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Dagsorden/saksliste – Røyken Røde Kors 

06.03.2023 kl. 18.30 

 Årsmøte finner sted på Klokkergården i Røyken 

 

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 2022 
 

a. Revidert regnskap for lokalforeningens totale virksomhet for 2022 
 

9. Handlingsplan 2023 
 

a. Budsjett 2023 (med tilhørende disposisjonsfullmakt) 

 
10. Valg til styret i lokalforening 

 

11. Valg av revisor 

 

12. Valg av medlemmer til valgkomite 

 

13. Styrets saker til behandling eller innkomne forslag 

 

Sak 1: Interimsstyre Røyken Røde Kors  

Sak 2: Samarbeid mellom styrene i lokalforeningene i Røyken og Hurum Røde Kors 

Sak 3: Årlig støtte til styremedlemmer på kr 500 til mindre utgifter 

Sak 4: Økonomisk støtte til innkjøp av ATV, Hurum Røde Kors 

Sak 5: Anitas Minnefond 
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Årsberetning 2022 for Røyken Røde Kors  

 
Lokalstyret i Røyken Røde Kors har bestått av: 

 

Leder:   Ludvig Daae (valgt for 2 år fra 2021) 

Nestleder:   Kristin Ødegaard (valgt for 2 år fra 2022) 

Styremedlem: Anne-Marit Bardalen Wiggen (valgt for 2 år fra 2021) 

Styremedlem:  Monika Muller (valgt for 2 år fra 2022) 

Styremedlem:  Grethe M. Brkic (valgt for 2 år fra 2022, men trakk seg fra styret og ble 

ikke erstattet) 

Kasserer:  Leder har i perioden fungert som kasserer 

 

Antall medlemmer i 2022: 

333 medlemmer i Røyken Røde Kors 

o Totalt antall frivillige i 2022: 26 

 

- Lokalforeningen har hatt flg. aktiviteter: 

o Besøkstjeneste (med og uten hund) 

o Flyktning-guide 

o Møtepunkt for flyktninger 

 

Møter og representasjon 

Lokalstyret har avholdt 9 styremøter i 2022. 

 

Lokalstyret har i 2022 vært representert på: 

- Årsmøte Buskerud Røde Kors 

- Ledersamling i regi av Viken Røde Kors 

- Røykenmila 

- Felles møter med Asker og Hurum Røde Kors 

- Felles møter med Asker Røde Kors og frivillige organisasjoner 

- Felles møter med Asker Kommune, Asker og Hurum Røde Kors vedr. flyktningsitua-

sjonen 

- Felles møter med Asker kommune (Asker og Hurum Røde Kors) 

 

Styrets prioriteringer i 2022: 

- Det har i 2022 vært en målsetting for styret å konsentrere innsatsen om flykt-

ninger og vanskeligstilte barn og familier, og flg. tiltak er gjennomført: 

o Tett samarbeid med NAV og Kirkens Bymisjon 

o Økonomisk støtte og samarbeid med Hurum Røde Kors vedr. hjelp til flyk-

ninger (aktiviteter som svømming, innkjøp av klær/utstyr etc.) 

o Arrangement av juletrefest i Teglen Kirke 
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o Møter med frivillige organisasjoner vedr. flyktningmottak på Filtvet 

o Sommertur i Kjekstadmarka 

o Båttur 

o Gavekort til vanskeligstilte familier (60 gavekort a kr 500,-) 

o Jule- og påskegaver til flyktninger og vanskeligstilte barn 

o Grunnet manglende kapasitet i Røyken Røde Kors, har det ikke vært mulig å 

starte opp Barnas Røde Kors 

o På oppfordring fra Viken Røde Kors, deltatt med nattevakter i forbindelse med 

brannen på Fjell i Drammen 

 

- Det er en målsetting å jobbe aktivt for og verve flere medlemmer til Røde Kors, 

og følgende tiltak er gjennomført: 

o Foredrag for elever ved Slemmestad videregående skole  

o Deltagelse på samlinger sammen andre frivillige organisasjoner i regi av As-

ker kirker 

o Informasjonsstand på Røykenmila 

o Samlinger for frivillige (med foredrag og servering av mat) 

o Annonser og omtale i lokalaviser 

o Aktivitet på Facebook 

 

Det er en målsetting å ha et tett samarbeid med andre lokalforeninger og 

distriktsstyrer i Viken for bla.  ressursutnyttelse og opplæring.  Følgende tiltak 

og avtaler er gjennomført: 

 

o Deltagelse på felles styremøter 

o Tett dialog mellom styreledere vedr. felles utfordringer som eks. hjelp til flykt-

ninger 

o Utarbeidelse av beredskapsavtale som regulerer forhold mellom lokal-

foreningene i Asker og Asker kommune 

o Samarbeidsavtale om frivillighet mellom Asker kommune og Røyken, Asker 

og Hurum Røde Kors (oppgaver, ansvar og myndighet) 

o Opplæringstiltak (eks. Korsveien og Dibas) 

o Innkjøpssamarbeid (bla. Henger og hjelpekorpsbil til Hurum RK) 

 

Det henvises for øvrig til årsberetninger (vedlagt) fra de enkelte aktivitetsområdene. 

 
Avslutning  
Styret takker alle våre vår aktive frivillige og støttemedlemmer for den gode innsatsen som 
er gjort i året 2022. Uten dere kunne vi ikke ha bidratt på samme måte for alle dem som 
trenger oss.  
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Årsberetning for Møtepunkt 2022 

Dette året har Covid også begrenset aktiviteten det første halvåret. 

 

28. mars Første Møtepunkt på lenge. Vi stekte vafler. Veronique instruerte biljard. 

 

25. april Møte med sang og musikk. En ung jente fra Syria, Zara, sang nydelig. Grethe 
spilte koselig på keyboard. 

 

23. mai Neste møte var bowling på Lucky Bowl på Holmensenteret. Det var god opp-
slutning, og alle fikk popcorn og drikke. Det var en hyggelig kveld. 

 

13. juni Da gikk vår tradisjonelle sommertur til Skapertjern av stabelen. Vi hadde også 
invitert Leksehjelpen i Teglen på Spikkestad. Det var med ca 20 personer, og 
vi spanderte grillet kylling og potetsalat. Natursti og quiz ble arrangert. 

Sommer Det ble søkt om Ferie for alle for en flyktningfamilie. De fikk en fantastisk uke 
med sommerferie. 

29. august Flyktning tjenesten i Asker inviterte på båttur med RIGMOR. Mange var med 
på den fine turen i skjærgården, i et nydelig sensommervær. En tur i land ble 
det også. 

27. des.   Vi fikk ordnet så en stor gruppe flyktninger fra Røyken fikk dratt med buss til 
Solli gård på juletrefest. Flyktning tjenesten i Asker og friluftsrådet stod for fes-
ten. En representant fra Røyken Røde Kors var med. 

6.des. Vi var invitert på julefest av Leksehjelpen i Teglen.  Røde Kors Møtepunkt var 
medvirkende. Vi stilte med julegave til barna og julehilsen fra Røyken Røde 
Kors. Det var færre barn til stede i år, så vi fikk delt ut adventskalendere til 
mange flyktningbarn i etterkant. Det var veldig populært, og vi fikk mange bil-
der og takknemlige tilbakemeldinger. 

 

Det kommer ikke så mange flyktninger nå, og oppslutningen om møtene er minkende. De 
fleste av de faste er i utdanning eller jobb og rekker ikke møtene. De får naturlig nok også 
tilfredsstilt sitt sosiale behov der.   

Vi tar en pause fra månedlige møter, men holder på julefest, bowling på våren og sommertur 
til Skapertjern. Kanskje blir vi også invitert på båttur igjen. 

Hvis behovet blir større, starter vi opp igjen. 
 

For Møtepunkt: Monika Müller og Anne-Marit Bardalen Wiggen. 

 

Årsberetning for flyktningguider i Røyken Røde Kors 2022 

I 2022 har det vært lite aktivitet blant flyktningguidene. Noen guider og deres flyktningfamilier 

har avsluttet samarbeidet. Det er nå 2 flyktningguider aktive. Det er blitt rekruttert to nye i 

løpet av året og en er aktiv på flyktningmottaket på Filtvet. 
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Det har vært vanskelig å finne den rette personen i Asker kommune som er ansvarlig for å 

bosette flyktninger i kommunen. Derfor har vi liten oversikt over nye flykninger/-familier og 

arbeidet har inntil videre stoppet opp. 

Det søkes også etter en person som kan være ansvarlig for aktiviteten flyktningguider, 

rekruttere de nye som henvender seg og finne familier som har behov. 

 

Midlertidig ansvarlig for flyktningguidene: Monika Müller 

 

Årsberetning for besøkstjenesten i Røyken Røde Kors 2022 

Besøksvenner/besøksverter  

Ved inngangen til 2022 hadde Røyken Røde Kors 10 besøksvenner som var aktive i 

besøkstjenesten.  

I løpet av året har dessverre to besøksverter gått bort. Den ene av besøksvennene har fått 

ny besøksvert, og den andre besøksvennen har akkurat meldt ifra om at hun ønsker seg en 

ny besøksvert. To besøksvenner har trukket seg fra arbeidet av helse- og jobbmessige 

årsaker. 

I løpet av 2022 er det gjort 6 nye koblinger mellom besøksvenner og besøksverter. To av de 

nye besøksvennene er besøksvenner med hund.  

Ved utgangen av 2022 har Røyken Røde Kors 11 besøksvenner i aktivt arbeid.  

Vi har gjennom året hatt flere nye frivillige som har meldt interesse for besøkstjenesten. De 

har alle fått informasjon om kurs som skal gjennomføres før de kan bli besøksvenner. En del 

av dem har valgt å gjennomføre kursing, mens andre har falt i fra.  

Kafé for beboere på Bråset  

Kaféen for beboere på Bråset startet opp igjen høsten 2022, og ble avholdt to ganger før jul.  

Utekonsert for beboere på Bråset   

14.juni ble det i år som i fjor holdt en flott utekonsert for beboerne på Bråset. Det var Jane 

Grøtting fra distriktskontoret i Drammen, som tok initiativ til konserten. 

Kontakt med hjemmetjenesten, demensteamet og psykisk helseteam i Asker 

kommune 

Aktivitetsleder for besøkstjenesten har hatt kontakt både med hjemmetjenesten, 

demensteamet og psykisk helseteam i Asker kommune, og har fått henvisninger derfra på 

besøksverter med behov.  

Kursing  

De fleste kompetansekurs for besøksvenner er fortsatt digitale, og de aller fleste som melder 

seg til besøkstjenesten ser ut til å være komfortable med å gjennomføre kursene digitalt.  

Fellessamling for besøksvenner i Røyken, Lier og Hurum 

I begynnelsen av juni 2022 ble det gjennomført en fellessamling for alle besøksvenner i 

Røyken, Lier og Hurum kommune på innbyggertorget i Slemmestad. Dette var et 

samarbeidsprosjekt mellom de tre lokalforeningene. Jane Grøtting fra Distriktskontoret i 

Drammen, var behjelpelig med å få tak i foredragsholdere og sangunderholdning til et 

vellykket arrangement. 
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Ny aktivitetsleder for besøkstjenesten 

I midten av november 2022 tok Nora Dimple over som aktivitetsleder for besøkstjenesten 

etter Janne Elin Stubsjøen. 

 

Ansvarlig for besøkstjenesten: Janne Elin Stubsjøen 

 

Årsberetning fra medlemskontakter/frivilligverter i Røyken Røde Kors 2022 

Behandling av henvendelser, registrert på Diba, om å delta i frivillig arbeid i Røyken Røde 

Kors (RRK). 

Ordningen med utnevnelse av medlemskontakter, nå frivilligverter, for å kunne svare på og 

ivareta henvendelser på Diba om å gjøre frivillig innsats i RKK ble opprettet i mai 2019. Før 

den tid ble henvendelsene ivaretatt av Drammen Røde Kors. 

Denne rapporten fra Frivilligvertene for Røyken Røde Kors gjelder henvendelser for 

kalenderåret 2022.  

Frivilligvertene har tatt seg av 36 henvendelser. Av disse er det: 

• 6 sendt videre til koordinator for besøkstjeneste,  

• 6 sendt videre til koordinator for flyktningguide, 

• 11 har trukket seg 

• 1 har kontaktet Kors på halsen, 

• 1 har kontaktet Hurum Røde Kors,  

• 11 forsøkt kontaktet 
 

Frivilligvertenes oppgave har vært å kontakte den enkelte, informere om det å være frivillig i 

Røde Kors, bla obligatoriske kurs, og hvilke aktiviteter for frivillige det er i RRK. Videre er det 

å sende denne informasjonen skriftlig med kopi til aktuell kontaktperson for den/de ønskede 

aktivitet/aktivitetene.  

Som kjent vil vi avslutte vår oppgave som frivilligverter ved årsmøtet 2023. 

 

Frivilligverter for Røyken Røde Kors: Hildegunn Øyen Kittang/Arne Kittang 
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Aktivitetsregnskap og balanse   
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Handlingsplan for Røyken Røde Kors for året 2023   

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 
aktive 
frivillige  

Mål antall 
deltakere/ 
brukere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

Medlemmer av 
Røyken Røde 
Kors som er villige 
til å være i 
beredskap 
  

Ha en oppdatert 
beredskapsplan for 
medlemmer av 
Røyken Røde Kors. 

5  10 Styret i Røyken 
Røde Kors 

Lage en beredskapsplan for medlemmer i Røyken 
Røde Kors. Finne personer i medlemsmassen 
som er villig til å ville være i en beredskapsliste. 
Møte med ansvarlig beredskap Viken Røde Kors 
Jonas Holmberg Gulbrandsen 

 

  
 

2.2 TRYGG OPPVEKST - Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende fellesskap  

Mål eller 
målgruppe  

Tiltak/aktivitet  Mål 
antall 
aktive 
frivillige  

Mål antall 
deltakere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

 Barn og unge  Oppstart av BARK  5 15 Ludvig Daae  Rekruttere og utdanne aktivitetsledere som kan 
sette i gang arbeid med BARK 
Samarbeide med Hurum og Asker Røde Kors. 
Aktiv bruk av media, for å skaffe omtale og få 
frivillige (avtale med RHA) 
 

 0 
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Barn og unge  Informasjon om 
Anita`s Minnefond 

   Styret/fondets 
styre 

Aktivt sende ut informasjon om fondet til aktuelle 
kandidater, som for eksempel skoler ol.  i tidl. 
Røyken kommune 
 

  

 

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 
aktive 
frivillige  

Mål antall 
deltakere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

Flyktninger Møtepunkt for 
flyktninger på 
Klokkergården. 
Bowlingtur 
Sommertur til 
Skapertjern 
Julefest i Teglen  
Andre aktiviteter i 
samarbeid med Asker 
RK. 

5  20 Anne-Marit 
Bardalen Wiggen 
Monika Müller 

Meningsfylte møter for å integrere flyktninger i 
samfunnet. De får bruke språket ved sosiale treff 
ute og inne. Bli kjent med nordmenn og flyktninger 
fra andre land 

 30 000 

Flyktninger Flyktningeguide 
1:1 besøk og 
sporadisk kontakt ved 
behov 

5 5-7 Rekruttere ny 
aktivitetsleder 

Samarbeide med ansvarlig Flyktningkonsulent i 
Asker kommune. 
Opprettholde aktivitet mellom flyktninger og 
flyktningguider i henhold til enhver tid gjeldende 
regler hos Røde Kors.  
Rekruttere og utdanne nye flyktningeguider og 
koble disse til flykning/-familie 
 

 30 000 

Besøkstjeneste Fortsette med 1:1 
besøkstjeneste 
mellom 

24 12  Nora Dimple 
 
 
 

Opprettholde aktivitet mellom besøksvenner og 
besøksverter som er i gang i dag. 

 30 000 
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besøksvenner og 
besøksverter. 
 
Arrangere kafè for 
beboere på Bråset en 
gang pr. måned 

 
 
  
Grethe Hagsveen 
 Nora Dimple 
 

Utdanne frivillige som allerede har meldt sin 
interesse for å bli besøksvenner og koble disse til 
besøksverter. 
Rekruttere og utdanne nye besøksvenner. 
Samarbeide med ansvarlige for ulike 
omsorgstjenester i Asker kommune for å avdekke 
behovet for besøksvenner for enkeltindivider eller 
grupper 
 

Besøkstjeneste 
med hund 
  

Starte 1:1 
besøkstjeneste med 
hund. 
Starte besøk med 
hund på Bråset 

 2  2-4  Nora Dimple Utdanne og rekruttere besøksvenner med hund. 
Koble besøksvenner med hund med besøksverter. 
Er i dialog med Bråset for å høre om de er 
interesserte i å ha besøksvenn med hund 
 

  

  
 

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  
Mål   Tiltak/aktivitet  Ansvarlig for 

tiltak/aktivitet  
Hvordan oppnå målet  Budsjett  

3.1 Humanitær effekt Bistå vanskeligstilte barn/familier med 
gavekort og/eller gaver i tidl. Røyken 
Kommune 

Styret i Røyken Røde 
Kors 

Gi bidrag til jul og påske, Ferie for alle 
og ellers ved behov 
Bistå økonomisk flyktningmottaket på 
Filtvet i samarbeid med Hurum Røde 
Kors 
 

 

3.2 Styrke frivilligheten Ha en oppdatert og informativ facebookside 
for Røyken Røde Kors. 
 
Være aktiv på frivillig.no 

Styret i Røyken Røde 
Kors 

Engasjere en person som kan 
vedlikeholde en egen facebookside for 
Røyken Røde Kors. Facebooksiden 
skal være med på å informere og 
skape interesse og engasjement for 
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Røde Kors sitt arbeid lokalt og 
nasjonalt 
 

3.2 Styrke frivilligheten Halvårlige møter for alle aktive frivillige i 
Røyken Røde Kors 

Styret i Røyken Røde 
Kors 

Arrangere fellesmøter for de frivillige 
for å skape samhold, engasjement og 
tilhørighet. 
Finne tema for møtene som kan være 
aktuelle for mange 
 

 

 3.3 Åpen og 
endringsdyktig 

Årlige felles møtepunkter mellom de tre 
lokalforeningen i nye Asker kommune 
(Asker, Hurum og Røyken) 

Styrene i 
lokalforeningene 

Ta initiativ til felles møtepunkter for å 
styrke og utvide samarbeidet mellom 
de tre lokalforeningene i nye Asker 
kommune 

  

 Synlighet  Korsveien  Styret Aktiv bruk av Korsveien 
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Budsjett 2023 

 

Budsjett utkast Røyken Røde Kors 

Inntekter   Budsjett 2023 

  Gaver -5 000 

  Tipping -25 000 

  Panto -200 000 

  Bingo -100 000 

  Medlemskontingent -70 000 

  Renter -500 

  Inntekt kurs -3 000 

Sum inntekter   -403 500 

      

Utgifter     

  Transport  20 000 

  Besøkstjenesten/Bråset 30 000 

  Flyktningeguider 30 000 

  Møtepunkt  30 000 

  Flyktninger/Filtvet 100 000 

  Gaver  5 000 

  Gavekort ol  50 000 

  Kurs/møter 50 000 

  Bekledning 10 000 

  Bevertning 10 000 

  Twinning/Moldova 15 000 

  Kontorrekvisita 5 000 

  Regnskap 30 000 

  Revisjon 4 000 

  Annonse 5 000 

  Bankgebyr 1 000 

  Telefon/varsling 1 000 

  Støtte ATV Hurum 100 000 

  Enkle utg. styremedlemmer, 500,- pr pers 2 500 

 Utgifter til adm.støtte 10 000 

Sum utgifter   508 500 

   

Sum total  Inntekter - utgifter -105 000 
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VALG 2023 
 

Valgkomitéens innstilling 
for valg ved Røyken 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. 

 

Lokalforeningsstyret 
Leder lokalforening for 2 år: Aage Bartnes 

Styremedlem for 2 år: Ludvig Daae (gjenvalg fra leder til styremedlem) 

Styremedlem for 2 år:  Anne-Marit Bardalen Wiggen (gjenvalg, ønsker kun for 1 år) 

Styremedlem for 2 år:  Nora Dimple (ny) 
Varamedlem Sissel Erstad (ny) 

 

Forslag til Valgkomite 
Leder for 1 år Anne-Marit Bardalen Wiggen (ny)  
Medlem for 1 år Sissel Erstad 
 

Kasserer: 

Viken Røde Kors 

 

Revisor: 
ECIT Oslofjorden AS 

 

 

 

Følgende kandidater i styret er ikke på valg i 2022: 

 
- Nestleder Kristin Ødegaard 

- Styremedlem Monika Müller 
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Saker til behandling eller innkomne forslag 
 

 

Forslag sak 1:  

Sak: Årlig støtte til styremedlemmer på kr 500 til mindre utgifter 

 

Møte: Styremøte 16.01.2023  

Behandlet av: Røyken Røde Kors lokalforeningsstyre   

Fremmes av: Styreleder Ludvig Daae  

Forslag: Styremedlemmer mottar kr 500 årlig til mindre utgifter de har gjennom perioden som 

styremedlemmer i Røyken røde Kors.  

Bakgrunn: 

Man har ofte små utgifter på grunn av vervet, som man ikke ber om å få dekket. Gjennom et år, 

utgjør de fort en større sum. Utbetales etter endt periode. 

 

 

Forslag sak 2:  

Sak: Økonomisk støtte til innkjøp av ATV, Hurum Røde Kors 

 

Møte: Styremøte 16.01.2023  

Behandlet av: Røyken Røde Kors lokalforeningsstyre   

Fremmes av: Hurum Røde Kors 

Forslag: Røyken Røde Kors har mottatt henvendelse fra Hurum Røde Kors vedr. økonomisk 

støtte til innkjøp av ATV.  Det er søkt om kr 100 000,-. Styret ber om årsmøtets aksept for dette. 

Bakgrunn: 

Styret i RRK ønsker å støtte søknaden med begrunnelse av at Hurum Hjelpekorps har 

beredskapsansvar for Røyken ved behov for denne type tjenester.  

Beløpet på kr 100 000,- er derfor lagt inn i inneværende års budsjett. 

 

 

Forslag sak 3: 

Sak: Anitas Minnefond. 

Møte: Styremøte 13.02.2023  

Behandlet av: Røyken Røde Kors lokalforeningsstyre   

Fremmes av: Røyken Røde Kors/styret i Anitas Minnefond 

Forslag: Det opprettes nye statuetter for tildelinger fra Anitas Minnefond der styret i Røyken 

Røde Kors behandler innkomne søknader etter en fast søknadsfrist. Det deles ut inntil kr 

20 000,- pr år inntil midlene er oppbrukt. 
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Bakgrunn:  

Anitas Minnefond ble opprettet i 2019.  Bakgrunnen for opprettelsen var at Anita Stougaard 

Larsen besluttet at innkomne midler i forbindelse med hennes begravelse skulle avsettes til et 

fond for barn og unge i Røyken. Fondet skulle styres av Røde Kors. 

 

Forslag til nye statuetter: 

Formål/kriterier:  Bidra til å gjøre hverdagen bedre for barn (enkeltpersoner eller 

grupper) i tidligere Røyken kommune. 

Midler:    Det deles ut inntil kr 20 000,- pr. år. 

Søknadsfrist:    1. oktober hvert år  

Behandling av søknader: Styret i Røyken Røde Kors behandler søknadene på første 

styremøte etter søknadsfristen 

Informasjon:  Styret i Røyken Røde Kors informerer generelt om ordningen, 

herunder informasjon til barne- og ungdomsskoler i tidligere 

Røyken kommune. 

 

 

Forslag sak 4:  

Sak: Økonomisk disposisjonsfullmakt for styret i Røyken Røde Kors, 2023-2024 
 
Møte: Styremøte 13.02.2023  

Behandlet av: Røyken Røde Kors lokalforeningsstyre   

Fremmes av: Røyken Røde Kors 

Forslag: Det vedtas på årsmøtet en disposisjonsramme for styret i Røyken Røde Kors oppad til 
kr 100 000. 
 
Bakgrunn:  
Dette innebærer at styret har årsmøtets godkjennelse til innkjøp/aktiviteter i perioden oppad til 
vedtatt beløpsgrense inntil kr 100 000 pr. år. 
Innkjøp/aktivitet skal være i samsvar med lokalforeningens handlingsplan og budsjett vedtatt av 
årsmøtet. 
 
 
 

Forslag sak 5:  

Sak: Samarbeid mellom styrene i lokalforeningene i Røyken og Hurum Røde Kors 

Møte: Styremøte 24.01.2023  

Behandlet av: Røyken Røde Kors lokalforeningsstyre   

Fremmes av: Lokalforeningsstyret  

Sak til orientering på årsmøtet: Vi ønsker å utrede dette nærmere og har allerede flere konkrete 

tiltak det er hensiktsmessig å samarbeide om.  

Likelydende informasjon vil bli formidlet på årsmøtene i Røyken og Hurum i 2023. 
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Bakgrunn: 

Sak til orientering i årsmøtet 07.03.23 

Styrene i Hurum og Røyken Røde Kors ønsker i inneværende år å se nærmere på mulighetene 

for et tettere samarbeid. 

Felles ressursutnyttelse, effektivisering og mindre dobbeltarbeid innen flere områder vil kunne 

gi bedre utnyttelse av praktisk, frivillig innsats. 

 

Et tettere samarbeid forutsetter imidlertid at aktivitetene fremdeles skal utføres lokalt, og at det 

ikke skal være felles økonomi. 

 

Dette til informasjon. 


