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         Dagsorden/saksliste – Modum Røde Kors 

21.02.2022 kl.19:00 

Røde Kors lokalene på Modumheimen 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
  
2. Benkeforslag: godkjenner årsmøtet benkeforslag eller ikke 

 
3. Godkjenning av stemmeberettigede (navneopprop) 

 
4. Valg av møtedirigent 

 

5. Valg av referent 
  
6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen 

  
7. Valg av tre representanter til tellekorps  

  
8. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet for 2021 

 
a. Revidert regnskap for lokalforeningens totale virksomhet for 2021 

 
9. Handlingsplan 2022 

 
a. Budsjett 2022 (med tilhørende disposisjonsfullmakt) 

 
10. Valg til styret i lokalforening 

 

11. Valg av revisor 

 

12. Valg av medlemmer til valgkomite 
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Årsberetning 2021 for Modum Røde Kors  
 
Lokalstyret i Modum Røde Kors har bestått av:  

 
• Leder: Anne Marit Ingvoldstad 

• Nestleder: Bjørg Lindvåg Kråkemo 

• Styremedlem: Cecilie Formo Eriksen 

• Styremedlem: Tom Risøy 

• Styremedlem: Hege Marie Steinnes 

• Leder lokalråd omsorg: Åse Marie Austigard Gudbrandsen  

• Leder lokalråd hjelpekorps: Henriette Flesaker Jansen 
 

Antall medlemmer 2021: 290. Det er en økning fra året før.  
Totalt antall frivillige 2021: 64 

 
 
Lokalforeningen har følgende aktiviteter:  
 
Lokalråd omsorg: Barnas Røde Kors (BARK), Barnehjelpen, Besøkstjeneste  
Lokalråd hjelpekorps: Hjelpekorps 
 
 
Møter og representasjon  
Lokalstyret har hatt seks styremøter og har avholdt et ekstraordinært årsmøte. Vi har avholdt 
sommersamling og juleavslutning for de frivillige. I februar 22 inviterte vi til 
inspirasjonsforedrag i tilknytning til valgmøter for omsorgsråd og hjelpekorps. Lokalstyret har  
avholdt et gratis førstehjelpskurs for Modums befolkning. Lokalstyret har vært representert 
på: 
    

• Årsmøtet til Buskerud Røde Kors  
• 2 ledersamlinger i regi av distriktet  
• Diverse Teams-møter i regi av distriktet 

  
 

Styrets viktigste fokusområder i året som har gått: 
Flytting til midlertidige lokaler på Modumheimen og salg av Røde Kors Huset i Geithus. 
Huset ligger ute til salgs pr.dd. Inntekter fra et fremtidig salg settes på konto for fremtidige 
lokaler.    
Opprettholde aktivitet og motivasjon til frivillige til tross for pågående pandemi med ulike 
smittevernsregimer.  
   
Andre aktiviteter  
Styret har sendt ut vedlegg til faktura til medlemmer med informasjon om våre aktiviteter i 
Modum. Vi har arbeidet med synlighet og har hatt flere oppslag i Bygdeposten, vært på TV 
Modum og i Radio Modum.  
 
Opplæring  
Lokalforeningen prioriterer opplæring av våre frivillige, men pandemien har gjort kurs og 
opplæring vanskelig dette året. Vi har ikke avholdt lokale kurs for våre frivillige. 

 
Lokalforeningen deltok på opplæring i distriktets regi med frivillige. 

 
Antall egne kursholdere: 3 
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Beredskap  
Lokalforeningen har fokus på beredskap.  
Cecilie Formo Eriksen leder lokalforeningens 
beredskapsarbeid. Vi har hatt plan om å 
revidere vår beredskapsplan, men dette arbeidet 
er ikke ferdigstilt.   
 
Det har ikke vært gjennomført øvelser i 2021. 
  
 
 
 
 
 
Kommentarer til regnskapet  
I samsvar med regnskapsloven §3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til 
stede. Foreningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.  
 
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens eiendeler, gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 82 866.- som overføres til 
egenkapitalen. Egenkapitalen pr. 31.12.2021 er på kr.   
 
Ved årsskiftet har Modum Røde Kors midler plassert på høyrentekonto og fond i Modum 
Sparebank. Modum Røde Kors har ingen lån.  

 
Årsregnskapet er ikke klart ved utsendelse av årsmøtepapirene og vil derfor ettersendes..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutning  
Styret takker alle våre vår aktive frivillige og 
støttemedlemmer for den fine innsatsen som  
er gjort i året som har gått.  Uten dere kunne  
vi ikke ha bidratt på samme måte for de som  
trenger oss.  
 
Modum, 31.01.22  
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Aktivitetsberetninger 

  

Lokalråd Røde Kors omsorg  

Lokalråd omsorg har hatt et rådsmøte. Leder har deltatt på styremøtene til lokalstyret.   
 
 

 
 

Rapport barnehjelpen  
Medlemmer ressursgruppe:  

• Leder: Birgith Plant 
• Medlem: Thorunn Bjerke 
• Medlem: Wenche Tøyen 
• Medlem: Bodil Sagløkken 
• Medlem: Arne Sagløkken 

 
Hvor skjer aktiviteten: På Brunes og på VIF-huset.  
Hvor ofte: 5 ganger pr. år 
Antall frivillige: 5 
Antall deltakere: 60-77 
 
Barnehjelpen retter primært sin aktivitet mot de som er tilknyttet PU-tjenesten i kommunen. 
Gjennom flere år har barnehjelpen arrangert fire årlige samlinger/fester for opp mot 70 
deltagere. Dette har blitt en tradisjon som brukerne gleder seg til hvert år. På grunn av den 
pågående pandemien har enkelte planlagte aktiviteter måtte avlyses. Da har brukerne fått en 
annen oppmerksomhet for å vise at de ikke er glemt.   
Vårfest 16.04.21- avlyst, kjørte rundt med påskeegg 
Aktivitetsdag på Brunes 18.06.21- avlyst, kjørte rundt med pizza, is og sommerhilsen 
Høstfest på Brunes 24.09.21- avlyst, kjørte rundt med pizza til alle boenheter 
Kanefart ved VIF-huset 25.22.21 Musikk, dans, to nisser med gaver til alle, 2 hester med 
vogn. 65 deltagere. 
  
I tillegg til disse aktivitetene tar barnehjelpen ansvar for innsamling av midler til, og utdeling 
av, matesker og gavekort til barnefamilier med svak økonomi før jul. I 2021 ble det i 
samarbeid med NAV delt ut til 77 familier.   
En personlig takk er skrevet til alle som har gitt et bidrag til julekontoen for matesker. 
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Rapport besøkstjenesten  
Medlemmer ressursgruppe besøkstjenesten:  

• Leder: Silje Olsen 
• Medlem: Mette Bråten 
 

Hvor skjer aktiviteten: Hos besøksverter, Modumheimen, Frydenberg, Vikersund bo-og 
dagsenter, busstur. 
Hvor ofte: 4 større aktiviteter i tillegg til besøksaktiviteten 
Antall frivillige: 13 
Antall deltakere: 200 

I sommer gjennomførte vi sommer-hygge konsertene, hos Geithus bofelleskap, 

Modumheimen og Vikersund bo- og dagsenter senter. Dette var en suksess, der ble det 
servert kaker, brus og kaffe, allsang og dans ble det også. Tv-Modum kom og lagde en 
reportasje fra Vikersund bo-og dagsenter. Været var skiftende så de fleste konsertene ble 
holdt innendørs. På Modumheimen kunne vi ha konserten ute, noen av de eldre sto ute på 
balkongene sine, men mange var samlet i hagen. Koronatiltakene var lettet litt på , så vi var 
heldige som kunne gjennomføre dette, gjeldende smittevern ble ivaretatt. 

Bussturen måtte dessverre avlyses grunnet pandemien. 

I november avtalte og planla vi alt til årets adventsfest på Modumheimen. Adventsfesten ble 
gjennomført med sang, historie og dans, samt kake, kaffe og saft. Det ble pyntet med 
julestjerner og fine servietter. Dette ble virkelig vellykket, de eldre koste seg. De eldre sang 
rett og slett julen inn for full hals. 

En forlengelse av adventsfesten kom på lille julaften, da selve julenissen kom med pakker til 
alle beboerne på Frydenberg, TV Modum kom også for å lage en liten sak om dette. Alle 
koronatiltak ble fulgt, så nissen hadde vært og lagt fra seg sekker med pakker til alle 
beboerne på Modumheimen og Vikersund bo- og dagsenter, her var det de ansatte som 
delte ut gavene. 

Målet vårt var å redusere ensomheten for de eldre som ikke kommer seg ut nå grunnet 
koronaen. Målgruppen her i Modum er stor, så under konsertene har det vært totalt 200 
beboere på de ulike institusjonene og under adventsfesten har det vært totalt 100 beboere. 
Vi konkluderer med at vi har bidratt til å redusere ensomheten for de eldre, så godt vi kan. 
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Rapport Barnas Røde Kors (BARK) 
 
Medlemmer ressursgruppe BARK:  

• Leder: Åse-Marie Austigarden Gulbrandsen 
• Medlem: Hege Hummelvold 
• Medlem: Tonje Renate Bratterud 

 
Hvor skjer aktiviteten: Ute og i våre lokaler på Modumheimen 
Hvor ofte: 2 g. pr. måned. 
Antall frivillige: 3 + 
Antall deltakere: 15 barn 
 
Aktiviteten har blitt noe redusert på grunn av pågående pandemi, men vi har fått til mye. Vi 
har flyttet inn i nye lokaler på Modumheimen, der barna har fått være med på å innrede sitt 
eget BARK-rom. Dette året har vi hatt 17 aktivitetskvelder med variert innhold. Det har vært  
turer i nærmiljøet, aking, førstehjelp, høyt og lavt, hobbyverksted, spill kvelder, Halloween-
fest, juleverksted, slåball, boksen går og mer! Mini leir med overnatting, film og utflukt i 
sommer. 
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Rapport Lokalråd Røde Kors Hjelpekorps  

• Leder: Henriette Flesaker Jansen 
• Adm.leder: Tom Risøy 
• Operativ leder: Geir Danielsen (mars-mai) Amund Formo Eriksen (fra mai)  
• Fagleder depot: Tommy Jacobsen (januar-august) 

 
Antall aktive medlemmer: 27 

• Nye medlemmer: 7  
 
Antall aksjoner/henteoppdrag: 7 
Antall sanitetsvakter: 3 
Antall øvelser: 0 
Antall kurs: 3 

• Nye frivillige: 6 
• Regodkjente: 0 

 
 Hjelpekorpset har dette året hatt ca. 27 aktive medlemmer. Vi har gjennom året tilegnet oss 
7 nye medlemmer, som per d.d. er under opplæring. Det har vært gjennomført korpskvelder 
annenhver mandag for medlemmer, noe har blitt digitalt i starten av året, pga. pandemien 
som fortsatt er over oss, mot sommer og høsten begynte vi igjen med fysiske møter. Vi har 
brukt tid på å bli kjent med nye medlemmer som har kommet til oss, og å øve på ting og 
temaer vi vil bli bedre på. 
Første halvdel av 2021 var fortsatt preget av en del restriksjoner når det gjelder 
folkemengder samlet, så det var lite kursing før sommeren. Men etter sommeren hadde vi 4 
av de nye på KSOR (kvalifisert søk og redning, barmark) som ble holdt sammen med de 
andre korpsene i området, den samme gjengen var på KSAM (kvalifisert samband). Vi 
hadde ett medlem på videregående kurs i region Øst, og fikk dermed utdannet en ny 
lagleder i hjelpekorpset. Etter sommeren har vi også hatt en del korpsmøter med fysisk 
oppmøte, vi har hatt sminke, Banak modellen, hypotermi og andre temaer som er aktuelle 
på vinterhalvåret. Vi har i 2021 vært kalt ut på 7 leteaksjoner/henteoppdrag- 
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Hjelpekorpset, (representert av Korpsleder Henriette og Truls) var på Gol sammen med 

de andre hjelpekorpsene i Buskerud. Alle hjelpekorps fikk en helt ny, ferdig profilert, ATV 

henger. Dette er et resultat av midler fra Gjensidige stiftelsen gitt til Buskerud Røde Kors.
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Handlingsplan for Modum Røde Kors for året 2022   
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/ 
brukere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

Hjelpekorps  
  

Søk og redning  25    Lokalråd 
hjelpekorps 

Deltakelse på alle aksjoner, opplæring og kursing. 50000 

Hjelpekorps Sanitetsvakter 10 200 Lokalråd 
hjelpekorps 

Sanitetsvakt på lokale arrangementer -30000 

Øke førstehjelps-
kunnskap i 
lokalsamfunnet  

Førstehjelps-
opplæring  

6 15 Førstehjelps-
ansvarlig 

Åpent førstehjelpskurs for lokalbefolkning. 
Førstehjelpsopplæring ved stand på 
Vikersunddagene 

5000 

Beredskapsvakt  
  

Beredskapskurs og 
øvelser 

15   Lokalråd 
hjelpekorps 

Gjennomføre beredskapskurs og øvelse. 10000 

Beredskap 
  

Revidere Modum RK 
sin beredskapsplan 

10   Styret Revidere vår beredskapsplan og vår 
samarbeidsavtale med Modum kommune.  
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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  

Barnas Røde 
Kors  
  

BARK kvelder  
2 pr.mnd 

5  25  BARK-ledere Gjennom lek, aktivitet, kulturarrangement 
og andre opplevelser gi barn et gratis og 
variert fritidstilbud sammen med gode og 
trygge voksne. 

20000 

Barnas Røde 
Kors 

Sommerleir 6 15 BARK-ledere Delta på sommerleir i området sammen 
med barna. 

5000 

       
 Barnefamilier 
  

Utdeling av 
matkasser + 
gavekort før jul 

3 75 Aktivitetsleder 
Barnehjelp 

Samle inn midler og samarbeide med NAV om 
utdeling av matkasser til familier med svak 
økonomi. Pakke matkasser sammen med 
butikken.  

 75000 
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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  

Besøksvenn  
  

Besøkstjeneste 
privat og på 
institusjoner 

20 20  Aktivitetsleder  Rekruttere nye frivillige og sørge for nødvendig 
opplæring 

5 000 

Besøkstjeneste Sommerhygge 
konserter 

6 100 aktivitetsleder Arrangere sommerhygge-konsert på 
Modumheimen og på Vikersund bo-og 
dagsenter. 

25500 

Besøkstjeneste Busstur for 
hjemmeboende 
eldre 

6 30 Aktivitetsleder Arrangere sosial og kulturell busstur med 
middag for hjemmeboende eldre. 

20000 

Besøkstjeneste Adventsfest på 
Modumheimen 

6 80 Aktivitetsleder Arrangere adventsfest på Modumheimen 
med nisse 

11000 

Barnehjelpen Vårfest 6 60 Aktivitetsleder Arranger vårfest med dans på Brunes 6000 

 Aktivitetsdag 6 60 Aktivitetsleder Arrangere aktivitetsdag ute på Brunes 3000 

 Høstfest 6 60 Aktivitetsleder Arrangere fest med dans på Brunes 5000 

 Kanefart 6 60 Aktivitetsleder Arrangere Kanefart og fest på VIF-huset 16000 
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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  

Kampanje for å øke synlighet og rekruttere 
flere frivillige. 

Spesielt fokus på besøkstjenesten. 

 Mottaksansvarlig 
Aktivitetsledere 

Facebook, stands og lokalavisen  5000 

Økt kompetanse i 
alle aktiviteter 

Tilby kurs til nye frivillige innen alle 
aktivitetene etter hvert som kurs blir 
tilgjengelig. Arrangere lokale kurs. 

Kursansvarlig i styret Følge med på kurstilbud. Melde 
inn behov og invitere til kurs. 

5000 

Utvikle lokalstyret Workshop og styreseminar Styreleder og 
kontaktperson 
distriktskontoret 

Gjennomføre workshop «Bli gode 
sammen» og delta på 
skreddersydd styreseminar 

2000 

Styrke valgkomiteen Kurs Valgkomiteleder Gi valgkomiteen tilbud om å delta på 
Temakurs valgkomite 

1500 

Frivilligpleie Sommerfest, juleavslutning, inspirasjons-
seminar 

Styret Arrangere samlinger for frivillige som 
styrker samhold og motiverer til 
videre arbeid som frivillig. 

15000 

Lokaler til Modum RK Arbeide videre med å finne nye lokaler til vår 
aktivitet.  

Husgruppa Følge med på markedet, være i 
dialog med kommunen.  
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SAK 9  

Budsjett 2022 - inntekter 

 

 
 

 
 

  



   
 

16 
 

SAK 9 

Budsjett 2022 - utgifter  
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SAK 9  

Budsjett 2022 – disposisjonsfullmakt  

 

                                                                                                         
 
 
 
 
 

Disposisjonsfullmakt for styret i Modum Røde Kors 2022-2023 

 
 
 

• Det vedtas på årsmøtet en disposisjonsramme for styret i Modum Røde Kors oppad til kr 150 000.- 

• Dette innebærer at styret har årsmøtet sin godkjennelse til innkjøp i perioden oppad til vedtatt beløpsgrense uten at det 
trenger årsmøtets godkjenning.  

• Innkjøp skal være i samsvar med lokalforeningens handlingsplan med en forutsetning at finansiering kan forsvares gjennom 
tilskudd, gaver eller frie midler.  

• Det begrenses til 2 antall disposisjon benyttelser i løpet av ett regnskapsår som vil gi en totalt disposisjonsramme inntil kr. 
150 000.-  
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VALG 2022 

 

Valgkomitéens innstilling 

for valg ved Røde Kors årsmøte 2022: 
 

Bare kandidater som er foreslått til valgkomiteen innen fristen, og som har sagt seg villig, er valgbare 

på årsmøtet. Det er likevel en forutsetning at de blir foreslått på nytt på selve årsmøtet. Alle foreslåtte 

kandidater kan velges til alle verv i lokalstyret, med mindre kandidaten har tatt forbehold om noe 

annet. Årsmøtet skal opplyses om at dersom noen ønsker en anonym avstemning på leder eller 

nestleder, plikter årsmøtet å avholde skriftlig avstemning. Det holder at èn person foreslår kandidaten 

skriftlig. Valg: Alle leverer lapp (med navn eller blankt) og det telles opp. 

 

Lokalforeningsstyret 

Leder lokalforening for 2 år:   Anne Marit Ingvoldstad (gjenvalg) 

Styremedlem for 2 år:   Monica Hanstad (ny) 

Styremedlem for 2 år:   Jørn Kruse (ny) 

 

Valgkomite 

Leder for 1 år  Anne-Bjørg Aspheim (ny) 

Medlem for 1 år  xxx (gjenvalg/ny) 

Medlem for 1 år  xxx (gjenvalg/ny) 

 

 

 

Revisor: 

Ole-Jonny Fjeld og Mads Gladhaug Vassliås  

 

 

Kandidatene bli presentert på årsmøtet.  

 

 

Følgende kandidater i styret er i 2022 ikke på valg 
 

- Nestleder Bjørg Lindvåg Kråkemo 

- Styremedlem Hege Marie Steinnes 

 

Leder for hjelpekorpset og leder for lokalråd omsorg har også plass i styret.  


