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Sak 6: Årsberetning for 2019

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsberetning Fauske Røde Kors for 2019
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Fauske Røde Kors
Årsberetning 2019
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1. Innledning
Fauske Røde Kors ble stiftet 29.10.1948, og er en del av landets største, frivillige
humanitære organisasjon – Norges Røde Kors. Fauske Røde Kors skal hjelpe mennesker i
sårbare livssituasjoner, og skal mobilisere frivillige til dette gjennom rednings- og
beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.
På årsmøtet i Fauske Røde Kors 25. mars 2019 ble det ikke valgt nytt styre for
lokalforeningen.
Regnskap og årsberetning ble ikke godkjent.
Nordland Røde Kors distriktsstyre vedtok i møte 29. mars å legge lokalforeningen under
administrasjon jfr., sak 19/19 med følgende begrunnelse:
Lokalforeningen har ikke gjennomført et årsmøte i tråd med lovnorm for lokalforeninger §16
med godkjent revidert regnskap. Det er ikke valgt nytt styre, og det lar seg dermed ikke gjøre
å holde et beslutningsdyktig styremøte jfr. lovnorm for lokalforeninger §14.
Vedtaket ble fattet i første omgang i 6 måneder fram til 26. september 2019, men ble
forlenget i distriktsstyrets møte 9. september sak 46/19 fram til 1. mars 2020.
Nordland Røde Kors distriktsstyre har fungert som lokalstyre fra og med 29. mars 2019.
Fauske Røde Kors har pr. 31.12.2019 395 betalende medlemmer og 344 registrerte frivillige.
Fauske Røde Kors har 8 æresmedlemmer.
2. Organisasjon og miljø.
Virksomhetens art og tilholdssted
Fauske Røde Kors er en ideell, humanitær organisasjon. Virksomheten er et selvstendig
organisasjonsledd, og representerer Norges Røde Kors i Fauske kommune.
Redegjørelse for regnskapet
I samsvar med regnskapsloven §3.3 a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er
tilstede. Fauske Røde Kors har presentert et årsregnskap etter aktivitet for 2019 i henhold til
regnskapsstandard for ideelle organisasjoner.
Regnskapet for Fauske Røde Kors 2019 er pr. 4. februar 2020 oversendt Fauske revisjon AS
til revisjon.
Fremtidig utvikling
Styret mener at det med fremleggelsen av årsregnskapet og lokalforeningens kapital er
grunnlag for videre drift.
Arbeidsmiljø
Fauske Røde Kors har ingen ansatte medarbeidere, men har avtale om innleie fra Nordland
Røde Kors av to midlertidig ansatte frivillighetskoordinatorer.
De ansatte har hatt Nordland Røde Kors som både arbeidsgiver og oppdragsgiver, men har
hatt Aktivitetshuset/bruktbutikken på Fauske som arbeidssted.
Frivillighetskoordinatorene har deltatt på møter og samlinger sammen med øvrige ansatte i
Nordland Røde Kors.
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3. Likestilling og integrering
Distriktsstyret i Nordland Røde Kors har i den perioden Fauske Røde Kors har vært
under administrasjon bestått av 3 menn og 4 kvinner. Som humanitær organisasjon
er virksomheten basert på frivillig innsats fra både kvinner og menn. Flere aktiviteter
har hatt fokus på integrering, og andelen frivillige med flerkulturell bakgrunn har økt.
4. Ytre miljø
All aktivitet har innvirkning på det ytre miljø, og organisasjonen forurenser ikke utover
det som er normalt. Energibruken minimaliseres ved at det er installert varmepumper
på Røde Kors-huset, Erikstad og i Aktivitetshuset, Storgata 65. Ved Røde Kors-hytta,
Fridalen, brukes elektrisk oppvarming i kombinasjon med vedfyring. Bilene,
snøscooterne, og båtens drivstoff-forbruk er under kontroll. På alle eiendommer og
ved aktiviteter sorteres avfall med det formål å ha minst mulig restavfall. Røde Korshuset, Erikstad og Aktivitetshuset, Storgata 65, er tilknyttet etablerte renovasjonsordninger.

5. Tillitsvalgte
Nordland Røde Kors distriktsstyre har fungert som lokalstyre i 2019, se innledning.
Aktivitetene har vært ledet av lokale ressurspersoner.

6. Møter
Nordland Røde Kors distriktsstyre har som lokalstyre i Fauske Røde Kors hatt 6
møter i 2019.
7. Avslutning
2019 har vært et spesielt år for frivillige og ansatte i distriktet, og i Fauske Røde Kors,
etter at distriktet la lokalforeningen under administrasjon.
Til tross for dette har aktivitetene i lokalforeningen blitt videreført med stort
engasjement og innsatsvilje.
Behovet for Fauske Røde Kors er fortsatt i høy grad til stede i lokalsamfunnet, og det
er viktig at Røde Kors er der for de som trenger oss mest.
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Takk for innsatsen
Til samtlige frivillige, medlemmer, tillitsvalgte og ansatte

Bodø, 5. februar 2020

________________________

_____________________

Rita Lekang
Distriktsleder

Bjørg Arntzen
Nestleder

________________________

______________________

Bror Martin Hanssen
Styremedlem

Lars Ruth
Styremedlem

________________________

________________________

Charlotte Helgesen Løvvik
Leder distriktsråd hjelpekorps

Kim Lindstrøm
Leder distriktsråd omsorg

________________________
Hilde Gunn Kristiansen
Daglig leder

_____________Hilde Gunn Kristiansen
Daglig leder
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Aktiviteter i 2019
Forebygge og respondere for å redde liv
Årsrapport for Fauske Røde Kors hjelpekorps 2019
Aksjoner:
Hjelpekorpset var i 2019 utkalt i 11 aksjoner. Dette tallet er basert på innrapporterte aksjoner
i hovedredningssentralen rapporteringssystem (SAR).
Antall godkjente hjelpekorpsmedlemmer: 17
Hjelpekorpset består totalt av ca. 30 medlemmer.
3 personer ble re-godkjent i 2019.

Kurs:
Hjelpekorpset har arrangert følgende kurs i 2019:
D-HLR instruktørkurs, 5 nye instruktører
Kurs i Ettersamtale ble arrangert på Nordland Røde Kors Fagsamling 25. – 27. oktober 2019.
Kurs i Krevende lende, ble etter hvert flyttet til Bodø. 1 medlem fra Fauske deltok.
Førstehjelpskurs:






2 D-HLR kurs for Forsvaret
2 D-HLR kurs for Scandic hotell
2 NGF kurs for Fauske Taxi
1 D-HLR kurs for Røde Kors Førstehjelp AS
Totalt 5 D-HLR-kurs og 2 NGF-kurs

Samhandling og koordinering i kurs og opplæring med andre korps:







1 medlem deltok på Kvalifisert førstehjelp i Bodø RKH
1 medlem deltok på Kvalifisert samband i Bodø RKH
Ettersamtale med medlemmer fra Fauske og Saltdal
Holdt D-HLR kurs for Saltdal Røde Kors hjelpekorps
Bistått Beiarn og Bodø Røde Kors med resertifisering
1 medlem og D- rådsleder har deltatt sammen med Saltdal Røde Kors som markør
og observatør under beredskapsøvelse i tunnel sammen med nødetater og
veitrafikksentralen i Saltdal
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Distriktskurs:






1 medlem deltok på Videregående førstehjelp
1 medlem deltok på Lagledelse søk og redning
2 medlemmer deltok på sminke og markør kurs
1 medlem deltok som instruktør og veileder på Videregående førstehjelp
1 medlem deltok på Norsk grunnkurs i førstehjelp instruktørkurs, distriktsamling

Nordland Røde Kors



1 medlem har deltatt på samling for fagleder i idrettsskade
2 medlemmer deltatt på Nasjonal beredskapssamling
o 1 deltok som representant for distriktsråd HV 14(Heimevernsdistrikt 14)
o 1 deltok på førstehjelpssamlingen

Samarbeidsavtaler med kommune – beredskap:
Beredskapsøvelse sammen med Fauske kommune, Øvelse Nord. Fauske Røde Kors
hjelpekorps deltok som førstehjelpere i førstelinjen sammen med ambulansetjenesten

Sanitetsvakt:



4 sanitetsvakter lokalt
2 medlemmer deltok på sanitetsvakt på Trænafestivalen under Sandenessjøen Røde
Kors hjelpekorps

Trygge lokalsamfunn for barn og unge
Årsrapport for Barnehjelpa i Fauske Røde Kors 2019
Barnehjelpa har 11 medlemmer.
Formålsparagraf:
Barnehjelpen skal drive nasjonal og internasjonal hjelpevirksomhet og forebyggende arbeid
for barn og ungdom. Fortrinnsvis for dem som er funksjonshemmet, syke eller på annen
måte har det vanskelig.
Møter:
Vi har hatt 7 medlemsmøter.
Aktiviteter:
Vi har holdt diskotek 8 ganger, og vært på bowling to ganger.
Før jul var vi på RK-huset med julebord og nissebesøk.
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Barnegruppa:
Barnegruppa har møttes 9 ganger dette året. Der driver vi med lek, konkurranser, forming og
enkel bevertning. Siste møte før sommeren var vi på badestranda og grillet. Ved
juleavslutningen hadde vi julegrøt og da kom nissen.
Juleesker:
Utdeling av 63 matesker til trengende.
Inntektsgivende tiltak:
Basar
Salg av adventskalendere.
Loddsalg på medlemsmøter
Tilskudd:
Gjensidigestiftelsen
Gaver
Rebekka Logen
Fauske Tannklinikk
Wenberg Fiskeoppdrett

Nærhet, inkludering og tilstedeværelse
Årsrapport for Besøkstjenesten i Fauske Røde Kors 2019
Besøkstjenesten har 50 aktive frivillige.
Formålsparagraf:
Fauske Røde Kors er en selvstendig avdeling med egne medlemmer som slutter opp om
Røde Kors sine formål og prinsipper, bl.a. ved å avdekke lokale omsorgsbehov, ta initiativ til
aktiviteter, gi tilbud til ulike grupper/mennesker i nærmiljøet.
Kurs/møter:
 Det har vært avholdt 10 medlemsmøter
 Deltatt på årsmøte i Fauske Røde Kors, fellesmøter i regi av Røde Kors
 Deltatt på møter sammen med frivillighetskoordinator på Karrieresenteret
 Samarbeidsmøte med Fauske Kommune ift. videreføring av frokostprosjektet
(frivillighetskoordinator deltok også)
 Deltatt på Fagsamlinger i regi Nordland Røde Kors
 Deltatt på rekrutteringskveld nye frivillige på Aktivitetshuset
 Deltatt på stand i Fauske sentrum i forbindelse med den internasjonale
Røde Kors dagen
 Arrangert førstehjelpskurs
 Arrangert psykososialt førstehjelpskurs
 Deltatt på samarbeidsmøte med hhv. Nasjonalforeningen, Demensforeningen og
Hukommelsesteamet, Fauske kommune
 Deltatt på Beredskapskurs Fauske Røde Kors/ Fauske kommune
 Deltatt på beredskapsøvelse sammen med Fauske kommune, Øvelse Nord.
Besøkstjenesten bistod med frivillige fra Røde Korshuset, disse ble sendt ut til
mottakssenter
 Deltatt på Regionalt dialogmøte Scandic Hotell, Fauske Tema (Leve hele livet)
En kvalitetsreform for eldre, invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland
 Presentasjon av Frokostprosjektet for Rebekka Logen (Odd Fellow)
 Deltok på åpning av Bruktbutikk på Rognan
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Inntektsgivende tiltak:
 Basar / tombola med salg av kaffe, kaker og møsbrømlefser
 Salg av adventskalendre
 Åresalg på medlemsmøter, eldrefester
 Tømming av flaskecontainere
 Rengjøringsoppdrag
Besøkstjenesten har hatt følgende aktiviteter i 2019:
 Onsdagskafeer på Fauske Helsetun, sykehjemmet
 Samarbeid med hjelpekorpset ifb. redningsaksjon, matservering på Røde Korshuset.
 Støttet opp og vært delaktig på div. oppgaver / gjøremål/aktiviteter på Aktivitetshuset.
 Frokostprosjekt for hjemmeboende eldre på omsorgsboligen
3 dager i uken vinter / vår, 2 dager i uken høsten/vinteren 2019.
 Hyggekveld for eldre hjemmeboende på Fauske Hotell 27. januar 2019.
 Hjemmebesøk
 Arrangert hyggestund på Røde Korshuset for eldre hjemmeboende
4 mandager før jul.
 Besøkt flere avdelinger ved Fauske Sykehjem, «Besøksvenn med hund»
1 x pr. måned med forskjellige aktiviteter som er tilpasset hundene og brukere.
 Språk-kafé på Aktivitetshuset, Røde Kors vinter/vår 2019
 Visitortjeneste ved Fauske Fengsel 1 x pr. måned.
 Deltatt på stand i Fauske Sentrum ifb. Frivillighet i sentrum
 Deltatt sammen med andre frivillige organisasjoner i forbindelse med kommunens
arrangementer, (Livsgledefestival, Jul på helsetunet).

Årsrapport fra Aktivitetshus / bruktbutikk
Aktivitetshuset Fauske Røde Kors, ble åpnet 22. november 2018, og har nå hatt drift i
overkant av 1 år. I denne perioden har det vært variert aktivitet, da som tilbud både til private
og offentlige instanser.
Det er inngått samarbeidsavtaler med hhv.:








Karrieresenteret, kombinert språk- og arbeidstrening – 5 personer
Gjennomført første halvdel 2019
Flyktningkontoret, språktrening – 1 person
Gjennomført første halvdel 2019
NAV vedr. VTO (Varig tilrettelagt arbeid i ordinær sektor) - 1 person
(pågående)
NAV vedr. arbeidstrening – 3 personer
(individuelle, pr. d.d. 2 personer inne)
Voksenopplæringen, språktrening – 1 person
(individuell, pågående)
Kriminalomsorgen Nordland, Samfunnsstraff – 1 person
(individuell pågående, fortsetter 2020)
Kriminalomsorgen Nordland, Bøtetjenesten – 1 person
(individuell, avsluttet pr. 31.12.19)
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Avtale med NAV vedr. VTO er personlig (dvs. følger personen) og anses som et
arbeidsforhold, hvor vedkommende mottar en bonuslønn fra Røde Kors, som igjen mottar
ytelse fra NAV som tiltaksarrangør (kompensasjon fra NAV overstiger bonuslønn).
Avtale med Kriminalomsorgen er generelle samarbeidsavtaler, hvor det inngås avtale om
straffeavtjening i hvert enkelt tilfelle.
I første halvår (fram til sommer 2019) ble det arrangert månedlig LEVE-kafépå kveldstid - et
åpent arrangement for Etterlatte etter selvmord. 12.02.19 ble det arrangert åpent foredrag
"Sorgen etter selvmord", ved leder av LEVE Nordland Odd Eidner. Dette arrangementet fikk
stor oppslutning.
Integreringstiltak
Gjennom første halvår (fram til skoleferie 2019) ble det arrangert ukentlig Språk-kafé. Dette
var et populært tiltak, og deltakere var bl.a. flyktninger, familiegjenforente, samt
arbeidsinnvandrere. Nasjonaliteter: Syria, Eritrea, Serbia, Thailand, Etiopia, Afghanistan,
Egypt.

Vi utvikler en sterk, endringsvillig og behovsrettet organisasjon
Fauske Røde Kors har ingen ansatte medarbeidere, men har avtale om innleie fra Nordland
Røde Kors av to midlertidig ansatte frivillighetskoordinatorer.
De ansatte har hatt Nordland Røde Kors som både arbeidsgiver og oppdragsgiver, men har
hatt Aktivitetshuset/bruktbutikken på Fauske som arbeidssted.
Frivillighetskoordinatorene har deltatt på møter og samlinger sammen med øvrige ansatte i
Nordland Røde Kors.
Deltakelse på distriktets Fagsamling og Årsmøte:
På Nordland Røde Kors Fagsamling, arrangert 25. – 27. oktober, deltok 9 medlemmer fra
Fauske Røde Kors. Medlemmene deltok på kursene Oppvekst, Instruktørkurs NGF,
Lederskap og VIVAT Førstehjelp ved selvmordsfare.
På distriktets årsmøte, arrangert 29. – 31. mars var det 6 representanter fra Fauske Røde
Kors. I tillegg deltok begge ansatte.

Vi bidrar til å sikre at mennesker i sårbare livssituasjoner har tilgang til hjelp
Samarbeid med kommune og næringsliv:



Deltatt på møte med Fauske kommune vedr. egenberedskap
Flyktningekontoret i forbindelse med Salten Mat

8.mai kampanje:


Stand i Fauske sentrum lørdag 11. Mai (markering internasjonal RK-dag 8. mai).
Her var både avd. Omsorg, samt Hjelpekorpset synlig med egne aktiviteter og stands.
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Eksterne kommunikasjonskanaler:


Facebook-sider for hhv.:
o Fauske Røde Kors
o Fauske Røde Kors Hjelpekorps
o Røde Kors Fauske Aktivitetshus

Synlighet:
Fauske Røde Kors har vært en synlig humanitær aktør i samfunnet i 2019, og har blitt omtalt
i media flere ganger i 2019 i følgende artikler:






Frokostprosjektet, i regi av avd. Omsorg
Foredrag v/Odd Eidner på Røde Kors huset, i regi av Leve Nordland
Markering Internasjonal Røde Kors dag
Gjenbruk av gjenbruk, samarbeid med Nord-Hjelp
Juleaksjonen 2019, samarbeid Vestmyra skole, Biblioteket og Røde Kors

Vi styrker lokal kapasitet, bygger god organisasjonskultur og videreutvikler
god ledelse
Det fungerende styret ser det som viktig å bygge en organisasjonskultur tuftet på åpenhet,
trygghet og respekt.
Ledelsesutvikling, rekruttering, mottak og oppfølging av frivillige og medlemmer, i nær dialog,
støtte og samhandling med distriktet blir viktig å fokusere på for det nye styret i Fauske Røde
Kors.
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Årsmøte i Fauske Røde Kors 19. februar 2020
-Sakspapirer-

Sak 7: Revidert regnskap for 2019
Revisorberetning fremlegges på årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Årsregnskap og revisorberetning for 2019 for Fauske Røde Kors
godkjennes.
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Årsmøte i Fauske Røde Kors 19. februar 2020
-Sakspapirer-

Regnskap 2019

06.02.2019

Årsregnskap Fauske Røde Kors
Årsregnskapet for Fauske Røde Kors ble oversendt fra Økonomihuset Fauske til Fauske Revisjon
04.02.2019. Når årsregnskapet er godkjent av revisor legges det ut på hjemmesiden og vil være
tilgjengelig for medlemmene.

Mvh Nordland Røde Kors
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Årsmøte i Fauske Røde Kors 19. februar 2020
-Sakspapirer-

Sak 8: Valg

Lokalstyre:
Valgkomiteens innstilling til styre i Fauske Røde Kors

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leder Ole Martin Pettersen, velges for 2 år
Nestleder Elisabeth Laksosnes, velges for 1 år
Styremedlem Jan Sture Olsen, velges for 1 år
Styremedlem Tom Erik Holteng, velges for 2 år
Varamedlem Sverre Hagen, velges for 2 år
Varamedlem Åshild Uhre, velges for 1 år

Ann-Rigmor Lauritsen Leder av valgkomiteen
Harald Sandberg
Medlem
Irene Thorvaldsen
Medlem

Valgkomité
Distriktsstyret legger frem sin innstilling i årsmøtet og informerer om
valgmøtene til lokalrådene.

Revisor
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner Fauske Revisjon AS som revisor for 2020.
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Årsmøte i Fauske Røde Kors 19. februar 2020
-Sakspapirer-

Sak 9: Handlingsplan 2020

Forslag til vedtak:
Handlingsplan for 2020 godkjennes
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FAUSKE RØDE KORS
Stiftet 29.10.1948

HANDLINGSPLAN FOR ÅR 2020
Humanitet - Universalitet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet -Upartiskhet - Enhet
1. Hvem vi er:

Fauske Røde Kors er en del av landets største, frivillige humanitære organisasjon – Norges Røde Kors. Fauske Røde Kors skal
hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner, og skal mobilisere frivillige til dette gjennom rednings- og beredskapsarbeid,
omsorgsaktiviteter og ungdomsarbeid. Aktivitetene våre støtter og utfyller tjenestetilbudet offentlige myndigheter har et ansvar
for. Røde Kors er også en stor aktør i internasjonale humanitære operasjoner, og Fauske Røde Kors bidrar til dette gjennom
ulike aktiviteter med å samle inn penger til nødhjelp og til hjelp til gjenoppbygging når katastrofen har rammet.

2. Hva vi gjør:
Fauske Røde Kors skal prioritere sine oppgaver etter følgende kriterier:
- det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner
- aktiviteten skal følge naturlig av Røde Kors sitt oppdrag og være i henhold til Røde Kors-prinsippene
- behovet skal ikke være dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring til behovsdekningen
- Fauske Røde Kors skal ha nødvendig kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven.
Vi jobber for sosial inkludering og for å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag ved å:
- lære alle våre medlemmer, uavhengig av aktivitet, hva det betyr å være del av en beredskapsorganisasjon
- drive hjelpearbeid i lokalmiljøet ved ulykker/katastrofer og når annen humanitær innsats er nødvendig. I denne sammenheng
skal hjelpekorpset utdanne sine medlemmer i førstehjelp og redningstjeneste, bygge opp og sikre forsvarlig beredskap i forhold
til lokale behov, samt utdanne andre medlemmer av Fauske Røde Kors i førstehjelp
- høyne førstehjelpkompetansen for publikum ved å gjennomføre førstehjelpskurs eksternt
- være en foregangsorganisasjon i den lokale frivillige redningstjenesten og delta aktivt i samarbeid med andre
beredskapsorganisasjoner
- gjennomføre beredskapsøvelser som skal styrke organisasjonens kunnskaper, ferdigheter og handlekraft når behovet for samlet
innsats er til stede
- bekjempe ensomhet ved å drive omfattende besøkstjeneste
- bekjempe ensomhet ved å tilby visitortjeneste
- videreføre aktivitet i Barnehjelpen
- vurdere oppstart av nye oppvekstaktiviteter basert på lokale behov
- samarbeide med ulike etater i Fauske kommune
- fortsette ulike aktiviteter for og med asylsøkere og flyktninger, og tilby norsktrening og arbeidsinkluderende aktiviteter
- videreføre Fauske Røde Kors Aktivitetshus, samt styrke Aktivitetshuset som inkluderingsarena og møtested for frivillige,
deltakere og øvrig befolkning
- gjennomføre markering i anledning 8. mai-kampanjen

3. Hvordan vi arbeider
For å styrke vår evne til å drive humanitære aktiviteter, fremme humanitære budskap og bygge organisasjonen i et langsiktig
perspektiv, har vi satt opp følgende organisatoriske mål:

Vi bygger og utvikler ei sterk og behovsrettet forening ved å:
Fauske Røde Kors skal drive rekruttering både direkte og indirekte. Direkte ved å stå på stand, dele ut brosjyrer, holde kurs og
å reklamere i sosiale medier og i lokale aviser. Indirekte ved å tenke rekruttering i alt vi gjør, som å være bevisste hvordan vi
oppleves utenfra og ved å dokumentere aktiviteter og dele bilder på sosiale medier (dette i henhold til retningslinjer for
billedtaking).
- vi skal drive mer informasjonsarbeid om Fauske Røde Kors, både eksternt og blant egne medlemmer.
- vi skal skape økt synlighet gjennom informasjonsarbeid både eksternt og blant egne medlemmer og frivillige.
- ha et godt kurstilbud og verve og lære opp nye og gamle medlemmer til våre aktiviteter
- Fauske Røde kors skal holde fokus på etiske retningslinjer, skape et godt miljø og en god organisasjonskultur med gode ledere
- styrke fellesfølelsen i Fauske Røde Kors
- sikre inntektsgrunnlag gjennom søknader på eksterne midler
- utvikle og videreføre samarbeidet med offentlige etater, redningstjenesten og andre Røde Kors-avdelinger
- sikre inntektsgrunnlaget gjennom en god og forsvarlig drift, inkludert virksomheten i Aktivitetshuset

-
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FAUSKE RØDE KORS
Stiftet 29.10.1948

HANDLINGSPLAN FOR ÅR 2020
Humanitet - Universalitet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet -Upartiskhet - Enhet
-

Fauske Røde Kors skal tilrettelegge for økt inntjening i Aktivitetshuset slik at tiltaket blir selvfinansierende og et varig tilbud i
kommunen
Fauske Røde Kors skal legge til rette for riktig bruk av våre tillitsvalgte med støtte av frivillighetskoordinatorer
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Årsmøte i Fauske Røde Kors 19. februar 2020
-Sakspapirer-

10: Budsjett 2020

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2020 godkjennes
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Årsmøte i Fauske Røde Kors 19. februar 2020
-Sakspapirer-

Budsjett 2020
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Årsmøte i Fauske Røde Kors 19. februar 2020
-Sakspapirer-
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