
Årsberetning for Bodø Røde Kors 2020 
Innledning: Et annerledes Røde Kors-år 

2020 ble svært spesielt, da koronapandemien endret samfunnet for oss alle fra mars og ut hele året. 
Også for Bodø Røde Kors medførte det store utfordringer; mange aktiviteter måtte stanses en tid, 
mange frivillige måtte ta pause fra aktiviteten sin, og vi måtte tenke helt nytt på flere områder. Vi 
har likevel klart å være til stede for mange, som vi har vært siden 1914. 
Og historien vår har blitt ivaretatt i løpet av året. Dokumentasjon over virksomheten til Bodø Røde 
Kors gjennom mange tiår ble i høst overlatt til Arkiv i Nordland og er dermed i de beste hender. 
 
 

1. Virksomhetens art og lokalisering 
Virksomheten er en humanitær organisasjon lokalisert i Bodø. Organisasjonen skal drive Røde Kors-
arbeid i overensstemmelse med lover og vedtekter for Norges Røde Kors.  
 

2. Fortsatt drift 
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av virksomheten til grunn 
ved framleggelsen av årsregnskapet, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Det har 
ikke etter regnskapsårets utgang inntruffet forhold av betydning for vurdering av årsregnskapet.  

 
3. Resultatdisponering og balanseverdier                                                       

Årsregnskapet for 2020 er avsluttet med et overskudd kr. 2.163.562. Styret foreslår at overskuddet 
overføres til annen egenkapital. I løpet av året er kr. 100.000 av katastrofefondet overført til Norges 
Røde Kors til arbeidet med å gjenoppbygge Libanon etter den store eksplosjonen i havnen i Beirut. 
Innestående på katastrofefondet etter overføring var per 31.12.20 kr 413.536. Med dette viser 
balansen at selskapet har en totalkapital per 31.12.20 på kr 13.634.445, og en samlet egenkapital på 
kr 12.341.469. Inkludert i egenkapitalen er bokført verdi av katastrofefondet.  

 
4. Arbeidsmiljø 

Virksomheten har ingen fast ansatte medarbeidere, men har i 2020 hatt avtale om leie fra Nordland 
Røde Kors av tre fast ansatte frivillighetskoordinatorer i 100% stilling. Ane-Lusie Tellebon gikk ut i 
foreldrepermisjon i september, det er nå Hallgeir Greger som har hennes vikariat. De to andre 
frivillighetskoordinatorene er Elisiv Søfting og Vera Isachsen. I Omatt Gjenbruksverksted har vi hatt 
to personer; prosjektleder Odd-Svein Hjertø i 80% stilling og elektrofaglig ansvarlig Robert Bredesen i 
50% stilling. Bodø Røde Kors tilstreber å ha et åpent og inkluderende miljø. Alle aktivitetsledere blir 
informert før og etter styremøter.   

 
5. Ytre miljø  

All aktivitet har innvirkning på det ytre miljø, og organisasjonen forurenser ikke utover det som er 
normalt. Energibruken minimaliseres ved at vi har varmepumpe på Røde Kors-huset. Bilenes 
drivstofforbruk er under kontroll. På alle våre eiendommer og ved aktiviteter sorteres avfallet med 
det mål å ha minst mulig restavfall. Bruktbutikken, Barnas hus og Røde Kors-huset er tilknyttet 
etablerte renovasjonsordninger. 
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6. Tillitsvalgte 
På det ordinære årsmøtet ble alle poster besatt, med unntak av leder og nestleder i Røde Kors 
Ungdom, som ble konstituert i styremøte senere på året. 
 

7. Årsmøtevalgte 

Leder (AU) Øystein Nystad 

NL (AU) Per-Helge Røbekk 

Styremedlem  Håkon Renolen 

Styremedlem (AU) Lisbeth Lunde 

Styremedlem  Jorunn Anda Aronsen 

Varamedlem Jon Arne Nymo 

Varamedlem Baida Aljubori (til 19.4.) 

Hjelpekorpset  

Leder Hjelpekorps Gunnar I. Anderssen 

NL Hjelpekorps Geir Martin Johansen 

Omsorg  

Leder BRK Omsorg Torild Jakobsen 

Nestleder BRK Omsorg Anne Sofie Mortensen 

Ungdom Konstituert i styremøte 9.3. 

Leder BRK Ungdom Vår Eline Brasetvik 

Nestleder BRK Ungdom Marit H. Bekkhus (Hanne Stapnes fra 15.6.) 

Råd og utvalg  

Valgkomité, leder Geir Johnsen 

Medlem hjelpekorps Stine Andréa Langdahl 

Medlem omsorg Jan-Martin Follesø Sellevold 

Varamedlem Lars Røed Hansen  

 

Styreoppnevnte utvalg og aktivitetsledere 

Beredskapsutvalget, leder Ola Bjerkaas 

Medlem, ansv. Beredskapsvakter Tove Brelum 

Medlem Anne Holm Gundersen 

Medlem Gunnar I. Anderssen 

Medlem  Frode Schjenken Jensen 

Styrerepresentant Jon-Arne Nymo 

Eiendomsutvalget, leder Hans Jakob Pedersen 

Æresbevisningskomiteen, leder Johanne Slotterøy 

Medlem Hans Jakob Pedersen 



Butikkutvalget, leder Evy Åsen 

 Medlem Gyro Aas Herder 

 Medlem Marit Lund 

 Medlem Ruth Finsveen 

  

Leder besøkstjenesten Karin Andreassen 

 Inger-Kari Johnsen 

 Berit Kjølmoen 

Leder visitorene Siri Hammerfjeld 

NL visitorene Wigdis Korsvik 

Leder Ferie for alle Lillian Fritzon  

NL Ferie for alle Lisbeth Lunde 

Leder nattevandring Jan-Martin Follesø Sellevold 

NL nattevandring Torstein Rasmussen 

Leder vitnestøtte Dagfinn Sivertsen 

NL vitnestøtte Eva Hunstad 

Ledergruppe Lån en bodøværing Tone Magnussen 

 Cordula Karich 

 Abdallah Yahya Hussin 

 Marit Johnsen Kindsbækken 

Leder norsktrening onsdag Åse Haugan Bøckmann 

Leder norsktrening torsdag Ingeborg Iversen 

Leder leksehjelp Silje N. Hagen 

NL leksehjelp Steffen Mio Kristiansen 

Leder kreativt verksted Lisbeth Lunde 

NL kreativt verksted Bente Ødegaard 

Ledere kursholdergruppa Elsa Erichsen Øverland 

 Ida Andersen 

Leder Feriedager Maicken Solhaug 

  
 

8. Møter og medlemmer 
BRK hadde 1287 medlemmer ved utgangen av 2020. Medlemstallet har gått noe tilbake siste år, og 
vi nådde dermed heller ikke i 2020 målsettingen på 1600 medlemmer. På grunn av 
koronapandemien hadde vi ikke besøk av feltselgere på sommeren, noe som tidligere år har gitt bra 
påfyll til medlemsmassen.  
  



Vi hadde ca. 500 frivillige ved utgangen av året. Frivillighetskoordinatorene har ansvar for at alle som 
melder seg som frivillige blir tatt imot og får oppgaver.   
  
Det har blitt avviklet 8 styremøter, og 10 møter i arbeidsutvalget. Styret har behandlet 40 saker en 
eller flere ganger, foruten de faste postene.   
Informasjon til frivillige og medlemmer ivaretas av hjemmesiden på internett og Facebook og med 
digitale medlemsbrev fra frivillighetskoordinatorene. Styremøtereferater ligger nå åpent på 
www.korsveien.no.   
Flere aktiviteter bruker egne Facebook-grupper for å organisere aktivitetene.  
  
Avdelingene omsorg og hjelpekorps har hatt god aktivitet og har gjennomført egne møter, kurs og 
samlinger, selv om mye har blitt avlyst i løpet av året. 
 
Røde Kors’ landsmøte ble avviklet digitalt i oktober, der deltok vi med delegat og observatør. To 
bodøværinger ble valgt inn i Landsstyret; Steffen Mio Kristiansen og Kristin Ingebrigtsen, i tillegg til 
Torild Jakobsen i Landsråd Omsorg, 
 

9. Økonomi  
Også fremover må vi tilstrebe en nøktern økonomi hvor våre midler brukes til å sikre en god 
beredskapsorganisasjon. Året har vært utfordrende også for økonomien hvor vi har stått i en rekke 
dilemmaer som følge av situasjonen med Covid19. Styret valgte tidlig å arbeide som om det ville 
ordne seg i stedet for å stoppe aktiviteter. Noen av våre aktiviteter har ikke latt seg gjennomføre og 
derav endte vi opp met et større overskudd enn budsjettert. Mye av vår virksomhet er styrt av 
prosjektinntekter og av overskudd fra butikken. 
 

10.  Dette har vi gjort – evaluering av handlingsplanen 

Handlingsplanens punkt 1: ”Hvem vi er” omtales ikke her, likeså første leddet i punkt 2: ”Hva vi 
gjør” og punkt 3: ”Hvordan vi arbeider”, siden de i liten grad inneholder målsettinger. Videre 
gjennomgår og kommenterer vi de målsettinger som er opplistet i underpunkter under punkt 2 og  
 
Vi jobber for sosial inkludering og for å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag  
 

Hjelpekorps og beredskap 
Hjelpekorpset har hatt nok et meget aktivt år, med høyt operativt fokus og stor innsats med mange 
oppdrag for redningstjenesten. I 2020 deltok vi i 17 søk etter savnet person og 16 assistanseoppdrag, 
hvor det ble lagt ned 1719 timer av våre 66 medlemmer. Største oppdrag alene leverte vi 840 timer i 
søk. 
Aktivitetsplanen har vært gjennomført også under koronapandemien, noe som har vært 
utfordrende. Mange av sanitetsvaktene våre har falt bort grunnet avlyste arrangementer. Øvelse 
Nord, som er en stor øvelse drevet av Nord Universitet, ble heller ikke avviklet fysisk. Dette er en 
øvelse som gir både Hjelpekorpset og resten av BRK god og viktig trening. Ellers har vi hatt en øvelse 
i samarbeid med 330-skadronen og Norsk Folkehjelp Sanitet, der også beredskapsvaktene deltok. 
Kompetanse og kurs er viktig for våre medlemmer, og det har absolutt vært kurstørke utenfor eget 
hus. Vi har hatt deltagere på ASOR, kurs i aksjonsledelse, søk og redning, samt redning skred i 
Valnesfjord. Av kurs for egne medlemmer har vi kjørt grunnopplæring innenfor et meget strengt 
smittevernregime, samt et tauredningskurs. Under pandemien har vi også gjennomgått opplæring i 
bruk av smittevernutstyr for å være forberedt om vi skulle komme i kontakt med smittet person. 



Beredskapsutvalget: Koronapandemien medførte at lite av det som var planlagt ble utført. Ingen 
beredskapsøvelser er gjennomført, og oppfølging av beredskapsvaktene har vært begrenset. 
Beredskapsplanen er noe videreutviklet, bl.a. med tiltakskort for strategisk ledelse og pandemi. 
Aktiviteten har vært rettet mot å bistå kommunen med håndtering av pandemien. Den mest 
konkrete innsatsen ble etablering av tjenesten ringevenn, der ca. 30 frivillige deltok. Mot slutten av 
året ble 12 beredskapsvakter gitt opplæring i smittetesting, og planlegging av vaksinebistand har 
startet. Vi har sett at når en pandemi rammer, er det vanskelig å forutsi hvilke behov for frivillig 
innsats som kan oppstå. Men vi har hatt tett kontakt med kommunen og dekket de behov som har 
oppstått på en god måte. 
 
I september fikk vi på plass en gruppe førstehjelpsinstruktører som nå tilbyr å holde eksterne 
førstehjelpskurs. Det praktiske organiseres gjennom Røde Kors Førstehjelp AS. I 2020 ble det holdt 
14 betalte førstehjelpskurs med til sammen ca 230 deltagere. 

Omsorg 
Det er bare blitt gjennomført én felles samling for alle aktivitetslederne, 25. august. De ulike 
aktivitetene har hatt sine interne møter, om enn noe redusert. 

Besøkstjenesten har vært særlig rammet, med innskrenkninger i besøksmulighetene både i 
institusjoner og i privat sammenheng. Fra mars og ut året har det ikke vært adgang til å ha 
aktiviteter for beboerne på institusjoner. Ett unntak har vært en nystartet gruppe på Vollen 
sykehjem, der studenter fra Nord Universitet har hatt praksis som Røde Kors-frivillige. Det har vært 
noen korona-avlysninger, men for det meste fungert etter planen.  
Sittedans har ikke vært i drift siden mars, fordi både deltakerne og lederne var i risiko-alder. Heller 
ikke sykehustralla har hatt aktivitet siden da. 
Det var heller ikke anledning til besøk i private hjem under nedstengningen i vår, men dette ble 
lettet på fra sommeren av. I perioden med nedstengning ble dette løst ved telefonkontakt. Røde 
Kors ble med på en ordning med «Ringevenn» i samarbeid med kommunens hjemmetjeneste, hvor 
ca 35 personer deltok som ringevenner. Fra sommeren av har besøk i hjemmene fungert omtrent 
som normalt. Vi har rekruttert flere nye besøksvenner i løpet av året. Et kurs ble holdt før koronaen, 
og tre kurs i høst, hvorav et kurs var et rent herrekurs.  
I tillegg ble det holdt et kurs på Kjerringøy, der en egen aktivitetsgruppe ble etablert i november. 
Ved årsskiftet er det registrert 110 besøksvenner som er koblet opp mot en besøksvert. 
Besøkstjenesten ledes av tre frivillige som har tett kontakt med frivillighetskoordinator.  

Visitortjenesten: En ny ordning ble innført fra mars 2019 om at innsatte ikke lenger skal ha besøk på 
cella, men på besøksrom. Dette har ført til at mange innsatte ikke lenger vil ha besøk. Bingoen måtte 
avlyses i vår, men tok seg opp igjen i høst. Det ble gjennomført Luciakonsert og besøk på julaften 
som før. Visitorene har også hatt en fagsamling. Visitorgruppa har i løpet av høsten skiftet ledelse. 

Vitnestøtte: Full aktivitet til mars, da også retten stengte dørene. Det har etter dette vært begrenset 
med oppgaver fra Tingretten, og ingen aktivitet fra Lagmannsretten. Vitnestøttene er 10 aktive 
frivillige og har ingen problemer med de dekke de forespørsler som måtte komme. Det ble avholdt 
et felles møte for alle vitnestøttene i november. 

Leksehjelp: Ble stengt i mars, men startet opp igjen noen uker før sommerferien og har hatt nesten 
normal drift i høst. Går til vanlig mandag og onsdag fra 16-19. I høst var det grupper på 10 + 
hjelpere. Hele biblioteket har blitt brukt som arena for at alle elever skal få hjelp. Ettersom flere av 
leksehjelperne er godt voksne og ikke har kunnet delta, har en klart å rekruttere flere yngre inn.   

Kreativt verksted: 8 faste veiledere og åpningstid to dager i uka fra 11-14. Før 12. mars var det 10-12 
besøkende hver gang. I vår ble alt stengt, men ble etter noen måneder åpnet igjen med færre 
besøkende. Da Tverlandet mottak ble lagt ned i desember, forsvant en fast brukergruppe. Studenter 



fra Nord Universitet har jobbet med å etablere en strikkekafé for ungdom i lokalene til Kreativt 
verksted og med hjelp fra leder der. Frivillige i Kreativt verksted har brukt tida med nedstenging til å 
sy munnbind, noe som har solgt svært godt i bruktbutikken. Det ble også sydd et parti smittefrakker i 
tilfelle behov i Bodø kommune. 

Lån en bodøværing: Ukentlig tilbud på onsdager til alle som ønsker å lære seg norsk og vil bli kjent 
med bodøværinger - og omvendt. Stadig nye frivillige har kommet til, selv om korona har satt sitt 
preg også på denne aktiviteten. Rett etter nedstengningen fikk man på plass en digital versjon. I april 
ble det mulig å møtes ut i små grupper, og da ble det innført som et tur-alternativ. Samarbeid med 
BUA om turutstyr. Justert åpningstid i sommer, bidro på Verdensdagen for psykisk helse og tur til 
Jektefartmuseet.  Det er stor tilstrømming til facebook-siden, som har passert 340 medlemmer. I 
høst har to ungdommer fra Alstad ungdomsskole deltatt som en del av valgfaget «Innsats for 
andre». 

Hverdagsnorsk: Januar og februar forløp som vanlig med treff hver mandag 11-13. Deltakerne var 
fra asylmottaket, men også arbeidsinnvandrere, og hovedsakelig kvinner. Aktiviteten ble stengt ned i 
vår, og det ble gjort forsøk med digital norsktrening. Aktiviteten kom i gang igjen i august, med et 
begrenset antall deltakere. Aktiviteten har hatt fokus på undervisning og kultur. Senhøsten ble 
preget av at mottaket ble lagt ned, og en ny smittebølge i begynnelsen av desember avsluttet 
aktiviteten før jul. 

Norsktrening: Tilbud til flyktninger på Tverlandet mottak i samarbeid med flyktningkontoret. 
Aktiviteten forløp som vanlig med norsktrening hver onsdag 13-15, fram til full nedstengning i mars. 
Oppstart igjen i august, men det var få deltakere, blant annet pga buss-streik og etter hvert 
nedleggelse av mottaket. Vi arrangerte en avslutning på Folkets Hus for Tverlandet mottak med ca 
50 deltakere 31. oktober like før ny nedstengning. Etter at det ble klart at mottaket skulle legges 
ned, startet arbeidet med å opprette et nytt tilbud om norsktrening i samarbeid med Bodø 
kommunes Voksenopplæring. 

Ferie for alle: Det ble gjennomført vinterferietilbud i Narvik fra 29. februar til 4. mars med 16 barn, 6 
foreldre, 5 frivillige fra Bodø og 2 fra Narvik. Sommerferie avviklet 3.-6.juli i Helnessund med 16 
barn, 6 foreldre og 7 frivillige. I Tillegg fikk to familier med til sammen 8 barn en overnattingstur med 
opplevelser. Høstferien ble avviklet i Mo i Rana hvor deltakerne var 4 familier, 13 barn, 6 foreldre og 
5 frivillige. Pga koronaen kunne ingen av de frivillige være over 65, og den vanlige staben ble byttet 
ut med yngre frivillige.  
 
Ferie for ungdom: Tone Magnussen tok initiativ og fikk gjennomført en helgetur for ungdommer til 
Glomfjord. I tillegg ble det arrangert en kveldstur om bord i fiskebåt i sommer. 

BARK er i gang i samarbeid med Åpen møteplass på Bratten Aktivitetspark.  Dette er et 
aktivitetstilbud for barn som gjennomføres ved hjelp av studenter fra 
sosionom/barnevernspedagogutdanningen. Det foregår en dag i uken med påmelding. 

Vennefamilier for enslige asylsøkere: Det er rekruttert flere vennefamilier som skal ha kontakt med 
enslige asylsøkere i Bodø.  Arbeidet kom så vidt i gang før jul. 

Nattevandring: Det har ikke vært aktivitet i 2020. 
 
Samarbeid med andre organisasjoner og etater: 
Vi har fortsatt vårt gode samarbeid med andre organisasjoner innenfor barne- og 
ungdomsaktiviteter. Blant annet ble det i forkant av påsken delt ut aktivitetspakker til ca. 450 barn i 
familier med dårlig økonomi og før jul organiserte vi «Frivillighetens julegaveaksjon». Dette var 
samarbeidsprosjekter mellom Bodø Røde Kors, Bodø idrettsråd, BOT, Kirkens bymisjon, Redd Barna 
og Bodø ungdomsråd. Vi samlet inn penger blant annet via juletreaksjon på Stormen bibliotek og på 



City Nord, og pengene gikk til innkjøp av gavekort som ble delt ut som julegave til barn i familier med 
dårlig råd. Aksjonen foregikk i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og hjelpeapparatet.  

Bruktbutikken hadde normal drift frem til Norge stengte ned 12. mars. Da vurderte vi situasjonen 
som så usikker at vi valgte å stenge bruktbutikken for å ta vare på alle våre frivillige i risikogruppa, 
men også for å være beredt til å bistå kommunen ved eventuelle humanitære behov som følge av 
pandemien. Etter hvert som smitte-situasjonen ble mer avklart åpnet vi igjen etter en drøy måned 
stengt. Da med reduserte åpningstider og innførte smittevernstiltak.  
 
Til tross for nedstenging og reduserte åpningstider en periode, har vi likevel inntekter som forventa i 
2020. Dette må vi si oss svært godt fornøyd med. Dette viser at det er et stort behov for oss, kanskje 
spesielt i en tid der mange er permitterte og har en usikker økonomisk framtid foran seg som følge 
av pandemien. 
I fellesferien ga vi to ungdommer sommerjobb på lørdagene i bruktbutikken, noe som gjorde at vi 
klarte å holde åpent hele sommeren. Økonomisk sett tapte vi ingenting på å gi lønna arbeid til 
ungdommene, da tapet av inntekter hadde vært større ved stenging enn hva lønna utgjorde.  
 
Basen med frivillige er høvelig konstant. Noen kommer til, noen faller fra og noen kommer tilbake 
etter en periode borte. Slik vil det alltid være i en aktivitet basert på frivillig arbeid. Det er alltid plass 
til flere, men det går rundt med den gode basen vi har av frivillige.   
Gjennom året har vi hatt samarbeid med Kriminalomsorgen, utplasseringselever fra Bodø 
videregående og Saltvern skole, samt en god del ordinære frivillige som primært ønsker et sted å få 
praktisert norsken sin på. Bruktbutikken er en god arena for så mangt.    
 
BUA har hatt en sterk økning i bruken siden oppstarten, og særlig siste år har mange oppdaget 
mulighetene til å låne gratis utstyr. Det førte til at BUA Bodø endte som nest beste utlånsordning i 
antall faktiske utlån – på landsbasis. 5873 enheter ble utlånt i 2020. En suksess var det også å 
ansette to skoleungdommer som hadde sommerjobb i BUA og sørget for alt av utlån i skoleferien. 
Lønnsmidlene fikk vi gjennom et tilsagn fra Bufdir.  
 
I høst la vi ned tilbudet FiskeBUA på Tverlandet, siden asylmottaket ble lagt ned. Det betydde også at 
vi mistet noen trofaste frivillige. Arbeidet med å skaffe nye frivillige har pågått utover høsten. BUA 
var med og arrangerte Vinteraktivitetsdag på Bestemorenga, sammen med flere andre 
organisasjoner.  
 
Åpningstidene har vært noe endret gjennom året, både pga koronasituasjonen, tilgangen på 
frivillige, og også noen sesongvariasjoner. Dette har likevel ikke har negativ påvirkning på publikums 
bruk av BUA.  
 

Omatt Gjenbruksverksted har levert for salg som budsjettert for 2020. Fra januar har det vært tilsatt 
prosjektleder, i mars ble det tilsatt el-fagansvarlig, og Omatt ble registrert som el-foretak. Omatt ble 
også godkjent som lærebedrift. De frivillige fra flyktningmottaket på Tverlandet ble borte i løpet av 
våren. Etter hvert kom det inn fra NAV personer på arbeidspraksis. To av disse vil bli tilbudt 
ansettelse som lærling og praksiskandidat. 6 elever fra Bodin videregående skole har vært utplassert 
en dag i uka for praksis. Totalt gjennom året har ca. 25 personer vært deltidsengasjert i 
arbeidspraksis hos Omatt. 

Det er laget et HMS-system som er under implementering. Det er også klart for implementering av 
system for garantiordning og reklamasjonsbehandling. Det er i samarbeid med Iris utarbeidet en 
forretningsplan med tanke på fremtidig etalering av Omatt Gjenbruksverksted AS. 

 



Vi bygger og utvikler ei sterk og behovsrettet Røde Kors-forening  
 
Bodø Røde Kors har styrket og utviklet samarbeidet med mange ulike aktører de siste årene. Her er 
noen eksempler: 

 Omatt Gjenbruksverksted: NAV, Iris, Bodø og Bodin videregående skole 
 BARK: Bratten aktivitetspark og Nord Universitet 
 Besøkstjenesten: Bodø kommune, Nord Universitet 
 Aktiviteter for barn og unge: Bodø idrettsråd, BOT og andre organisasjoner, Bodø kommune 
 Norsktrening: Bodø Voksenopplæring 
 Bruktbutikken: NAV, kriminalomsorgen, Bodø voksenopplæring, Bodø videregående, byens 

ungdomsskoler, Rehabiliteringstjenesten til Bodø Kommune.  
 BUA og Kreativt verksted: Kriminalomsorgen, NAV, Bodø kommune, FREM 
 Leksehjelp og Lån en bodøværing: Stormen bibliotek, Nord Universitet 
 Hjelpekorps og beredskap: Politi, HRS, 330-skvadronen, Bodø kommune, legevakta 
 Visitorer: Bodø fengsel 
 Vitnestøtte: Salten tingrett 

 
Samtidig jobber vi godt for å øke aktiviteten og ta imot alle som ønsker å være frivillige hos oss. For 
organisasjonen er det viktig å ha frivillighetskoordinatorer som kan ta initiativ til samarbeid, støtte 
aktivitetslederne i deres arbeid og sørge for at nye frivillige kommer inn i en aktivitet. 
Frivillighetskoordinatorene søker også midler gjennom Norges Røde Kors og ulike andre 
finansieringsordninger. 
 
Det har vært utfordrende å gjennomføre planlagte kurs gjennom koronatiden, og noe har blitt avlyst. 
På slutten av året la vi grunnlag for å ta i bruk Startkurset for nye frivillige fra 2021. 
 
11.  Avslutning 
Pandemien kunne ha ført til full stans i det meste av det vi holder på med. Men, tvert imot, den viste 
en organisasjon som var i stand til å snu seg på kort tid, ta smittevern inn som en del av hverdagen 
og gjøre endringer som førte til at vi faktisk klarte å holde de fleste aktivitetene gående med nye og 
andre virkemidler. Vi har til og med startet aktivitet på nye områder i året som gikk.  
 
Styret i Bodø Røde Kors er stolte av det vi har fått til og glad for alle frivillige som har stått på, eller 
som har ventet tålmodig på å få starte opp igjen.  Det største savnet for styret har nok vært at vi ikke 
fikk arrangert en felles ledersamling med avklaringer og samling for felles arbeid.  
 
Som alltid har vi hatt et fint samarbeid med naboforeninger og Nordland Røde Kors. 
Til alle dere; tusen takk! 
 
Bodø den 1. mars 2021.  
 
 
 
 


