
  

  

 

 

Årsmøte Mandal Røde Kors 2022 for året 2021. 
 

Dato:  Mandag 28.02.2022 

Kl:   18.00 

Sted:  Røde Kors Huset, Oksevollveien 4. 

 

 

 

Sakliste: 

 

Sak 01/22: Godkjenning av innkalling 

Sak 02/22: Godkjenning av sakliste 

Sak 03/22: Valg av referent 

Sak 04/22: Valg av to til å skrive under protokollen 

Sak 05/22: Valg av to personer til tellekorps. Opptelling av stemmeberettigede. 

Sak 06/22: Valg av ordstyrer 

Sak 07/22: Spørsmål om årsmøtet skal gi lov til benkeforslag ved valg, sak 13 

Sak 08/22: Årsmeldinger 2021 

Sak 09/22: Regnskap 2021 

Sak 10/22: Nye lover for Mandal Røde Kors 

Sak 11/22: Utført på handlingsplan for 2021 

Sak 12/22: Handlingsplan for 2022 

Sak 13/22: Budsjett 2022 

Sak 14/22: Valg til styret  

➢ Valg av styreleder 

➢ Valg av nestleder 

➢ Valg styremedlemmer 

➢ Medlemmer fra rådene til styret 

➢ Valg av Revisor 

➢ Valg av Valgkomite 

 

Sak 15/22: Eventuelt 

➢ Innkommende forslag: 
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M A N D A L  R Ø D E  K O R S  

 

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

F OR STY REÅR ET 20 21  –  202 2

 
     

STYRETS SAMMENSETNING 

Styret i Mandal Røde Kors ble valgt på årsmøte 18. februar, 2021.  

Styret har virket frem til 28. februar 2022, 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:   Heidi Hageland 

Besøkstjenesten:  Marie Helene Nørgaard 

Bark:    Sissel Fjellbakk 

 

 

STYRETS OPPSUMMERING AV 2021 

2021 ble på mange måter en kopi av året 2020 der aktiviteter, møter osv. ble omorganisert, 
avlyst, satt på vent, eller gjennomført digitalt, eller i mindre forum enn det vi er vant med, 
selv om det periodevis ble lettet litt på restriksjonene knyttet til pandemien. 
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 er avholdt 4 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, samarbeid med andre lokalforeninger, og profileringsarbeid. 
 
I tillegg har vi vært representert i møter med distrikt, der alle lokalforeninger i Agder har 
deltakere. Vest-Agder og Aust-Agder ble i 2021 slått sammen til ett distrikt, Agder Røde 
Kors, og det har vært hyggelig å stifte nye bekjentskaper fra gamle Aust-Agder.  
Tidligere styreleder for Vest-Agder Røde Kors, Synnøve Eikaas Aksnes, ble valgt som 
styreleder av Agder Røde Kors. Noe vi er veldig fornøyd med.  
Synnøve er dedikert, samvittighetsfull, og er utrolig flink med informasjon ut til 
lokalforeningene. 
 
Mange av aktivitetene har vært forankret i handlingsplan for Mandal Røde Kors 2021.  
På grunn av Covid 19 situasjonen har mange av disse aktivitetene blitt kansellert, slik som 
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 50-70% av våre tap. Utbetalt ca. kr. 103.000, - 

 
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 skoleklasser på ungdomstrinnet, 
profilert oss og henstilt om frivillige ifm arrangement og medieoppslag.  
Vi har fått noen nye henvendelser og slik det ser ut nå, noen nye aktive. Vi hadde vel håp om 
at vi skulle rekruttere flere enn det vi har klart, så vi må fortsatt ha fokus mot økt rekruttering 
av frivillige innen alle gruppene i MRK.  
Vi må fremover våge å tenke nytt i rekrutteringsarbeidet for å fange mer interesse.  
 
Selv om vi nå i skrivende stund har fått tre nye og unge personer som har meldt seg til 
besøkstjenesten, må vi fortsatt ha fokus på å ruste opp med flere, og da aller helst med litt 
yngre personer.  
Også hjelpekorpset har ett sterkt behov for nye medlemmer, selv om også her har vært en 
viss interesse og vi har nå fått to nye.  
For RØFF sin del har det ikke vært i aktivitet i 2021, men vi har fortsatt håp om å få dette på 
gang igjen. Vi får gjøre nye fremstøt når Pandemien har roet seg, og være litt mere ute på 
«søkersiden».  
 
BARK- gruppe er det full fart i med mye ulike aktiviteter. Noen barn har falt ut i løpe av 
året, noe som gjorde at barn på venteliste ble tatt inn i høst. Fokuset for 2022 blir å ta vare på 
de barna som er med, så får vi fortløpende vurdere om det er behov og ledere/frivillige til å 
ta inn flere barn. 
 
Besøkstjenesten har siste året gjort så godt de har kunnet ut ifra forutsetningene som har 
vært. Besøk på sykehjemmet ble tillatt i flere, lengre perioder i 2021, men etter november 
måned ble igjen all aktivitet her stoppet, og ulike arrangement er derfor kansellert.  
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Visitortjenesten kom for alvor i gang i 2021 med en til en besøk, fellesarrangement som 
grilling, vaffelsteking osv. To Visitorer har etter arrangement i fengselet kommet frem til at 
dette ikke passer for dem, og har trukket seg. I alt er det nå 16 stk. Visitorer.  
5-7 av disse er og har vært engasjert i en til en besøk.  
Solfrid Farestad og Einar Buø ansvaret for Visitorene. 
 
Kurshelga i 2021 ble gjennomført og vi hadde med 14 deltakere fra hjelpekorps, visitorer, 
besøkstjenesten 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. Vi fikk utført de planlagte dugnadene på Røde Kors huset og hytta på Ljosland, 
som i hovedsak var nedvask og rengjøring. På hytta er det nå startet opp med maling 
innvendig for å friske opp litt på fargene.  
 
Kommunal støtte. Mandal Røde Kors har sammen med Mandal Frivilligsentral bistått 
Lindesnes kommune med smittevernvakter i forbindelse med valget, høsten 2021. 
Oppgavene besto å gi informasjon, og å påse at velgerne spritet hender, holdt avstander, vise 
vei og være behjelpelig for bevegelseshemmede.  
 
Sommerfest og Coronatesting. Mandal Røde Kors bisto med testing av personer som ikke 
hadde corona pass, i forbindelse med Sommerkonsert. Her stilte personell fra 
Visitortjenesten velvillig opp og vi fikk testet i alt 370 personer denne dagen.  
 

 
 

For øvrig vises til årsmeldinger. 

 

Mandal Røde Kors 

Lokalforeningsstyret 

24.01.2022 
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ÅRSBERETNING FOR BESØKSTJENESTEN, MANDAL RØDE KORS 
2021 

Besøkstjenesten fikk startet opp med besøk på Mandal Sykehjem og hjemmebesøk i løpet av 
våren. Igjennom pandemiperioden har vi fått noe forfall av besøksvenner, i hovedsak pga 
sviktende helse på noen av disse. 

Styreleder Brede Pedersen har vært leder for gruppa det siste 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, samt å bli kjent med besøksvennene. 

Besøksvennene deltar på «Ut i Mandal», som har vært ca en gang i måneden i de periodene det 
har vært tillatt. Det har vært populære fester, mange pensjonister møter opp. 

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

2021 har på mange måter vært ett spesielt år der vi har vært både «på og av» grunnet 
restriksjoner. Vi har forsøkt å delta der vi kan være med, og håper at 2022 vil bli et år hvor vi kan 
besøke folk igjen, uten avbrekk grunnet smittefare. Men, vi må og skal uansett bruke fornuft, og 
følge de råd og retningslinjer både myndigheter og Røde Kors setter. 

Rundt i Mandal vet vi at det er flere enslige som kunne trenge besøk, både i hjemmet sitt og på 
institusjon. 

I samarbeid med andre lokalforeninger i vestre del, Lister med Lindesnes, arbeides det nå med å 
få på plass Besøksvenn med hund. Dette er ett konsept som har vist seg å være veldig populært 
blant mange av de som ønsker besøk. Her samarbeider Mandal Røde Kors med Lista, Kvinesdal, 
Hægebostad og Lyngdal Røde Kors. Felles informasjonsmøte for interesserte holdes i slutten av 
januar. Vi håper på godt oppmøte.   

Fra venstre: Bente Skeibrok, Lyngdal RK. Tone Brækken, Lista RK. John Høiland, Kvinesdal RK. Kristin Storbukås, 
Hægebostad RK. Brede Pedersen, Mandal RK og Monica Vehus, aktivitetsleder Besøksvenn med hund. Foran er «Lykke» 

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

 

Mandal 24.01.2022  Brede Pedersen 
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ÅRSBERETNING FRA BARK I MANDAL RØDE KORS 2021 

 

 
 

Vi startet opp 27 januar (13 jan.ble avlyst pga lokale Korona-restriksjoner).  
I løpet av hele 2021 sluttet åtte barn. Vi kunne dermed ta inn de som sto på venteliste. Pga 
pandemien valgte vi å ta inn to barn før sommerferien og de resterende seks høsten 2021. 
Gruppen teller nå totalt 15 barn. To av barna er kun med av og til (de kommer da sammen med 
foreldre som er frivillige i BARK).  
Gruppen vår fikk en ny frivillig høsten 2021 (via annonsering i Frivillig.no), og i  desember 
sluttet det en. Vi teller for tiden fem. Den nye frivillige kommer på sikt til å overta for 
undertegnede. Hun vil få en gradvis opplæring fremover for best mulig å kunne mestre rollen.  

 
Som i fjor har vi hatt alle samlingene utendørs.  
Pandemien har gjort at vi har måtte tenke annerledes og være kreative i forhold til aktivitetene 
våre. De to gangene vi har vært innendørs har vært på kino - og da med god avstand til 
hverandre. 
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Aktiviteter våre i 2021: 
 
- Tur fra Lysthuset til Rundingen lekeplass hvor tema har vært sikker is på vann. Hvilke regler 
gjelder (utg.punkt i Redningselskapets råd). 
 

           
- Aking i Budokka og grille pølser på bålpanne. (Bilder) 
- Kino (i mars og desember). 
- Tur til Hundesletta i Furulunden. Grille, lek (balansetau og frisbee-golf lånt fra Bua), rydde 
søppel og søk med metalldetektor. 
-Våraktiviteter: Klargjøre og sjøsette robåten i Budokka. Rydde søppel, balanseline, slynge, stylter 
og krokett. 
 

        
- Sommeraktiviteter: Budokka (leirplassen vår): lære å lage eget bål, koke vann til kakao på 
vedfyrt vannkoker, grille pølser og kyllingspyd, ro og/eller kjøre med el-motoren, bade, fiske, 
finne insekter, frilek. (Foto) 
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- Båttur til Hatholmen (sommeravslutning) Fiske, lek, grille og spise sjokoladekake. (Foto) 
- Hjelpekorpset demonstrerer vannskutere i Budokka. Barna får prøvekjøre. Kjempegøy! Håper 
vi får en ny mulighet til sommeren. 
- Tur til Uranienborg med ilagt sporfinning (manngard). 
- Mørketur i Furulunden m/stjernekikking og litt førstehjelp-øvelser (stabilt sideleie og varsling). 
Matpause i gapahuken v/Rundingen. 
-Besøke Brannstasjonen. 
 
Flere bilder kan sees på facebook, BARK planleggingsgruppe for foreldre og frivillige. 
 
Våren 2021 mistet vi totalt tre samlinger pga lokale korona-restriksjoner.  
I høsthalvåret mistet vi ingen. Vi har dermed hatt 16 samlinger igjennom hele året. 
 
Vi hadde et planleggingsmøte for frivillige i august. 
 
 
Vennlig hilsen 
Sissel Fjellbakk 
Leder av BARK, Mandal 
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ÅRSBERETNING FOR MANDAL RØDE KORS HJELPEKORPS OG 
HJELPEKORPSRÅDET 2021:  

 
 
HJELPEKORPSRÅDET:  
Korpsleder 2 år:    Kim Andrè Brandsvoll   (På valg)   Til 2022 
Administrativ leder 2 år:  Heidi Hageland                      Til 2023 
Operativ leder 2 år:     Hank Joreid  (På valg)     Til 2022 
Rådsmedlem 2 år:    Philip Gabrielsen       Til 2023 
Rådsmedlem 2 år:    Per Hageland (På valg)      Til 2022 
Varamedlem 2 (1)år:   Martin Kosmo (På valg, sa bare ja til 1 år) Til 2022 
         
Valgkomité:     Michael Messmann og Malin Hageland, samt Brede Pedersen fra 
lokalforeningen   
 
NYVALGT HJELPEKORPSRÅD VALGMØTE 01.02.22:  
Valg til hjelpekorpsrådet ble utført 01.02.22 og innehar følgende posisjoner; 
Korpsleder for 2 år :  Philip Gabrielsen (Ny)     Til 2024 
Administrativ leder:  Heidi Hageland (Ikke på valg)   Til 2023 
Operativ leder:    Malin Hageland (Ny)     Til 2024 
Rådsmedlem:    Per Hageland  (Gjenvalg)    Til 2024 
Rådsmedlem:    Ole Pedersen  (Ny for 1 år)   Til 2023 
Varamedlem:    Bodil Kleveland (Ny for 1 år)   Til 2023 
 
Ny valgkomite; Siv Anita Skaar, Marie Birkholz, pluss en fra lokalforeningens styre. 
Styret i lokalforeningen velger denne personen. 
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VERV I D-RÅDET 2021:  
Siren Håland, Administrativ leder  
Kim André Brandsvoll, Fagleder VANN 
Per Hageland, Fagleder ELV 
 
MEDLEMMER PR. 01.01.2022 
15 stk godkjente medlemmer 
2 stk trenger regodkjenning 
2 nye som skal ta kurs.  
 
ØKONOMI  
Hjelpekorpsets økonomi må sies å være god. På konto pr. 31.12.2021 stod det  
kr 536.800.  
 
Vi har i 2021 fått mottatt midler fra:  

• SR-bank til rescuerunner, kr. 350 000 

• Hjelpekorpsløftet, kr. 100 000 

• Lions, kr. 20 000 

• Fond for lokal aktivitet, kr. 20 000  

• Vakter, kr. 16 400 

• Førstehjelpskurs, 8 000kr  
 

Foto: Lindesnes Avis 
 

LOKALRÅDSMØTER:  
Vi har hatt 8 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 Covid-19.  
 
LAGMØTER/KORPSKVELD: Møte hver torsdag på huset med planlagt tema.  
På grunn av COVID-19 har vi avlyst over 50% av disse.  
 
KURSV VI HAR HATT DELTAKERE PÅ: 
ATV kurs i Ullensaker 3 stk 
ATV kurs på kurshelga 2 stk 
3 stk deltok på andre kurs på kurshelga 
 
KURS VI HAR AVHOLDT  
Kommersielle førstehjelpskurs 2 stk.  
 
VAKTER:  
Sanitetsvakter: 3 stk  
Sommerfesten, Skalldyrfestivalen (konserter) og Sjøsandsvømming  
 
VINTERVAKTER:  
Vi har i 2021 hatt vintervakt på Ljosland de fleste helger fra nyttår frem til etter påskeferien. 
Samt hele vinterferien. Vi hadde til sammen 17 oppdrag.  
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LETEAKSJONER:  
I gjennomsnitt: 2,8 medlemmer pr aksjon fra Mandal  
Aksjoner på vann: 3, Aksjoner på land: 9 (inkludert 2 vinteraksjoner),  
Det har vært totalt 12 aksjoner i 2021.  
 
ØVELSER: 

 
Vi har holdt øvelser internt i korpset. (Her fra vinterøvelse på Ljosland) 
Andre øvelser har vi ikke deltatt på grunnet COVID-19  
TJENESTETIMER:  
Ca. 5000 timer, 2826,5 timer på vintertjeneste. 
 
NYTT UTSTYR:  
Hjertestarter som skal monteres utvendig på Ljosland 
Black Board 
Henger til frakt av ATV.   
 
SNØSCOOTERNE:  
Den ene er gammel og bør vurderes å byttes.  
Begge scooterne har i desember 21 vært på service. De har vært lite brukt det siste året.  
  
BILER:  
Begge bilene fungerer fint.  
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VANNSCOOTERNE:  
Begge er i god stand, den eldste skal nå byttes ut.  
Ny scooter er bestilt, levering i februar 22.  
 
BÅTER:  
Begge de store båtene er slitne.  
Vi må jobbe med å fornye båtene.  
Båtene har vært lite brukt.  
 
ATV:  
Fungerer fint.  
Henger til pasienttransport skal bygges ferdig i 22.  
        
VANN OG ELVEREDNINGSGRUPPA:  
Vi er ca. 23 medlemmer. Det har vært nærmest ingen aktivitet i gruppen. Vi har hatt besøk av 
Tysk Røde Kors i oktober. Vi var invitert til Tyskland på 25 års jubileumsmarkering i desember, 
men måtte melde avbud pga. Covid-19.  
Vi har fått tilskudd til nytt vannredningsutstyr.  
 
OPPSUMMERING:  
Hjelpekorpset har hatt et utfordrende år med Covid-19. Vi har uansett klart og holde noen 
korpskvelder og fått utført en del vedlikehold.  
Vi har deltatt på aksjoner, både på land og sjø.  
 

 
 

Fra «blålysdagen» på Amfi høsten 2021 

 
 
 

Hjelpekorpsrådet 03.02.22 
Mandal Røde Kors Hjelpekorps 
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ÅRSBERETNING VISITORER I MANDAL RØDE KORS 2021  

2021 begynte med avlysninger av planlagte møter  
og aktiviteter i fengselet pga Corona situasjonen,  
og slik fortsatte det hele våren og helt frem til  
sommeren. De få en til en besøkene som var  
kommet i gang ble også stoppet. 
 
I juli kom det endelig beskjed fra fengslet om at  
det ville åpnes opp for aktiviteter igjen fra august.  
Så i full fart samlet vi gruppa, der 11 stk hadde  
mulighet til å være med, og arrangerte grillfest  
2.august for ca 60 innsatte, som satte stor pris  
på dette.  
 
De neste ukene ble det arrangert et par  
mindre samlinger i fengselet for avdelinger som  
ikke kunne delta på grillfesten av ulike årsaker.  
Da stilte vi 4-5 stk opp fra gruppa, hvor vi  
stekte vafler og pratet litt sammen med de innsatte.  
 
Den første søndagen i advent, ble vi invitert til å  
være med på en konsert og tenning av juletre i  
fengselet. Da dro vi 4 stk, som tok med seg  
julekaker og klementiner, og hadde et par fine  
timer sammen med de innsatte. 
 
Så sa det plutselig stopp igjen pga Corona situasjonen  
og høy smittefare, og resten av aktivitetene som var  
planlagt før jul, ble avlyst. Heldigvis fikk vi lov til å  
fortsette med en til en besøkene denne gangen. 
  
Siste uka før jul ble det levert en liten julehilsen i fengselet som skulle deles ut til de innsatte fra 
oss visitorer. 

Utenom dette, har vi som er ansvarlige for gruppa, vært på et par møter i fengselet. Der vi har 
blitt vist litt rundt, og pratet litt om hva slags aktiviteter vi visitorer kan bidra med. 

Tilbakemeldinger fra både innsatte og ansatte i fengselet, er at de sette stor pris på besøkene fra 
oss.  

For Visitortjenesten i  
Mandal Røde Kors 
 
Solfrid Farestad 
Einar Buø 
 
26.01.2022 
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M A N D A L  R Ø D E  K O R S  

 

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

 
Styret retter en stor takk til hver enkelt som har bidratt i aktivitetene i 2021. 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 
 
 
Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner årsmeldingene. 
 

SAK 09/22: REGNSKAP 2021 

Regnskapet er pt 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. Spesielt de to siste årene har vi vært ekstra påpasselige da 
situasjonen rundt pandemien har skapt en del usikkerhet på inntektssiden med avlyste 
sanitetsvakter, avlyst basarer osv. 
Det er ikke et mål i seg selv å spare opp mest mulig penger, men vi har hus og hytte som fort kan 
trenge større vedlikeholdsoppgaver, slik at det er fornuftig å ha noe i bakhånd. 
  
Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner regnskapet med revisjonsberetning for 2021. 
 
 

SAK 10/22: NYE LOVER FOR MANDAL RØDE KORS 

Under er lover for Mandal Røde Kors til orientering, vedtatt av årsmøtet den 18.02.21. 
Det er ikke kommet inn forslag om endringer i Lover for Mandal Røde Kors. 
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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 (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 Agder Røde Kors 

(Vest-Agder frem til 26.04.21), 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 
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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 (Vest-Agder frem til 26.04.21) 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.  
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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 (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 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  



 
 

 14 

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. 
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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. 
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§ 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; 
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SAK 11/22 UTFØRT PÅ HANDLINGSPLAN FOR 2021 

 
 

 Dato: 03.01.2022 
Tiltak / Aktiviteter Utført Måltall Ansvarlig Aktivitetsstatus 

- Eksisterende 

- Ny 
- Avslutte 

 

Skaffe nye hjelpekorpsere 

1 4 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Ha deltakere på Lsor og Lsor 
vinter B 

0+0 4+1 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

Det er ikke avholdt kurs 

Ha deltakere på Kelv kurs 

0 2 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Ha deltaker på sommer Asor 

0 1 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Holde kommersielle 
førstehjelpkurs 

2 6 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Utdanne 
førstehjelpinstruktører 

0 1 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Holde Kelv kurser 

0 1 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Ha deltakere på Velv 

0 1 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

Det er ikke avholdt kurs 

Ha deltakere på Ksjø 

0 1 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Holde Ksjø kurs 

0 1 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Ha deltakere på Vsjø 

0 2 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Ha deltakere på skredkurs 

0 1 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Ha deltakere på RK 
snøscooterkurs 

0 1 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Hjelpekorpset skal ha 
vintertjeneste på Ljosland i 
ferier. 

2 2 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Hjelpekorpset skal ha 
vintertjeneste på Ljosland i 
helgene. 

8 10 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

 

Ha et velfungerende 
hjelpekorps  

5-6 6 Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

Har vært færre 
korpsmøter, flere avlyst 
grunnet Covid 

Ha et velfungerende vann og 
elveredningsgruppe.  

  4 Hjelpekorpset   Har hatt øvelser så sant det 
har vært forsvarlig 

Fortsette samarbeidet med 
Tyskland på vann og 
elveredning, hjelpekorps 

1 1 PH/MM. Eksisterende 
aktiviteter 

 

Delta i beredskapsøvelse i 
regi av lokal redningssentral 
(fmva) 

0 1 Alle Eksisterende 
aktiviteter 

Avlyst grunnet Covid? 

Delta i det kommunale 
beredskapsarbeidet i 
Lindesnes kommune 

1 1 Styret/BP Eksisterende 
aktiviteter 

BP deltatt i 
beredskapsmøte. Utkast til 
samarbeidsavtale laget. 
Mangler beredskapsplan! 
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Gjøre ett nytt forsøk på å 
starte opp RØFF  

 
 

Styret/Hjelpekorpset Eksisterende 
aktiviteter 

Har ikke lykkes! 

Øke medlemstallet totalt sett 
i 2021 

 
 

Alle/styret Eksisterende 
aktiviteter 

Medlemmer inkludert 
givermedlemmer viser en 
liten oppgang. Antall 
frivillige viser en nedgang 
på 18 pers 

Informere om Røde Kors 
sine aktiviteter og arbeid 
lokalt. Sende ut informasjon 
til medlemmer hvert kvartal 

 
 

Styret/BP/OØS Eksisterende 
aktiviteter 

Vi informerer og deltar der 
vi kan for å vise frem RK. 
Utsendelse av informasjon 
til medlemmer har vi ikke 
fått til. Bør vi tenke på en 
kommunikasjonsansvarlig? 

Gjennomføre grunnkurs for 
nye frivillige 

1 5 Styret  Eksisterende 
aktiviteter 

 

Komme i media minst 10 
ganger med viktige saker  

ok 10 Alle ledere Eksisterende 
aktiviteter 

 

Øke antall givere til 
Grasrotandelen 

 
 

Alle   Eksisterende 
aktiviteter 

Antall givere er på samme 
nivå som tidligere år. 

Skaffe flere nye 
besøksvenner 

0 4 Styret/besøkstjenesten Eksisterende 
aktiviteter 

Vi har hatt noen 
henvendelser, men disse 
har trukket seg igjen. 

Styrke besøksgruppen for 
hjemmeboende eldre 

0 4 Styret/besøkstjenesten Nye/forsterkede 
aktiviteter 

Som pkt over. 

Deltakelse på distriktets 
kurshelg fra alle avdelinger 

14 20 Styret  Eksisterende 
aktiviteter 

Noe mindre deltakelse enn 
tidligere år. 

Være en aktiv medeier i 
frivilligsentralen 

 
 

Styret  Eksisterende 
aktiviteter 

Ok 

Markere den internasjonale 
Røde Kors dagen 8.mai  

 
 

Styret  Eksisterende 
aktiviteter 

Avlyst grunnet Covid 

Arrangere basar og lotteri 

 
 

Styret  Eksisterende 
aktiviteter 

Avlyst grunnet Covid 

Se på nytt bygg, lagerplass, 
utbygging. 

 
 

PH med utvalg Eksisterende 
aktiviteter 

Ikke utført 

Port på garasje hytta på 
Ljosland 

 
 

Christian/Per Eksisterende 
aktiviteter 

Ikke utført 

Diba. Vedlikehold av register  100 % 
 

Eksisterende 
aktiviteter 

Har blitt bedre, men er 
ennå et stykke arbeid igjen 

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

0 4 BP/SS/OØS Eksisterende 
aktiviteter 

Aktivitetsansvarlig er 
overtatt av Solfrid Farestad 
og Einar Buø. Tjenesten 
fungerer utmerket. 

Momskompensasjon  
  

Eksisterende 
aktiviteter 

Ok! 

Panto.   
  

Eksisterende 
aktiviteter 

Ok. 

Dugnad på RK huset  
 

Styret  Eksisterende 
aktiviteter 

Utført! 

Dugnad RK hytta på 
Ljosland 

 
 

Styret Eksisterende 
aktiviteter 

Utført! 

BARK. Stabil drift og 
aktivitet.  

 
 

Sissel Fjellbakk Eksisterende 
aktiviteter 

Meget bra. Barn på 
venteliste er tatt inn.  

Egenkontroll/HMS kontroll 
El. anlegg egne lokaler iht 
krav  

 1 Hus styret Eksisterende 
aktiviteter 

Ok 
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2021 ble ett vanskelig år med tanke på gjennomføring av planlagte oppgaver og aktiviteter, og 
utført på handlingsplanen for 2021 bærer preg av dette. 
 
Forslag til vedtak; Årsmøtet tar «Utført på handlingsplan 2021» til etterretning og godkjenner 
denne.  
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SAK 12/22: 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 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. 11 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på V-elv  2 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. 
11 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på 
skredkurs 

 2 Operativ leder 
hjelpekorps 

 800, - 

Hjelpekorpset 
 

Ha deltakere på 
snøscooterkurs 

 1 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 
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og legges ved, 
før avtale 
sendes 
kommune 

Hjelpekorpset 
 

Utdanne flere ATV 
førere 

 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  

  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 
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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, - 

Visitortjenesten Utdanne visitorer 
for frivillige som 
melder seg for 
dette. 

  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 

 

 
 

    

 

Landsmøtet 2020 vedtok en ny mal for handlingsplaner.  
 
Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner handlingsplan for 2022 
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SAK 13/22: BUDSJETT 2022 

Styret har utarbeidet følgende forslag til budsjett for 2022. 

BUDSJETT MANDAL RØDE KORS 2022 

       

       INNTEKTER   UTGIFTER  

Inntekter:         

Medlemskontingent/gaver         110 000,00    

Salgsinntekter avg.fritt                      -                     -    

Leie innt.  hytta        -------      

  internett        6 000,00      

  frivillig.sentr      70 000,00      

  huset      16 000,00        92 000,00    

Inntekter hjelpekorpset *         745 200,00    

Inntekter besøkstjenesten           12 000,00    

Panto/grasrotandel         170 000,00    

Momsrefusjon           50 000,00    

Basar **           40 000,00    

V-A RK til BARK           20 000,00    

Visitortjeneste           30 000,00    

          

Utgifter:         

Avskrivninger          100 000,00  

Kostnader besøkstjenesten            20 000,00  

Kostnader hjelpekorpset ***          740 000,00  

Innv/drift av huset            65 000,00  

Adm./ktr.rev m.v            15 000,00  

Forsikringer            90 000,00  

Innv./drift av hytta            75 000,00  

Tilskudd friv.sentar.            70 000,00  

Landsmøte/årsmøte/Kurshelg 
m.v. 

           40 000,00  

BARK            20 000,00  

Visitortjeneste            30 000,00  

            

       1 269 200,00   1 265 000,00  

Resultat        4 200,00        

*Inntekter består også av gave fra SR bank/Sparebankstiftelsen kr 350.000,- og salg av gml. Rescuerunner    
kr.140.000,- 
**Redusert til 40.000, - grunnet at vi tror ikke vi får lov å sitte på butikkene og selge lodd på bok. 
***Er lagt inn kjøp av ny Rescuerunner med 490.000, -  
 

Forslag til vedtak; Årsmøtet gir sin tilslutning til budsjett for 2022 og godkjenner dette. 
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SAK 14/22: VALG TIL STYRET 2022 

Valgkomiteen har bestått av følgende; Einar Buø og Truls Steen 

Valgkomiteen har utarbeidet følgende forslag for kommende periode, frem til årsmøtet 2023: 

Valgkomiteens innstilling til styre fra 2022: 

Styreleder:    Brede Pedersen   til 2022  På valg. Gjenvalg til 2024 

Nestleder:    Odd Ørnulf Stray   til 2022  På valg. Gjenvalg for ett år til 2023 

Styremedlem  Svein Roshaven  til 2022  På valg. Gjenvalg til 2024 

Styremedlem.   Sigrun Strand   til 2023  Ikke på valg. Til 2023 

Styremedlem:   Gunn Hildur (Kikkan)  

S. Thorstensen.   til 2023  Ikke på valg. Til 2023 

Styrem/Kasserer:  Inger Lise Grostøl  til 2022  På valg. Gjenvalg til 2024 

1. Varamedlem:  Bodil Kleveland  til 2023  Ikke på valg. Til 2023 

2. Varamedlem: Ole Pedersen   til 2022  På valg. Går ut.  

Innstilling 2. vara: Anita Grønstøl   til 2024  Ny 

 

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; Truls Steen (Gjenvalg) 

  
Mandal Røde Kors representant i styret i Frivilligsentralen: Sigrun Wergeland. (Gjenvalg!)  
Personlig vara: Ella Abrahamsen (Gjenvalg!) 

 
 
 
 

SAK 15/22: EVENTUELLT 

Innkommende forslag: 
 
Ingen innkommende forslag! 
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Mandal 28.02.2022 
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    Ole Pedersen 
Varamedlem     Varamedlem 
 
 
 
For rådene 
 
 
…………………………  …………………………  ………………………… 
Brede Pedersen    Kim André Brandsvoll   Sissel Fjellbakk 
Omsorg      Hjelpekorps     BARK 


