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Innkalling til årsmøtet i Oppegård Røde Kors 

 
Tid:  23. februar 2021 kl. 19:00 

Sted: Kolben kulturhus, sal 3(kinosal), 1.etasje Strandliveien 1, Kolbotn 

Merk at vi har lagt møtet til kinosalen i Kolben, der er det faste seter. Vi er likevel usikre på 

om møtet kan gjennomføres som planlagt med de gjeldende smittevernsbestemmelser. Om 

møtet må utsettes er alternativ møtedato 23. mars. Om møtet heller ikke da kan gjennomføres 

fysisk vil vi legge opp til å gjennomføre årsmøtet digitalt. 

 
Distriktsstyret v/ nestleder Ingunn Rundtom og Jon Wium fra Viken Røde Kors er gjester på 

årsmøtet og vil innledningsvis orientere fra Akershus og Viken.  
 

Dagsorden: 
 

Sak 1:   Godkjenning av innkallingen 

Sak 2:   Godkjenning av benkeforslag 

Sak 3:   Godkjenning av dagsorden 

Sak 4:   Valg av dirigent, 1 referent, 2 personer til å undertegne protokollen og 2 

personer til tellekorps 

Sak 5: Årsberetninger 2020 

Sak 6: Regnskap 2020 

Sak 7: Innkomne forslag  

 Forslag fra styret – «Etablering av Nordre Follo Røde Kors»  
• Samarbeidet som er etablert mellom lokalforeningene i Nordre Follo 

videreføres og styrkes om behov. 

• Det etableres en ny arbeidsgruppe som får mandat å legge frem for styrene: 

1. Langtidsbudsjett 2022 – 2025 for begge lokalforeningene 

2. Oversikt over de forpliktelser dagens lokalforeninger har påtatt seg 

3. Anbefale valg av økonomisystem 
 

 Likelydende saksfremlegg og forslag behandles i årsmøtet i Ski Røde Kors 

Sak 8: Lov for Oppegård Røde Kors 2021 - 2023 

 Revidert med utgangspunkt i lovnorm vedtatt av landsstyret 27.11.2020 

Sak 9: Handlingsplaner 2021 

Sak 10: Budsjett 2021 

Sak 11: Valg 

 

Dag Johnsrud 

leder          ·/. Sakspapirer 
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Sak 5 Beretninger for 2020 

1. Styrets beretning for 2020 

1.1. Innledning 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Verv Navn Funksjonstid 

Leder:         Dag Johnsrud      2021 

Nestleder:   Bernd Gutbier     2022 

Kasserer:     Gry S. Groven    2021 

Styremedlem:  Heidi Seigerud    2021 

Styremedlem:   Morten Hansen   2021 

Styremedlem:   Grete Bolme Akselsen    2022 

Varamedlem:   Tatiana M. Malme 2021 

Varamedlem Sondre Blokkum 2021 
 

Revisor:     Solveig Misle       2021 
 

Følgende har tiltrådt styret med fulle rettigheter: 

leder Omsorg Elisabeth Biørnstad Skaugerum 

Hjelpekorpset Monica Bay 

leder Ungdom Emma Høyeraal Leen 

 

2020 har vært et vanskelig år for oss alle. Spesielt hardt rammet er de eldre som i 

lange perioder har vært avskåret fra besøk, barn og unge med særlige behov og 

andre sårbare grupper i lokalsamfunnet. Vi har i perioder måttet stenge ned alle 

gruppeaktiviteter. 1 til 1 aktivitetene våre, bl.a. Besøksvenn, har også måttet stilles i 

bero, både av hensyn til våre brukere og de frivillige. Hovedfokus for styret i periode 

har vært knyttet til pandemien, med særlig vekt på å opprettholde et minimum av 

humanitære aktiviteter, avdekke nye behov og så langt som mulig skåne de mest 

sårbare gruppene. De frivillige og aktivitetslederne fortjener stor honnør for å ha 

stått i en krevende situasjon. Leder av Omsorg, Elisabeth Biørnstad Skaugerum, ble 

10. desember tildelt ildsjelprisen av ordfører Hanne Opdan. Bakgrunn for tildelingen 

er Elisabeths store engasjement og verdifulle innsats for kommunen. Bl.a. nevnes at 

hun har vært aktiv med i arbeidet med å rekruttere og organisere 

smittevernambassadørene i Nordre Follo.  Videre fremheves hennes arbeid med å 

gjøre noe godt for andre i lokalsamfunnet. 

Det er gjennomført 17 styremøter i 2020, og vi har behandlet 72 saker. De fleste 

styremøtene er gjennomført helt eller delvis digitalt.  
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Samarbeidet i styret har fungert godt, og det har vært god dialog og godt samarbeid 

mellom styret og avdelingene. 

Ved årets slutt, den 30. desember kl. 04:00, ble Ask i Gjerdrum rammet av det 

katastrofale leirskredet. Vakthavende i Akershus Røde Kors sendte ut 

katastrofealarmen til de som var i beredskap kl. 05:00. Mange av våre frivillige 

responderte på denne og deltok i arbeidet der oppe gjennom nyttårshelgen og 

videre ut i 2021. 

1.2. Oppfølging av styrets handlingsplan 
Som tidligere nevnt har mye av styrets fokus vært knyttet til saker relatert til 

korona-pandemien.  

1.2.1. Et Røde Kors 

Gjennom godt samarbeid mellom avdelingene og styret har vi lokalt utad kunnet 

fremstå som et Røde Kors, både i forhold til kommunen og andre 

samarbeidspartnere.   

1.2.2. Etablering av Nordre Follo Røde Kors 

En egen arbeidsgruppe med representanter fra de to lokalforeningene har utredet 

en eventuell sammenslåing av foreningene. Det vises til egen sak.  

1.2.3. Troverdighet og anseelse i lokalmiljøet 

Det er arbeidet aktivt mot Nordre Follo kommune, både sentralt og i forhold til 

enkeltvirksomheter for å bygge tillit. Det er ellers lagt vekt på aktivt å bruke lokale 

og egne medier for å synligjøre vårt humanitære arbeid.  

Det er lagt stor vekt på at våre forpliktelser følges opp, og vi har gått inn i ulike 

samarbeidsprosjekter. Bl.a. kan nevnes: 

1.2.3.1. Sommerjobb til bosatt ungdom.  

Vi tok også i år initiativ, sammen med Anne Anderssen, overfor Nordre Follo 

kommune med hensikt å videreføre prosjekt knyttet til å skaffe sommerjobb til 

bosatt ungdom. Vi lyktes ikke, men gjennomførte aktiviteten selv. Vi har klart å 

formidle jobb til 11 ungdommer med eksterne midler til lønnstilskudd. Målsetting er 

å gi ungdommen øvelse i å skrive søknad og CV, samt at de skal få både arbeids- og 

språktrening samtidig som de tjente sine egne penger.  

I løpet av høsten 2020 har vi bidratt til å starte opp planleggingen av et tilsvarende 

opplegg for 2021 der Nordre Follo kommune er aktivt med.  

1.2.3.2. Temaplan for frivillighet 

Nordre Follo kommune startet i høst opp arbeidet med sin temaplan for frivillighet. 

Oppegård Røde kors var godt representert på oppstartsmøtet, og har senere deltatt 

aktivt i en arbeidsgruppe med andre representanter fra frivilligheten og kommunen. 
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Vi ønsker med dette å vise at Røde Kors tar ansvar, og vi ønsker å påvirke 

planarbeidet. Vi ser det som viktig at temaplanen synliggjør hvordan kommunen 

kan tilrettelegge for, og bidra til, at frivillige organisasjoner og personer i Nordre 

Follo kan opprettholde sin aktivitet. Videre hvordan kommunens virksomheter, 

gjennom aktiv samhandling, kan styrke frivilligheten i kommunen. Det er også viktig 

at planen anerkjenner frivillighetens selvstendighet. Vi har pekt på mulige tiltak 

som; Samhandling, synliggjøring, samarbeidsavtaler, møteplasser og økonomisk 

tilskudd. 

1.2.3.3. Etter skoletilbud for 5. til 8. trinn 

 Vi har inngått en samarbeidsavtale med Nordre Follo bibliotek og Frivilligsentralen 

om et prosjekt der vi skal etablere en møteplass for 5. til 8. trinn. Målsettingen er å 

skape en lett tilgjengelig, inkluderende og gratis møteplass, der det legges grunnlag 

for nye vennskap på tvers av skoleklasser og skoletilhørighet. Dette for å bidra til 

redusert ensomhet og utenforskap, som igjen styrker tilhørighet. Intensjonen er at 

dette skal være et fast ettermiddagstilbud, i hovedsak på bibliotekene i Nordre 

Follo. Det er søkt midler, og svar forventes medio januar. 

1.2.3.4. Møte med ordføreren 

 Etter sommerferien hadde vi et møte med ordfører Hanne Opdan. Dette var et 

konstruktivt møte, og vi fikk informert om våre aktiviteter og samtidig løftet noen 

av våre utfordringer til politisk nivå.  De sakene vi tok opp under møtet var vår 

leiekontrakt i Holteveien 2, Prosjekt sommerjobb for ungdom i Nordre Follo, 

samarbeidsavtale knyttet til beredskap, samt samarbeid med kommunen generelt. 

1.2.3.5. AlleMed-dugnad 

 Oppegård Røde Kors har til felles med Nordre Follo kommune ønsket om å skape 

gode fritidsaktiviteter til barn og unge. Vi deltok derfor i AlleMed-dugnad når 

kommunen inviterte. Hensikten med initiativet er å få en samlet oversikt over de 

ulike tilbud for barn og unge som finnes i kommunen i regi av frivilligheten og 

kommunen selv. Videre ble det diskutert hva vi mener fungerer bra, om det er 

potensiale for samarbeid, og om det er konkrete ideer som det bør jobbes videre 

med. Det var bred deltakelse fra frivilligheten på dugnaden. 

1.2.3.6. Åpent hus 

 Vi arrangerte for 3. gang åpent hus i Holteveien 2 på årets mørkeste dag, 21. 

desember. Denne gang utendørs. Det var bra oppslutning om arrangementet, hvor 

vi hadde bålpanner og serverte gløgg og pepperkaker. Denne kvelden fikk vi også 

besøk av ordfører Hanne Opdan, noe som var ekstra hyggelig. 
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1.2.4. Medlemskontakt og informasjon 

Medlemskontakten er styrket gjennom Nyhetsbrevet som har vært utgitt to ganger 

i 2020. Målsettingen har vært 3 – 4 ganger pr. år. Her har vi informert om aktuelle 

saker og våre humanitære aktiviteter.  

Det er, for å hindre smitte, ikke gjennomført sosiale aktiviteter eller medlemsmøter 

i 2020. Dette er noe vi beklager da mange av våre frivillige setter pris på disse 

samlingene. Styret besluttet å dele ut en drikkeflaske med logo, sammen med et 

takkebrev, til de aktive frivillige på forvinteren. Oppmerksomheten ble overlevert av 

aktivitetsledere og representanter fra styret.  

Aktivitetslederne har ellers fulgt opp og sørget for kontakt med de frivillige. 

1.2.5. Kompetansebygging 

Det er gjennom året gjennomført noen kurs, men de fleste kursene har vi måttet 

avlyse av hensyn til smittefaren.  

Kursene som er gjennomført lokalt har vært åpne for alle, men de fleste deltakerne 

har vært fra Follo-regionen.  

Vi har i perioden hatt to deltakere med i LOUP-programmet, et lederutviklings-

program i regi av distriktet. Deltakerne er Morten Hansen og Grete Bolme Akselsen. 

1.2.6. Tilrettelegging for humanitær aktivitet 

I tråd med nasjonale og lokale smittevernbestemmelser, og retningslinjene gitt av 

Norges Røde Kors, har styret måttet gjøre løpende vurderinger knyttet til hvorvidt vi 

kunne opprettholde eller måtte stille i bero våre humanitære aktiviteter. Med noen 

få unntak ble all aktivitet som innebærer menneskelig kontakt innstilt på ubestemt 

tid i mars. Dette for å forebygge og hindre smitte av Covid-19. 

Besøksvenner og flyktningguider ble oppfordret til å holde kontakt med sine digitalt. 

Oppegård Røde Kors gikk ut til kommunen og innbyggere som er i risikogruppen, 

eller satt i karantene, med tilbud om bistand til henting av mat og medisiner.  

Mot slutten av mai og tidlig juni forsøkte vi å starte opp igjen noen aktiviteter som 

kunne gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler, og de rammer som var 

satt av lokale og sentrale myndigheter. De fleste aktivitetene, med unntak av 

Besøksvenn på sykehjem og Leksehjelp kom i gang før sommerferien. Det ble også 

avviklet kurs for nye frivillige på forsommeren, selvfølgelig med begrenset antall 

deltakere og stort fokus på smittevern. 

I høst opplevde vi alle en ny innstramming da vi fikk økende smitte igjen, noe som 

på nytt rammet de med humanitære behov. 

Det er fra aktivitetslederne utvist kreativitet, og det er i noen grad etablert 

alternative aktiviteter. 
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Hjelpekorps har hele tiden vært i beredskap for Oslo Universitetssykehus (OUS) om 

beredskap knyttet til transport av helsepersonell. I tillegg tok de under pandemien 

på seg å kjøre legebil for Follo legevakt. Hjelpekorpset har stilt med bil og sjåfør, 

mens legevakten stiller med lege. Bilen har vært bemannet mellom 08:30 og 22:00 

alle dager. 

1.2.7. Standsaksjoner 

Det ble gjennomført en standsaksjon i 2020 i samband med Røde Kors dagen. Det 

var en stand med begrenset bemanning, video, lokale brosjyrer og masse håndsprit.  

1.2.8. Utskiftning i bilparken 

Vår gamle mannskapsbil ble solgt i 2020, og det er anskaffet en ny flerbruksbil. 

Aktiviteter i Omsorg og Ungdom vil ha prioritet knyttet til denne bilen, men den skal 

også kunne benyttes som mannskapsbil av Hjelpekorpset. Utskiftningen er gjort i 

samråd med Hjelpekorpset, som i 2020 også har anskaffet en legevaktbil. 

1.2.9. Beredskapsøvelse 

Det ble ikke gjennomført beredskapsøvelser i 2020, men ved årets slutt ble 

beredskapen prøvd i skarp aksjon i samband med leirraset i Gjerdrum. 

Aksjonsledelsen har gitt uttrykk for at beredskapen i det store fungerte bra. 

1.2.10. Vedlikehold i Holteveien 2 

Det er gjennomført to dugnader med begrenset deltakelse, en på våren og en på 

forsommeren. 

1.2.11. Styrke foreningens inntekter 

Vi har søkt og mottatt ikke ubetydelig aktivitetsstøtte i 2020. Vi ser ellers en 

betydelig vekst i inntektene fra Pantelotteriet. 

1.2.12. Røde Kors innsamlingsaksjoner 

Det er ikke gjennomført innsamlingsaksjoner i perioden, men vi har fulgt aktivt opp 

Julekampanjen til Røde Kors der målet er å rekruttere faddere. 

1.2.13. Deltakelse og samhandling med distriktsnivåene. 

Styret har, i hovedsak ved leder, vært representert i distriktets ledermøter.  

Styreleder sitter også i ressursgruppe for organisasjon, ledelse og opplæring (OLO) i 

distriktet. Det oppleves ellers at samarbeidet med Viken og Akershus Røde Kors på 

faglig nivå fungerer bra.  
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1.3. Medlemsoversikt 
Oppegård Røde Kors har i 2020 hatt en netto nedgang i medlemstall på 41. 

Pr. 31.12. 2020 2019 2018 2017 2016 

Oppegård Røde Kors totalt 970 1011 1089 910 863 

 

Aktive medlemmer og frivillige: 

 Omsorg Hjelpekorps Ungdom Totalt 

2020 113 13 15 141 

Pandemien har medført at vi har mistet frivillige. Det er en beklagelig konsekvens, 

og det er heller ikke enkelt å rekruttere nye frivillige når aktiviteter har vært 

nedstengt.  

 

 
Kolbotn 26. januar 2021 

     
     

Dag Johnsrud  Bernd Gutbier  Gry S. Groven 
     
     

Heidi Seigerud  Morten Hansen  Grete B. Akselsen 
     
     

Elisabeth B. Skaugerum  Monica Bay  Emma H. Leen 
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2. Omsorg - beretning for 2020 

På tross av mye nedstenging i 2020 har vi klart å gjennomføre noe: 

 11. februar: Hyggekveld på Greverud med kaker og underholdning av både 
saksofonisten Ferdinand og pianist/fløytist/sanger Anna. 

 3. mars: Hyggekveld på Høyås med kaker og underholdning med Linda som sanger.  

 7. mai: Avholdt vi 3 utendørskonserter med Anna og Bengt Ole.  

 8.-9. mai: Stand på Kolbotn med resten av ORK i forbindelse med Røde Kors-dagen.  

 13. august: Arrangerte vi blåbærtur på Tårnåsen, men ingen dukket opp! 

 25. august: Arrangerte Omsorg i samarbeide med Frivilligsentralen, Soroptimistene 
og Oppegård og Ski Sanitetsforening et arbeidsmøte om smittevern. Til stede var 
Smittevernoverlege, Avdelingsleder Opplæring på OKS, Helle Gravli fra Språkkafeen, 
leder Frivilligsentralen i Ski, Flyktningekoordinator og to representanter fra 
Bydelsmødrene i Søndre Nordstrand. 

 31. august avholdt vi flere utendørskonserter på Greverud sykehjem med Jostein. 

 16. september: Arrangerte Omsorg i samarbeide med Frivilligsentralen, 
Soroptimistene og Oppegård og Ski Sanitetsforening møte i Kommunestyresalen for å 
rekruttere smittevernambassadører. Ordfører Hanne Opdan innledet møtet. Vi klarte 
å rekruttere 17 ambassadører som behersker til sammen 25 forskjellige språk. 

 28. oktober: Oppfølgingsmøte av smittevernambassadører. 

 9. november: Grilling med bålpanne på Høyås 

 24. november: Grilling på Høyås 

 7. desember: Fyring på bålpanne og gløggservering 

 21. desember: Deltok på årets mørkeste dag i Holteveien 2 
 
Lekshjelp 

 Leksehjelp: På grunn av nedstenging har det gått hardt utover leksehjelp. Denne 
aktiviteten ble stoppet mellom mars og mai, samt fra november og ut året. Vi har fått 
9 nye leksehjelpere i 2020. Vi hadde åpent hus for nye bosatte i høst.  
 

Flykningeguide 

 Det kom 5 nye flyktningeguider i 2020. På grunn av pandemien ble det kun gjort 7 
koblinger. Vi har nå 6 guider som ønsker å kobles så snart det er forsvarlig. 
 

Besøkshundene 

 Turdag: Trond har måtte avlyse den ukentlige turen for hjemmeboende med demens 
i samarbeid med Demenskoordinatoren. Han har likevel gått jevnlige turer med hund 
med en av deltakerne. 

 Besøkshundene: Disse fikk ikke komme inn på sykehjemmene etter 12. mars. En av 
hundene har vært med Trond på hans faste tur, en annen er blitt brukt til private 
besøk i stedet.  

 Vi har avholdt to forhåndsvurderinger av nye hunder. Det har ikke vært holdt 
hundekurs i 2020 pga korona.  
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Besøkstjenesten 

 Vi har koblet 5 nye besøksvenner til nye brukere.  

 Lokalrådet har avviklet 2 rådsmøter, i tillegg har vi hatt dialog mellom de forskjellige 
aktivitetsansvarlige.  

 Leder har hatt tett kontakt med Frivilligsentralen og også god dialog med både 
sykehjem og hjemmesykepleien samt psykisk helse.  

 Leder har også avholdt et informasjonsmøte på teams med Vedtakskontoret i 
kommunen.  

 
Avdelingen har utført ca. 7900 frivilligtimer i 2020  
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3. Ungdom - beretning for 2020  

Røde Kors Ungdom er talsperson for unge i sårbare livssituasjoner og arbeider for 

økt forståelse, medmenneskelighet og toleranse. Ungdomsgruppen arrangerer 

aktiviteter med og for ungdommer i Oppegård. Gjennom våre aktiviteter bygges 

nettverk både blant brukere og frivillige. 

Grete Bolme Akselsen ledet arbeidet med å etablere ressursgruppen for Ungdom. 

Etter at ressursgruppen var etablert utpekte styret Emma Høyerdaal Leen som leder 

for Ungdom. Grete har hele perioden bistått ressursgruppen med planlegging og 

oppfølging av aktiviteter, samt vært kontaktperson for ressursgruppens 

samarbeidspartnere.  

Ressursgruppen har bestått av: Ahmad Gharib, Alexander Torgersen, Aurora Larød, 

Emma Høyerdaal Leen, Richard Larsen Steenberg, Mariel Zharmaine Calico Catungal  

og Grete Akselsen.  

Vi planla en tur til Oslo Røde Kors for å se hvordan Røde Kors Ungdom jobber der, 

men grunnet covid-19 fikk vi ikke gjennomført dette. 

I året 2020 har vi fokusert på Ungdom som er ensomme og forsøkt å nå ut til denne 

målgruppen, i aldersgruppen 13-20. Å rekruttere flere frivillige har også stått på 

agendaen. Vi har samarbeidet med Utekontakten og Skolelos, informert disse om 

våre aktiviteter for videreformidling, samt rekruttering. Vi har også samarbeidet 

med en veileder ved en ungdomsskole som arbeider med ungdom som har sosial 

angst. Disse ville hatt godt utbytte av vårt tilbud, om det så bare var å komme 

innom et kvarter, men terskelen ble- og fortsatt er for høy for mange. 

Til sommerferien planla vi en tur til Inspiria Science senter, noe ressursgruppen og 

ungdommene tenkte ville treffe målgruppen. Denne turen ble flyttet til september 

da flere av de frivillige ble forhindret til å delta, men var likevel vellykket. Vi har også 

hatt arrangementer hvorpå foresatte har- og fortsatt er noe skeptiske til under 

denne pandemien. Vi har likevel fått med noen og håper det blir med flere når 

smittesituasjonen er bedre. 

Utover høsten fikk vi et større behov for flere frivillige da flere hadde deltatt 

gjennom et prosjekt i skolen i vårsemesteret. Derfor startet vi i september med 

«ekstra» attraktive aktiviteter for ungdom også utenfor huset, her med tanke på å 

bli kjent med våre frivillige, senke terskelen for å komme på huset. Og rekruttere 

flere frivillige. 

På Kompis-aktivitetene har antall deltagere vært mellom 3-20 personer. Som regel 

fem. 

Vi har forsøkt å ha ukentlige treff, noe dette har vi nesten klart å gjennomføre om 

man ser bort ifra under de strengeste tiltakene med covid-19- Vi hadde i året 2020 
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totalt 20 antall treff, der de fleste av arrangementene var på januar og februar, 

september og oktober.  

Flere av våre frivillige var på Olavsgaard etter og hjalp til med det psykososiale 

arbeidet med de evakuerte fra raset på Gjerdrum der. 
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4. Oppegård/Ski Røde Kors Hjelpekorps beretning for 2020   
Leder: Christian Ødegård  
Nestleder/administrativ leder: Karoline Slåtten Lorentzen  
Operativ leder: Truls Richardsen  
Rådsmedlem: Monica Bay 

  
Medlemsaktiviteter  
Frivillige timer: 307 
Det har i 2020 vært avholdt svært få korpsmøter på grunn av pandemien, de få 
møtene som har vært har rettet seg mot temaer innen søk og redning i hovedsak. 
De møtene som har blitt gjennomført har rettet seg etter lokale og nasjonale 
prosedyrer for smittevern. 
   
Rådsmøter og annet administrativt arbeid  
Frivillige timer:  450 
Det er i perioden avholdt tre rådsmøter.   
  
Kurs  
Frivillige timer:  35 
Det ble i høst påbegynt et KSOR kurs i samarbeid med Enebakk, men pandemien 
satte en stopper for det før det var sluttført. Det ble gjennomført hjelpekorpsprøve 
for regodkjenning av medlemmer i juni. 
Det er også bare avholdt et førstehjelpskurs eksternt. 
  
Søk og redning  
Frivillige timer:  410 
Det har i perioden vært en økning i antall søk og redningsoppdrag i forhold til 
tidligere år. I årets siste uke hadde hjelpekorpset stor deltagelse ved 
kvikkleireskredet i Gjerdrum. 
  
Sanitetsvakter  
Frivillige timer: 49 
Det har vært svært få sanitetsoppdrag i perioden på grunn av pandemien. Follo 
trimmen gikk nesten som normalt i løpet av sommeren men ellers har alt annet av 
faste sanitetsvakter vært avlyst. 
  
Ambulansedrift  
Frivillige timer:  497 
Ambulansen har hatt en økning av forespørsler fra OUS om suppleringskjøring 
spesielt de første månedene i pandemien.   
 
Legebil 
Frivillige timer: 651 (totalt antall timer: 2530) 
I slutten av mars inngikk Ski Røde Kors en avtale med Follo legevakt om drift av 
legebil, dette startet som et “corona-prosjekt” men legevakten var så fornøyd at de 
ønsket å fortsette driften, vi ble enig om en felles langsiktig avtale som ble signert i 
slutten av oktober. Avtalen omfatter over 3 årsverk slik at det er umulig å drifte 
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dette på frivillighet, men selv om driften av prosjektet er satt ut til et firma, er det 
fortsatt noen som kjører frivillig til inntekt for Ski Røde Kors. Selv om driften er satt 
ut generer prosjektet fortsatt inntekter til foreningen via kjøretøy og utstyr blant 
annet. Det ble investert i en ny legebil sommeren 2020 da kilometerbelasting er 
såpass stor at vi ville slitt ut et av våre andre kjøretøy i løpet av få år, samt at det 
ikke ville vært tilgjengelig til annen beredskap store deler av døgnet. 
 
Samlet drift av Oppegård og Ski Røde Kors Hjelpekorps 
Driften av hjelpekorpsene i Nordre Follo har i løpet av året 2020 vært samlet under 
en ledelse og korpsene har i praksis fungert som et hjelpekorps. Det har grunnet 
pandemien og begrensinger for korpskvelder og møter vært utfordrende å fokusere 
på rekruttering og medlemspleie. Det har likevel vært relativt stor aktivitet innenfor 
søk og redning, der medlemmer fra begge korps har lagt ned et betydelig antall 
timer. Det ble ila året solgt en bil på H2, slik at det per i dag er kun en bil igjen på H2 
som hjelpekorpset disponerer. Erfaringene rundt organisering av to separate depot 
har vist seg noe utfordrende og tilsier at det vil måtte gjøres noen endringer spesielt 
rettet mot en ansvarshavende for depot og utstyr i Oppegård. Medlemsmassen 
både i “nord” og “sør” har til i tider vært misfornøyd med den dobbelte lokasjonen, 
aktivitet og forsøket om enes rundt ett sett med “regler” og vi ser en tydelig 
reduksjon i deltagelse på aktivitet i “nord” fra medlemmer i “sør” og motsatt. 
 
Lokalråd hjelpekorps har også i løpet av året gjort seg noen erfaringer rundt 
utfordringene rundt det å forholde seg til to separate lokalstyrer med svært 
forskjellig kultur og styresett. Rapportering mot, samt føringer fra begge styrer blir 
ikke sett på som utelukkende positivt for rådet da det brukes en god del ressurser 
på administrativt arbeid og oppfølging. Dette er ikke en særlig ønsket situasjon for 
rådet. Det ble i 2019 besluttet å forsøke et styrket samarbeid under en felles ledelse 
av hjelpekorpsene som et prøveprosjekt. 2020, og de utfordringene pandemien har 
ført med seg, har ikke vært et godt år for å få de beste erfaringer med dette 
prøveprosjektet. Likevel har vi forståelse for den situasjonen som de to foreningene 
står ovenfor men håper på et mer normalisert år i 2021 og en mulighet til å 
evaluere løsningen godt før det kan besluttes om dette skal videreføres. 
 
Andre fagledere  
Vaktkoordinator: Karoline S. Lorentzen 
Ambulanse: Monica Bay  
Samband:  Christian Ødegård  
Transport:  Jan Berger Lorentzen  
 



Totalt Resultat Resultat

2020 2019

3222 Bingo og Lotterimidler -1 939 -2 705
3240 Sanitetsvakt m/ ambulanse 0 -20 938
3241 Sanitetsvakter 0 -32 900
3242 Førstehjelpskurs instruktører eksternt 0 -2 463
3243 Førstehjelpskurs instruktører intemt -4 903 0
3244 Redningsoppdrag 0 -20 207
3250 Tilskudd fra RK-Iedd 0 -20 600
3266 Andre utførte tjenester 0 -7 000
3268 Dugnad 0 1
3293 Medlemskontingent -212 038 -236 283
3331 Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors -211 163 0
3336 Tilskudd fra andre RK Led mm -20 500 -10 000
3481 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -35 480
3602 Utleie av utstyr 0 -2 000
3800 Salgskonto -anlegg 0 -21 254
3809 Salgsgevinst - anlegg -105 117 0
3902 Tilskudd fra andre givere 0 -394
3911 Grasrotandelen -40 884 -43 845
3912 Panto -197 262 -148 684
3940 Gaver innbetalt direkte tillokalforeningen -37 914 -57 001
3990 Diverse inntekter 0 -2 266

SUM INNTEKTER -831 719 -664 019

4400 Varekjøp, avgiftsfritt 6 200 42 092
5000 Lønn ansatte 18 600 6 650
5400 Arbeidsgiveravgift av lønn ansatte 2 362 937
6000 Avskrivning lokaler og bygninger 22 000 22 000
6010 Avskrivning inventar 8 593 8 593
6027 Avskrivning transportmidler 25 000 86 799
6301 Leie lokaler v/eksterne arrangementer 0 3 399
6300 Leie lokaler 1 775 0
6320 Renovasjon, vann, avløp mv 5 825 13 251
6340 Lys, varme 15 440 36 523
6360 Renhold 2 719 530
6370 Driftskostnader, lokaler 1 446 9 952
6400 Leie kontorutstyr 499 1 860
6540 Utgiftsførte anskaffelser av inventar, samband, EDB utstyr etc 6 141 0
6550 Utgiftsførte anskaffelser av samband 0 -200
6560 Forbruksmateriell 3 974 370
6600 Ytre vedlikehold lokaler 629 0
6620 Reparasjon / Vedlikehold, diverse utstyr 0 2 137
6800 Kontorrekvisita 355 7 073
6840 Aviser og tidsskrifter kontoret 1 100 1 100
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Totalt Resultat Resultat

2020 2019

6890 Diverse andre kontorkostnader 2 158 20 673
6901 Telefon, mobil 0 10 325
6903 DataLinjer etc 11 789 15 462
6920 Drift sambandsutstyr (konsesjonsutgifter) 0 18 151
7000 Drivstoff bil 1 959 7 466
7020 Vedlikehold bil, ink service 0 51 167
7040 Forsikring og årsavgift bil 0 24 279
7090 Div utgifter transportmidler 0 7 971
7140 Reisekostnader tillitsvalgte/andre 3 089 2 454
7340 Profileringsartikler 0 7 006
7350 Annonsering 4 363 4 439
7360 Møteutgifter 439 15 279
7370 Kurs interne 5 000 5 200
7371 Kurs eksterne 0 1 200
7420 Gaver Hilsener og andre eksterne bidrag 535 4 930
7500 Forsikring 16 805 1 502
7601 Aktiviteter 260 437 52 532
7602 Vakttjeneste 11 154 289
7603 Deltakeravgift/kurs/øvelser 8 000 8 850
7605 Bevertning aktiviteter 4 314 -70
7710 Bevertning møter 685 0
7711 Diverse arrangementskostnader 0 10 895
7770 Bank- og kortgebyr 1 496 643
7779 Øredifferanser 1 0
7798 Purregebyrer leverandør 0 1 012
8050 Renteinntekter bank -1 818 -3 356

SUM KOSTNADER 453 061 511 366

Årsresultat -378 658 -152 653

 
Kolbotn 4. februar 2021 

     
     

Dag Johnsrud  Bernd Gutbier  Gry S. Groven 
     
     

Heidi Seigerud  Morten Hansen  Grete B. Akselsen 
     
     

Elisabeth B. Skaugerum  Monica Bay  Emma H. Leen 
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Sak 6 - Balanse pr. 31.12.2020

Beskrivelse
Balanse Balanse 

202012 201912

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 268 000 290 000

Transportmidler, inventar og maskiner 556 055 114 531

Sum anleggsmidler  824 055 404 531

Fordringer 500 84 482

Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 814 456 1 590 032

Sum omløpsmidler 1 814 956 1 674 514

SUM EIENDELER 2 639 011 2 079 045

Egenkapital -2 020 302 -1 867 648

Driftsresultat i perioden -378 658 -152 653

Sum egenkapital utgangen av perioden -2 398 959 -2 020 302

  

Leverandørgjeld -55 714 -37 182

Annen kortsiktig gjeld -184 337 -21 562

Sum kortsiktig gjeld -240 051 -58 744

  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -2 639 011 -2 079 045

 
Kolbotn 26. januar 2021 

     
     

Dag Johnsrud  Bernd Gutbier  Gry S. Groven 
     
     

Heidi Seigerud  Morten Hansen  Grete B. Akselsen 
     
     

Elisabeth B. Skaugerum  Monica Bay  Emma H. Leen 
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Sak 7 - Etablering av Nordre Follo Røde Kors 

Bakgrunn 

Årsmøtet i 2019 og 2020 behandlet spørsmål om sammenslåing av Ski og Oppegård Røde 
Kors til en lokalforening. Dette var initiert av at våre to kommuner ble slått sammen 1. 
januar 2020. Organisasjonsstrukturen i Røde Kors har også vært drøftet på alle nivå i 
organisasjonen opp mot landsmøtet 2020 som følge av endringer i fylkes- og 
kommunestrukturen, men også ut fra en målsetting om å forenkle organisasjonsstrukturen 
for å frigjøre ressurser til humanitært arbeid.  
 
Styrene i Ski - og Oppegård Røde Kors nedsatte etter årsmøtet 2020 en arbeidsgruppe. 
Arbeidsgruppen har bestått av;  fra Oppegård Røde Kors: Dag Johnsrud, Bernd Gutbier og 
Heidi Seigerud. Fra Ski Røde Kors: Håvard Delbekk, Åse Marie Jensen og Helge Bunæs.  
Det er avholdt 5 møter i arbeidsgruppen i 2020.  
 
Målsetting for 2020 har vært: 
  

1. Legge til rette kontaktpunkt og informasjon som sikrer at myndigheter og øvrige 
samarbeidspartnere enkelt kan forholde seg til Røde Kors i Nordre Follo kommune.  

2. Etableres en felles beredskapsplan for Ski og Oppegård Røde Kors som legges til 
grunn for en samarbeidsavtale med Nordre Follo kommune.  

3. Hjelpekorpset driftes som en enhet, med felles handlingsplan og budsjett i 2020.  

4. Det lokale humanitære arbeidet videreføres som tidligere, men styrene skal, der det 
er behov, sørge for at det etableres rutiner for samhandling og samarbeid.  

5. Styrene skal frem til årsmøte 2021 legge frem forslag knyttet til:  

a) Hvordan organisere den nye lokalforeningen for på best mulig måte å ivareta 
lokal beredskap, humanitære behov, og de frivillige.  

b) Rutiner knyttet til planlegging, budsjettering, regnskapsføring og rapportering  

c) Juridiske og økonomiske aspekter knyttet til en eventuell sammenslåing.  

Status 

Det ble tidlig i prosessen enighet i arbeidsgruppen om å skynde seg langsomt. Dette er også 
forankret i styrene. Det har også vært viktig for begge lokalforeningene å høre hva frivillige 
og medlemmene mener om en sammenslåing.  
 
Det er etter anbefaling fra arbeidsgruppen enighet om følgende: 
 

1. Navn på en evt. ny lokalforening blir Nordre Follo Røde kors. 

2. Lokalforeningen skal ha felles økonomi 
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3. Hovedkontoret blir på det nye Røde kors huset i Ski. Oppegård fortsetter drift i sitt 
hus på Kolbotn, eventuelt i erstatningslokaler, så lenge man har avtale med 
kommunen. 

4. Hjelpekorpset i Ski og Oppegård driftes som en enhet. 

 
Følgende er utarbeidet: 

1. Forslag til organisasjonskart for en evt. ny lokalforening i Nordre Follo. 

2. Hjemmesidene til Oppegård og Ski Røde Kors er oppdatert med henvisninger til hver 
av lokalforeningene. 

3. Oversikt over medlemmer og frivillige fordelt på aktivitet. 

4. Felles beredskapsplan for de to lokalforeningene. Beredskapsplanen må oppdateres. 

5. Forslag til samarbeidsavtale om beredskap mellom lokalforeningene og kommunen. 
Forslaget er sendt til Nordre Follo kommune med vår felles beredskapsplan. 

Følgende må utredes videre:  

a) Økonomi og Regnskapstjenester 
Arbeidsgruppen har satt som en forutsetning at det må utarbeides langtidsbudsjett 
for de to lokalforeningene. Dette anses som et viktig grunnlag for å kunne vurdere 
om økonomien er bærekraftig for en eventuell ny lokalforening. Tilsvarende må 
dokumenteres de forpliktelser lokalforeningene har påtatt seg.   

Det er stor forskjell på inntekter og utgifter i de to lokalforeningene. Ski Røde Kors 
har aktiviteter som gir mange inntekter. Aktivitetene gir også store utlegg og utgifter. 
I tillegg krever det nye huset en omfattende kontroll på hva som kommer inn av 
økonomiske midler og hva som er av utgifter. Oppegård har en mer forutsigbar 
økonomisk aktivitet. Ved en sammenslåing bør man uansett ha en felles økonomi, 
hvor alt er samlet under ett felles organisasjonsnummer og regnskapssystem. Ski og 
Oppegård benytter to ulike regnskapssystem og det må derfor ta en avgjørelse på 
hva man ønsker å ha i fremtiden og hvem som skal ha ansvaret for å ajourføre dette 
lokalt. Ski ønsker å fortsette med Tripletex ut 2021. Oppegård, som i dag benytter 
Unit 4 BW er fornøyd med dette systemet, og har besluttet å knytte seg til sentrale 
regnskapstjenester i Røde Kors. Uansett trenger man ikke bli enige om dette før 
sammenslåingen er vedtatt i årsmøtene, og før en offisiell dato for starttidspunkt for 
felles drift. Her bør det vurderes om man skal sette sammen en egen arbeidsgruppe 
som sammen kan anbefale det beste regnskapssystemet ut fra arbeidsmengde ved 
ajourføring, kostnad ved bruk og innhente erfaringer fra brukere av andre systemer. 
Valg av revisortjenester må også det være enighet om, og valg av regnskapssystem 
må også sees i sammenheng med dette. Oppegård Røde Kors har til nå hatt valgte 
revisorer. 

b) Drift av aktivitetene i en ny lokalforening. 
Det er enighet om at lokalråd for Omsorg og Ungdom kan erstattes av 
ressursgrupper, der styret utpeker leder for avdelingene og aktivitetsledere. For 
Hjelpekorpset er det ønskelig å videreføre ordningen med lokalråd.  

Det må tas stilling til om det under Omsorg og Ungdom skal rekrutteres 
aktivitetsledere geografisk (syd/nord). Arbeidsgruppen foreslår denne løsningen, slik 
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det er synliggjort i vedlagte forslag til organisasjonskart. Da vil aktivitetene fortsette 
med tilnærmet samme drift som i dag samt opprettholde samme aktiviteter og 
kontrakter man har med ulike sykehjem etc., men samles under en ledelse. 

c) Drift av lokalforeningen 
Med et nybygg i Ski til flere millioner kroner, hvor man baserer seg på leieinntekter 
og mulig aktiviteter som f.eks. legevaktbilkjøring, er Ski nærmest avhengig av å 
ansette lønnet personell.  Dette er noe som styret i Ski har på sin agenda i disse dager 
og noe som Oppegård må ta stilling til ved en eventuell sammenslåing. Dette må også 
informeres ut til alle medlemmer i begge lokalforeningene dersom det blir aktuelt. 

d) Etablering av ny lokalforening 
Først må årsmøtene med 2/3 flertall treffe vedtak om sammenslåing.  

I vedtaket om sammenslåing må den avgivende lokalforening bl.a. legge frem et 
fullstendig avviklingsregnskap, Det må videre velges styre i den overtakende 
lokalforeningen. 

Årsmøtet i overtakende lokalforening må i sitt vedtak bl.a. vedta regnskap og 
åpningsbalanse for den nye lokalforeningen, videre fastsette navn på den nye 
lokalforeningen, Her må også gjennomføres valg iht. omforent representasjon. 

I vedtakene må det fastsettes en dato for avgivelse / overtakelse. 

Styret i den nye lokalforeningen blir ansvarlig for den formelle overføringen av 
eiendeler, skjøter, melding til Brønnøysundregistrene etc. fra avgivende 
lokalforening. 

e) Tidsperspektiv for en sammenslåing 
Styrene ser det ikke er realistisk å slå sammen de to lokalforeningene i 2021. For det 
første har vi ikke klart å etablere en oversikt over fremtidig økonomi for en ny 
lokalforening, noe som trolig vil være enklere etter 2021 For det andre behandlet 
ikke Landsmøte 2020 sak om fremtidig organisering. Dette ble utsatt til 2023. 
Landsmøtet behandlet kun lovpålagte saker da møtet ble gjennomført digitalt.  

Forslag til vedtak 

 Samarbeidet som er etablert mellom lokalforeningene i Nordre Follo videreføres og 
styrkes om behov. 

 

 Det etableres en ny arbeidsgruppe som får mandat å legge frem for styrene: 

1. Langtidsbudsjett 2022 – 2025 for begge lokalforeningene 

2. Oversikt over de forpliktelser dagens lokalforeninger har påtatt seg 

3. Anbefale valg av økonomisystem 
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Lov for Oppegård Røde Kors 2020-2023 
(basert på lovnorm vedtatt av landsstyret 27.11.2020) 

 

Kapittel I. Formål 

§ 1. OPPEGÅRD Røde Kors er stiftet den 29.11.1945. 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. 

OPPEGÅRD Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Akershus Røde Kors innenfor 

sitt geografiske område.  

Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. 

§ 2. Foreningen skal drive Røde Kors-arbeid i overensstemmelse med Lover for Røde 

Kors, og beslutninger samt bestemmelser fattet av landsmøtet, landsstyret og 

AKERSHUS Røde Kors, jf. Lover for Røde Kors §§ 13 og 17 

Kapittel II. Organisasjon – Medlemskap 

§ 3. OPPEGÅRD 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. OPPEGÅRD Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige 

medlemmer og bedriftsmedlemmer. 

Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen.  

Medlemskontingenten fastsettes av landsstyret i Norges Røde Kors, jf. Lover for Røde 

Kors § 8. Kun medlemmer i Røde Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors’ organisasjonsledd, 

jf. Lover for Røde Kors § 8. 

Landsstyret kan stille spesielle kvalitets- og alderskrav, krav til egnethet samt krav til 

medlemskap i Røde Kors for å kunne utføre bestemte verv eller aktiviteter i de enkelte 

organisasjonsledd. 

Styret i lokalforeningen er ansvarlig for at aktivitetene drives i henhold til lover, og 

bestemmelser i Røde Kors. Den eller de som er valgt eller utpekt som leder(e) av den 

enkelte aktivitet har et særskilt ansvar for å påse at de frivillige har den nødvendige 

kompetansen og egnetheten til å utføre aktiviteten vedkommende ønsker å være frivillig 

i før den frivillige starter i aktiviteten, jf. lover for Røde Kors § 8.  

Medlemmer som lokalforeningen ønsker å hedre, kan av årsmøtet utnevnes til 

æresmedlem av lokalforeningen. Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og 

bedriftsmedlemmer tildeles diplom. 
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Kapittel III. Alminnelige bestemmelser 

§ 6. Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors’ formål. 

Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg - jf. Lover for 

Røde Kors § 18. Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke. 

Lokalforeningen skal ha en felles økonomi, jf. Lover for Røde Kors § 20. 

§ 7. OPPEGÅRD Røde Kors yter tilskudd til AKERSHUS Røde Kors og til landsforeningen 

etter regler fastsatt av landsstyret og av distriktsårsmøtet. 

§ 8. Lokalforeningens regnskaper skal revideres av revisor som velges på årsmøtet. 

Revisor velges etter kriterier fastsatt av landsmøtet og landsstyret. 

§ 9. Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på lokalforeningens og 

avdelingenes møter. Denne aldersgrensen gjelder ikke for ledere som representerer Røde 

Kors 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 

OPPEGÅRD 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. Lokalforeningen deltar på distriktsårsmøtet 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 avdelingene på distriktsårsmøtet. Dersom lokalstyret 

ivaretar rollen som lokalråd (jf. § 24, 3. ledd i disse lover) kan lokalstyret i stedet 

oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). 

§ 11. Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøtet eller på 

ekstraordinært møte. 

Forøvrig gjøres vedtak i lokalforeningen ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall er 

lederens stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg. 

§ 12. En frivillig i lokalforeningens aktivitet som ikke har den nødvendige egnetheten 

eller som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 9, punkt 9.1., kan 

utelukkes fra aktiviteten av lokalforeningsstyret, jf. Lover for Røde Kors § 9, punkt 9.1.  

En tillitsvalgt i lokalforeningen som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde 

Kors § 9, punkt 9.2., kan suspenderes av distriktsstyret.  

Et medlem eller en frivillig som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 

9, punkt 9.3., kan ekskluderes av landsstyret.  
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§ 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. OPPEGÅRD 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 Akershus Røde Kors inn i stedet for OPPEGÅRD Røde Kors lokalstyre. 

OPPEGÅRD 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 OPPEGÅRD Røde Kors' høyeste myndighet. 

Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet med 

minst 14 dagers varsel, med opplysning om dagsorden og hvor sakspapirene til årsmøtet 

forefinnes/kan hentes. Innkalling skal skje gjennom kunngjøring som er tilgjengelig for 

alle medlemmene.  

Sakspapirene skal foreligge ved innkalling til årsmøtet og skal inneholde: Årsberetning og 

regnskap fra foregående år, handlingsprogram og budsjett for inneværende år, 

valgkomiteens innstilling, samt eventuelle bilag til innmeldte saker.  

Årsmøtet er beslutningsdyktig når 5 medlemmer uten styreverv er til stede.]  

§ 16. Årsmøtet ledes av lederen. 

For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: 

a) styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.  

b) reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår. 

c) handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende 

kalenderår. 

d) valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret.  

e) valg av revisor.  

f) valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité.  
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g) Innkomne forslag. Forslag må være sendt styret innen 15. januar. Forslag til 

lovendringer fra andre enn styret må være innkommet innen utgangen av desember i 

årsmøteperioden. 

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av OPPEGÅRD 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 50 

medlemmer krever det. 

Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle 

de saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i § 15, siste setning - og i § 

16, første ledd, gjelder på samme måte. 

Kapittel V. Lokalstyret 

§ 18. Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter bestemmelser fastsatt av årsmøtet, 

distriktsstyret, landsstyret og landsmøtet. Styret er ansvarlig for at foreningens midler og 

eiendeler forvaltes på en betryggende måte. 

Styret består av: leder, nestleder og 2-4 medlemmer og 1 – 2 varamedlemmer. 

Avdelingene Avdelingene, jfr § 4, tiltrer styret med fulle rettigheter.  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 umiddelbart etter årsmøtet, på fastsatt måte, revidert regnskap og 

beretning for foregående kalenderår til distriktsstyret. 
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Dersom årsmøtet ikke kan gjennomføres innen utgangen av februar sendes uansett 

beretning og regnskap til distriktsstyret. 

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. Avdelingene ledes av Lokalråd eller ressursgrupper utpekt av styret. 

Aktivitetene i avdelingene gjennomføres i henhold til handlingsprogram, budsjett og 

øvrige bestemmelser som er vedtatt av lokalforeningens årsmøte. Avvik og forhold som 

påvirker avdelingenes drift skal rapporteres umiddelbart til styret.  

Dersom avdelingen ledes av lokalråd skal lokalrådet 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, eller i tilknytning til, lokalforeningens 

årsmøte. 

§ 25. For å erverve og avhende fast eiendom eller påta seg økonomiske forpliktelser 

kreves samtykke av lokalforeningens styre, jf. § 6. 

Avdelingene er ansvarlig for at de midler og eiendeler de disponerer forvaltes på 

betryggende måte. 

Lokalrådenes sammensetning er: 

- Røde Kors Hjelpekorps: leder, nestleder, 1-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer 

- Røde Kors Omsorg: leder, nestleder, 1-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer 

- Røde Kors Ungdom: leder, nestleder og 1-4 medlemmer  

Bestemmelsene i § 20 gjelder på samme måte for lokalrådene. 
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§ 26. Avdelingene sender innen 15. januar, til styret, på fastsatt måte, beretning for 

perioden, samt forslag til handlingsprogram.  

§ 27. Dersom avdelingen ledes av lokalråd, velges medlemmer og varamedlemmer av 

lokalrådet for to år av gangen. Leder og nestleder bør ikke velges samme år. Disse valg 

foregår skriftlig.  

Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av 

stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget 

ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning.  

Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at 

lokalforeningens årsmøte er avsluttet1.  

Kapittel VII Ressursgrupper 

§ 28. Lokalstyret og lokalrådene kan – etter behov – opprette ressursgrupper. En 

ressursgruppe skal løse oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den. 

Kapittel VIII. Ikrafttreden 

§ 29. Disse lover, som trer i kraft den 24. februar 2021, skal godkjennelse av 

distriktsstyret.  
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Sak 9 - Handlingsplan for Oppegård Røde Kors for året 2021  
Handlingsplanen bygger på samfunnsmålene i nytt hovedprogram 2021-23 som ble vedtatt på landsmøtet 2020. 

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 

Ungdom Kompis  8 16 Emma og Grete God planlegging av ukentlige kompiskvelder. Utpeke 
to ansvarlige for hvert arrangement  
Tilskudd kr. 30 000 

45 000 

Sommerjobb for 
unge uten nettverk 

4 30 Dag / Bernd Tilskudd kr. 300 000 300 000 

Etter skoletilbud  
5.- 8. trinn 

8 Ca. 100 Grete / Morten Samarbeidsavtale med Nordre Follo bibliotek og 
Frivilligsentralen. Tilskudd kr. 300 000 

350 000 

Barn og ungdom Leksehjelp 16 20 Morten  6 000 

 

2.3 LIV I VERDIGHET - Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling 
(omsorgsaktiviteter som besøksvenn osv.) 
 

Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

Eldre i Oppegård 
 
 
 
 
 
 
 

Besøksvenn 39 180 Elisabeth God oppfølging av ny frivillige, slik at vi klarer å 
holde dem motiverte gjennom hele prosessen frem 
til aktivitet. 

 

Turer m bil / buss i 
nærmiljøet for 
besøksverter evt. 
eldre på sykehjem 
/omsorgsbolig. 

2 12 Elisabeth/Lene Invitere besøksverter m/følge på tur i nærmiljøet. 
God planlegging før aktivitet 

5 000 
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2.3 LIV I VERDIGHET - Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling 
(omsorgsaktiviteter som besøksvenn osv.) 
 

Mål eller 
målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål 
antall 
frivillige 

Mål 
antall 
deltakere 

Ansvarlig for 
aktiviteten 

Hvordan oppnå målet Budsjett 

 
 
Eldre i Oppegård 
 
 

8 Grill / bålpanne-
dager på Høyås 
våren 2021 

2 30 Elisabeth Planlegge med kulturansvarlig på Høyås 1 500 

Kulturell vitamin-
innsprøytning for 
eldre og ensomme. 

6 200 Elisabeth/Lene Vi vil samarbeide med institusjonene om når det kan 
gjennomføres kulturinnslag. Vi vi også oppmuntre 
besøksvenner om å invitere besøksvertene på 
middag eller kulturaktivitet. Vi har mottatt kr. 
80.000 fra DAM-stiftelsen til dette. 

80 000 

      

Bosatte 
 

Samling for 
Flykningguide og 
flyktninger 

40 40 Morten I samarbeid med Flyktningetjenesten. Informere 
nybosatte om aktiviteten og Røde Kors’ tilbud. 

4 000 

Åpent hus / «bli 
kjent» -  

6 20 Morten Samarbeid med Flyktningetjenesten og bosatte. 
Bruke eget hus. 

10 000 

Busstur 5 50 Morten  20 000 

       

      

 Våketjenesten 12  Bernd Oppegård Røde Kors Våketjeneste er en 
omsorgsaktivitet som skal lindre ensomhet ved livets 
slutt. 
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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 

Rekruttere medlemmer 
og frivillige 

Aktivt rekruttere 30 nye frivillige til 
alle avdelinger 

 
Styret 

Bruke Frivillig.no og sosiale medier. Redaksjonell 
omtale. 

 

Utstyr / plakater / handsout Anskaffe fra RK- / OK-industrier 15 000 

Bygge kompetanse Startkurs  
 
Styreleder 

 Samarbeide med andre lokalforeninger i Follo-
regionen om kurs, slik at vi kan tilby relevant 
opplæring av nye frivillige. 

 Aktivitetsledere og avdelingsledere følger opp 
sine frivillige og sørger for at de pålagte kurs 
gjennomføres. 

 
5 000 NGF (Førstehjelp) 

Psykososial førstehjelp 

Digitale kurs 

Rekruttere kursholdere  

Medlemspleie Utgi 4 nyhetsbrev i 2021 Styret / Heidi Mars / Juni / September / Desember  

Medlemsmøte(r) Styret Juni / oktober, kombinert med sosialt arrangement. 2 000 

     

     

Oppfølging av frivillige Legge til rette for faglig utvikling Aktivitetsledere / 
Styret 

Kurs, workshops, deltakelse på faglig samling i 
distriktets regi. 

15 000 

Anskaffe enkel bekledning til nye 
frivillige. 

Aktivitetsledere / 
Styret 

Jakke, evt. trøye 12 000 

Legge til rette faglige kurs Aktivitetsledere / 
Styreleder 

 10 000 

    

Styrke Røde Kors’ 
troverdighet og anseelse 

Markere Røde Kors dagen.  
Være til stede på større 
arrangementer i lokalmiljøet 

Styret Etablere oversikt over aktuelle arrangementer i vårt 
geografiske område.  

2 000 

Samarbeide og delta aktivt i 
planprosesser og aktiviteter i regi av 
Nordre Follo kommune. 

Styret Medvirkning i utarbeidelse av temaplan frivillighet. 
Medvirkning i ALLEMED-dugnad 
Aktivt delta i prosjekt etter skoletilbud 5.-8. trinn 
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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 

 
 
 
Styrke Røde Kors’ 
troverdighet og anseelse 

I samarbeid med Ski Røde Kors følge 
opp samarbeidsavtale med Nordre 
Follo kommune knyttet til beredskap 

Styreleder Nært samarbeid med Ski Røde Kors  

Etablere og følge opp 
samarbeidsavtaler 

Styreleder / 
aktivitetsledere 

Bl.a. samarbeidsavtale knyttet til beredskap  

I samarbeid med Hjelpekorpset og 
Ski Røde Kors gjennomføre 
beredskapsøvelse høsten 2021 

Hjelpekorpset / 
Styreleder 

Planlegge i god tid, evt. hente bistand fra distriktet  
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Handlingsplan for Oppegård/Ski Hjelpekorps for året 2021  

Denne handlingsplanen er tilpasset nytt hovedprogram 2021-23 som vedtatt på landsmøtet 2020. 

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 

Hjelpekorps Øke deltagelse på 
søk- og rednings 

12  Operativ/VH VH-ordning, fadder-ordning, gode øvelser 10000 

Hjelpekorps Øke deltagelse på 
søk- og rednings 

4  Operativ/Rådet Innkjøp av ny ATV 6x6 og kursing av flere ATV-førere 350000 

Hjelpekorps Aktivt påvirke 
utviklingen av 
redningstjenesten i 
Norge 

  Rådet Delta på aktuelle samlinger og i andre fora innenfor 
temaet 

10000 

 
Hjelpekorps 

Videreutvikle 
medlemmenes 
kompetanse 

10  Rådet Stimulere til økt deltagelse på videregående kurs 
innenfor SOR og førstehjelp 

20000 

 
Hjelpekorps 

Gode og lærerike 
korpsmøter 

  Rådet Avholde månedlige korpsmøter med godt innhold 
innenfor fagfeltene SOR og førstehjelp, med fokus 
på praktiske øvelser i felt. 

 

Legebil Ny multimonitor   Prosjektleder I henhold til avtale må vi levere bil med utstyr, bl.a. 
multimonitor, dagens er en brukt forrige-
generasjonsmodell som ikke det finnes reservedeler 
eller tilbehør til lenger samt ingen som leverer 
vedlikehold. Det må derfor innhentes priser på nye 
modeller. 
 
 

200000 



     

Sak 9 - Handlingsplan 2021         Side 6 av 4 
 

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 

Rekruttere medlemmer 
og frivillige 
 

Avholde grunnkurs lokalt for 
Hjelpekorps 

Rådet  15000 

Synliggjøring Være aktive i sosiale medier og 
lokalpressen 

Rådet/mediaansv Aktivt ta bilder mm av aktiviteter   

 
Fadder-ordning 

Gi nye medlemmer en fadder det 
første året i aktivitet 

Rådet   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

 



Sak 10 - Budsjett 2021
Konto Faktisk 2020

Lokal Totalt
3222 Bingo og Lotterimidler -1 939 -1 500
3243 Førstehjelpskurs instruktører intemt -4 903 0
3293 Medlemskontingent -212 038 -215 000
3331 Aktivitetstilskudd fra Norges Røde Kors -211 163 -680 000
3336 Tilskudd fra andre RK Led mm -20 500 0
3481 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -35 000
3809 Salgsgevinst - anlegg -105 117 0
3911 Grasrotandelen -40 884 -40 000
3912 Panto -197 262 -200 000
3940 Gaver innbetalt direkte tillokalforeningen -37 914 0

Sum inntekter -831 719 -1 171 500
4400 Varekjøp, avgiftsfritt 6 200 0
5000 Lønn ansatte 18 600 20 000
5400 Arbeidsgiveravgift av lønn ansatte 2 362 2 820
6000 Avskrivning lokaler og bygninger 22 000 22 000
6010 Avskrivning inventar 8 593 8 593
6027 Avskrivning transportmidler 25 000 25 000
6300 Leie lokaler 1 775 2 000
6320 Renovasjon, vann, avløp mv 5 825 10 000
6340 Lys, varme 15 440 17 500
6360 Renhold 2 719 6 000
6370 Driftskostnader, lokaler 1 446 5 000
6400 Leie kontorutstyr 499 500
6540 Utgiftsførte anskaffelser av inventar, samband, EDB utstyr etc 6 141 7 500
6560 Forbruksmateriell 3 974 5 000
6600 Ytre vedlikehold lokaler 629 45 000
6800 Kontorrekvisita 355 5 000
6840 Aviser og tidsskrifter kontoret 1 100 1 500
6890 Diverse andre kontorkostnader 2 158 5 000
6903 DataLinjer etc 11 789 12 000
7000 Drivstoff bil 1 959 5 000
7020 Vedlikehold bil, ink service 0 5 000
7040 Forsikring og årsavgift bil 0 10 000
7140 Reisekostnader tillitsvalgte/andre 3 089 5 000
7340 Profileringsartikler 0 15 000
7350 Annonsering 4 363 5 000
7360 Møteutgifter 439 2 500
7370 Kurs interne 5 000 10 000
7371 Kurs eksterne 0 10 000
7420 Gaver Hilsener og andre eksterne bidrag 535 1 000
7500 Forsikring 16 805 17 000
7601 Aktiviteter 259 437 876 500
7602 Vakttjeneste 11 154 12 000
7603 Deltakeravgift/kurs/øvelser 8 000 10 000
7605 Bevertning aktiviteter 4 314 0
7710 Bevertning møter 685 0
7770 Bank- og kortgebyr 1 496 1 500
7779 Øredifferanser 1 0
7798 Purregebyrer leverandør 0 0
8050 Renteinntekter bank -1 818 -1 500

Sum kostnader 452 061 1 184 413
Årsresultat -379 658 12 913

Budsjett 2021



 

Årsmøtet 2021 – Sak 11 - Valg 

Sak 11 Valg  

Valgkomiteens innstilling: 

Verv             Innstilling     Navn 2021          Funksjonstid 

Leder:                Gjenvalg             Dag Johnsrud       2023 

Nestleder:         Ikke på valg            Bernt Gutbier        2022 

Kasserer:           Gjenvalg             Gry S. Groven            2022 

Styremedlem:  Gjenvalg            Heidi Seigerud        2023 

Styremedlem:  Gjenvalg          Morten Hansen          2022 

Styremedlem:  Ikke på Valg      Grete B Akselsen      2022 

Varamedlem:   Gjenvalg          Tatiana M. Malme      2022 

Varamedlem:   Gjenvalg         Sondre Blokkum        2022 

 

Revisorer               Ny      Helen M. Nylænder    2022 

                             Ny     Hilde Knoph Fallang   2022 

Styret har utpekt følgende til å lede avdelingene og tiltre styret med fulle 

rettigheter: 

Omsorg: Elisabeth Biørnstad Skaugerum  2022 

Ungdom: Emma Høyeraal Leen  2022 

Lokalråd Hjelpekorps velger sin representant.  2022 

Styret innstiller følgende kandidater til valgkomite: 

Valgkomite: Leder:    Ole Vik, leder                2022 

                               Omsorg:                 Anna Almqvist   2022 

                               Hjelpekorpset:    Hermann Brustad   2022 

 Ungdom Emma Høyeraal Leen  2022  

 


