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Lokalrådet for omsorg:  

Leder         Ingen valgt  

Nestleder         Cathrine Olsen  - fungerende leder (med Oddbjørg F.                           

Aarthun som høyre hånd fra høsten 2019) 

Medlem        Maria Carolina Ruiz   

Varamedlem       Monica Danielsen (ikke vært tilstede) 

 

Virksomhetens art Sola Røde Kors er en sosial velferdsorganisasjon. Organisasjonens kontor 

er i Sola. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat. I 2019 er brutto midler anskaffet til 

humanitære formål kr 3.201.182. Resultatet er et overskudd på kr 2.316.236. Egenkapital pr 

31.12.2019 er kr 5.910.518. 

Styret mener at årsberetning gir et riktig bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld, 

finansielle stilling og resultat.     

Fortsatt drift - Styret bekrefter at det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av 

organisasjonen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.     

Arbeidsmiljøet - Organisasjonen har hatt en deltidsansatt vaktmester og deltidsansatt 

renholdsarbeider frem til flytting i 2019. Arbeidsmiljøet er godt.    

Likestilling - Organisasjonen har kun to deltidsansatte. Styret har i 2019 bestått av 4 menn og 

4 kvinner.    

Forskning og Utvikling - Organisasjonen har ingen forsknings- og utviklingsaktiviteter.     

Ytre miljø - Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø.    

 

SOLA RØDE KORS HAR DELTATT PÅ FØLGENDE I 2019 



Januar - Sanitetsvakt på Sola Halvmaraton 



- To leteaksjoner samt bistått i snøkaoset på Jæren 

- Hyggekveld på Soltun 
- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

- Avholdt 1 diskotek 

- Puzzlers et treff 

- BARK var på omvisning inne på 330 Skvadronen.  

Februar - Deltatt på lokalforeningsseminar på Kronen gård på Sandnes 

- Deltatt på samarbeidsmøte med kommunene og frivillige på Radisson 

Blu Stavanger 

- Avholdt årsmøte 

- 1. helg Videregående Førstehjelp-kurset for RKH Søgne 

- Tre leteaksjoner 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

- Avholdt 1 diskotek 

- BARK -Atle Mortensen fra Mot snakket med oss om organisasjonen 

Mot, og hva det jobber imot. 



Mars - Møte med Sola kommune avd eiendom 



- Sanitetsvakt på ‘Superhelg’  

- Områdemøte 
- 2. helg Videregående Førstehjelp-kurset for RKH Søgne 

- Fire leteaksjoner 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

- Avholdt 1 diskotek  

- BARK fikk opplæring i vannredning, inne på huset. 

- BARK var på tur ut i Hålandsmarka med refleks løpe poster, grilling 

og god kakao. 

- BARK hadde besøk fra sjøspeideren, ble viste knuter. 

April - Årsmøtet i Rogaland RK 

- Sanitetsvakt på Sola BMX, Hålandsvannet Halvmaraton, 

Spinnsprintet 

- Opplæring i det nye beredskapsprogrammet CIM 

- DHLR Instruktørkurs 

- To leteaksjoner 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

- Avholdt 1 diskotek 

- BARK var på tur inn til 

Redningsselskapet i Stavanger, der 

fikk vi en omvisning av båten og 

prøvd brannslangene deres. Politi 

båten også kom forbi, der fikk 

jenten en liten luftetur ut på fjorden sammen med Politiet.  

- BARK hadde en Påske kveld der vi laget påskepynt og koste oss med 

påskesnop og påskequiss  

Mai - deltatt på SSS møte 

- deltatt på Teamkveld i Stavanger Røde Kors  

- Folketoget på 17. Mai 

- Fikk deltakelse i prosjektet til RRK – Rogaland Viser Vei 

- Sanitetsvakt på Landstreffet for Russ, Tinestafetten, Forus Travbane, 

17. Mai, Tanangerdagen og Dansen  

- Elveredningskurs 

- Fire leteaksjoner 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

- Avholdt 1 diskotek  
- Deltatt på Tanangerdagene 



- BARKs sommer avslutningen ble en tur til Klepp på trampolineparken 

der fikk jentene styrket samholdet. 



Juni - Sanitetsvakt på Junior Mablis, Dragefestivalen, Sola BMX, NM i 



Rullestolrugby, Motocross NM 



- Arrangert og deltatt på Pinseleiren 2019 på Karmøy 

- Årlig sommerfest for RKH 
- To leteaksjoner 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

Juli - Sanitetsvakt på Viking-Haugesund Kamp, Gladmaten 

- En leteaksjon 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

August -  «siste» fest på huset for medlemmer  

- Sanitetsvakt på 10:13 Festivalen, Motocross 

- Introkveld for nye medlemmer 

- Møte med Rogaland Viser Vei 

- Førstehjelpsundervisning for Sola BMX 
- Pasientoverflytning til Sverige  

- Fire leteaksjoner 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

- BARK -fokusert på at barna skal få enkel innføring i førstehjelp, kart 

og kompass og enkel vann redning.  

September - Møte med Sola Kommune ved eiendomsavdelingen 

- Befaring 

Skjalgstova 

- Beredskapsøvelse arr RRK 

- Møte RVV 

- Møte med Sola Turn 

- Deltatt på Ledersamling på Marka 

- Åpendag på Røde Kors huset med loppemarked 

- Sanitetsvakt på Sikorsky North Sea Run, filmprosjekt på Selestranden 
- Startet flytteprosessen  

- Storøvelse i Stavanger-området  

- 1. helg Grunnkurs for HJK 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 



- Bingo på TABO 

- Basar 
- Avholdt 1 diskotek 

- Årlig busstur  

- BARK - med god hjelp fra Hjelpekorpset hadde vi god læring/øving 

av vannredning ute på Ølbergstranda 

Oktober - Møte RVV 



- Sanitetsvakt på Sola BMX, Viking-kamp 



- 2., 3. og 4. helg Grunnkurs for HJK 

- Videregående Førstehjelp-kurset for RKH Bodø 
- Dugnader tilknyttet flytting 

- To leteaksjoner 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

- Avholdt 1 diskotek 

- BARK hadde en kjekke Halloween fest på huset, med fult oppmøte. 

Alle hadde kledd seg ut, vi hadde spøkelseshistorier, litt lek og moro 

med mye snop.  

November - Deltatt på kurs og kompetansehelga 

- RVV møte 

- Møte med frivillighetssentralen 

- Sanitetsvakt på Landskamp Kvinnefotball, 3-sjøersløpet 

- Idrettsskadekurs 

- Dugnader tilknyttet flytting 

- Befaring i Ryfast 

- Førstehjelpsundervisning for Speiderne 

- En leteaksjon 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

- Avholdt 1 diskotek 

- Arr Førstehjelpskveld for omsorg – Sola, Stavanger og Sandnes  
- BARK fikk omvisning inne på Politi stasjonen i Stavanger. Fikk sett 

garasjen, bilene og cellene. 

Desember - overlevert huset til ny eier 

- En leteaksjon 

- Hyggekveld på Soltun 

- Salgstralle på Soltun 

- Bingo på TABO 

- Avholdt 1 diskotek 

- Grøtdag for frivillige 

- BARK hadde en kjekke avslutning på Skaylainer på Klepp

 
Vi har gjennom året hatt 1 konstitueringsmøte, og 8 ordinære styremøter.  



 

Hus/garasjekomite:   

På tampen av 2018 fikk vi et bud på 2 millioner for Ljosheimveien 18. I tillegg til salgsprisen, 

river de nye eierne huset for oss. Overtakelsesdato ble satt til 2.12.19. 

Flere fra styret har deltatt på flere av møtene som er avholdt.  

Det har vært mange møter med spesielt kommunene/eiendom, ny leieavtale er forhandlet 

frem, Skjalgstova hvor vi har kontor, møtelokaler og noe lager. Hjelpekorpset har fortsatt en 

garasje/lager i Hålandsmarka. 

Det har også vært en del møter ifm anbudsrunde på ny garasje, denne ble imidlertid utsatt på 

grunn av politisk behandling av annen sak i kommunen som måtte avgjøres før vår sak kunne 

opp til behandling, forhåpentligvis avgjøres det tidlig i 2020. 

Vi har hatt noen møter i forbindelse med kontrakten som følge av salget av eiendommen til 

TS Stangelandgruppen AS.  

Høsten har vært preget av mye flyttesjau, rydde oss ut av Ljosheimveien 18 og inn i 

Skjalgstova har tatt mange dugnadstimer. 

 

Beredskapsutvalget:    

Anita Høyvik – leder ut mai 2019 

Trond Mæland – leder fra juni 2019  

Jan Martin Aarre - omsorg sin representant   

Morten Husebø – hjelpekorpsets representant ut feb. 

Nicolai Haarr - hjelpekorpset sin representant fra feb.   

Beredskapsstatus og hvordan nødvendig utstyr skulle oppbevares i nye lokaler har vært 

diskutert og vurdert fortløpende. Leder trakk seg i mai pga overgang som leder for 

beredskapsutvalget i Rogaland Røde Kors med Flekkefjordby. Utvalget deltok på øvelse med 

Rogaland Røde Kors (CIM). 

 

Omsorg 

Det er blitt gjennomført ti rådsmøter og ti informasjonsmøter. 

Oddbjørg F Aarthun representerte omsorg på distriktsårsmøte. 

Besøkstjenesten 

Det har vært avholdt ti bingoer på TABO i 2019. 

På Soltun har det vært 11 hyggekveld som avholdes den første onsdagen i hver måned. 

Hyggekvelden består enten av sang og musikk eller bingo. I tillegg får beboerne noe å bite i. 

Annenhver tirsdag går vi med en salgstralle på Soltun. 



Det ble gjennomført en busstur i løpet av 2019. Den ene turen gikk til Gjesdal Spinneri den 

7.september med seks frivillige og 46 deltakere fra Sola/Tananger – området. 

Basaren ble avholdt 27.september med loddtrekning og åresalg på Sola sjukeheim.   

I 2019 har vi har fem frivillige som går som besøksvenn med hund på sykehjemmet. 

Vi har 16 aktive besøksvenner i 1-til-1 koblinger pr. 31.12.19 

 Diskoteket 

I løpet av 2019 var det planlagt ti diskotek, men kun ni ble gjennomført. Ett diskotek ble 

avlyst på grunn av mangel på frivillige. Diskoteket arrangeres for barn 4. til 7.klasse. I 2019 

har vi ligget på mellom 100 – 150 unger. Totalt har diskoteket en gruppe på rundt 30 

frivillige. 

 

Puzzlers 

Puzzlers har hatt mindre aktivitet i 2019 sammenlignet med 2018. Men det er avholdt 5 treff. 

 

Barnas Røde Kors (BARK) 

Det har vært en gruppe på 10 barn som har vært med oss siden starten av BARK. Det er blitt 

en sammensveiset god gruppe som hjelper og stiller opp for hverandre. Vi har fokusert på at 

barna skal få en enkel innføring i førstehjelp, bruk av kart og kompass og enkel vannredning. 

Vi har fått god hjelp av hjelpekorpset med vannredningsøvelse på Ølbergstranda. BARK 

mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen SR – Bank til innkjøp av lavvoer og primuser. 

 

Hjelpekorpset  



2019 var et aktivt og spennende år for Hjelpekorpset. Det ble et år formet av økt samarbeid, 

nye medlemmer og flytting.  

Gjennom hele året har Hjelpekorpset hatt faste korpskvelder hver tirsdag etter 

skolekalenderen mellom kl 18-21. I 2019 hadde vi 39 korpskvelder med et gjennomsnitt på 

rundt 7 deltakere hver gang. Dette gir oss til sammen over 780 timers aktivitet knyttet til 

korpskvelder. Hver korpskveld har ulike tema, og i 2019 har vi hatt ett spesielt fokus på 

førstehjelp og å øke våre medlemmers kunnskap og ferdigheter for å gjøre dem tryggere på 

sanitetsvakter og leteaksjoner. I tillegg til førstehjelp har vi hatt flere kvelder knyttet til søk og 

redning, samt bruk av nødnett, kart & kompass og nettbrett – alle essensielle tema for 

Hjelpekorpsets aktivitet. Gjennom hele året har vi hatt et tett samarbeid med Hjelpekorpset i 

Stavanger og hatt mange felles korpskvelder med dem for å kunne kjøre større øvelser og 

skape tettere bånd til dem vi 

svært ofte samarbeider med på 

leteaksjoner og vakter.  

På sanitetsvaktfronten har vi 

også hatt et aktivt år. En god 

blanding av nye og faste 

vakter. Vår operative leder har 

jobbet godt for å sikre oss faste 

avtaler og vi har signert flere 

av disse. Dette er noe som er 

svært positivt for 

Hjelpekorpset da dette gir oss 

bedre økonomisk 

forutsigbarhet i årene som 

kommer. Totalt har vi hatt 

over 680 timer på vakt og tjent 

inn rundt 140 000,- kroner.  

Kursing har som alltid vært en 

stor del av året og står for så 

godt som halvparten av all 

aktivitet vi har hatt. Hele 2 550 

timer har våre medlemmer 

brukt på kurs, enten som 

deltaker, instruktør, veileder, 

kursleder, fagleder eller 

markør. Våre medlemmer, 

med Operativ Leder i spissen, 

har arrangert og bidratt i 

gjennomføringen av tre 

videregående førstehjelpskurs i 

tre forskjellige fylker, et 

idrettsskadekurs, et 

instruktørkurs i DHLR, samt 

grunnutdanningen til HJK.   



Hjelpekorpset har deltatt med mannskaper på 18 leteaksjoner gjennom 2019. Vi har sett en 

liten nedgang i responsen her. Økt fokus og trening på leteaksjoner, samt kursing og nye 

medlemmer ser vi på som gode muligheter til å få Hjelpekorpset opp på toppnivå igjen. 

Gjennom 2019 har Hjelpekorpset i Sola fått syv nye medlemmer hvor over halvparten av 

disse også har blitt godkjente gjennom året. Vi er svært fornøyde med dette og ser frem til at 

alle skal bli aktive medlemmer. 

2019 har også gitt Hjelpekorpset noen oppgraderinger. Vi har ferdigstilt ny redningsbil som 

vil ta over for den gamle mannskapsbilen. Dette blir et beredskapskjøretøy som alltid vil stå 

klart til utrykning på leteaksjoner. Hjelpekorpset har også kommet godt på plass i de nye 

lokalene og la ned nærmere 200 dugnadstimer i flytteprosessen.  

Alt i alt et svært aktivt år med godt over 5 100 timer frivillig arbeid.  

 

 

Sola 16.februar 2020 

 

___________________                         ____________________ 

Anita Almås Høyvik                                  Trond Mæland  

Styreleder                                                 Nestleder  

   

   

_____________________                             _________________________   

Inger Louise Østhus                                 Helge Fære Jacobsen  

Styremedlem                                               Styremedlem  

   

 

 


