Valg av valgkomite; Må velges på årsmøtet.
Leder;
Medlemmer;
Mandal Røde Kors representant i styret i Frivilligsentralen: Sigrun Wergeland. Personlig vara: Ella
Abrahamsen. Sjekkes!

SAK 14/21: EVENTUELLT
Innkommende forslag:
Ingen innkommende forslag!
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Mandal 18.02.2021
Styret;
…………………………
Brede Pedersen
Leder

…………………………
Odd Ørnulf Stray
Nestleder

…………………………
Svein Roshaven
Styremedlem

…………………………
Sigrun Strand
Styremedlem

…………………………
Gunn Hildur Thorstensen
Styremedlem

…………………………
Inger Lise Grostøl
Styremedlem/kasserer

…………………………
Bodil Kleveland
Varamedlem

…………………………
Ole Pedersen
Varamedlem

…………………………

…………………………
Kim André Brandsvoll
Hjelpekorps

…………………………
Sissel Fjellbakk
BARK

For rådene
…………………………
Marie Helene Nørgaard
Omsorg

25

