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Årsberetning 2022 Røde Kors Horten. 
 

Styret, valgt på årsmøtet 17.03.2022: 

Leder: Kjetil Karlsnes  

Nestleder: se under 

Styremedlem: Rupinder Kaur (2 år)  

Styremedlem: se under 

Styremedlem fra Hjelpekorpset: Andreas Neslow 

Styremedlem fra Omsorg: Hanne Holm-Johnsen 

Varamedlem: Dagfinn Thorkildsen 

 

På ekstraordinært valgmøte (Suppleringsvalg) på 

Røde Kors Huset 12.05.22 ble følgende valgt inn i 

styret: 

Nestleder: Christian Hontvedt 

Styremedlem: Gro Minde 

 

Revisor for foreningen har i 2022 vært HLO revisjon & Rådgivning.  

 

Regnskapet har blitt ført av Helseregnskap AS v/ Line Eftang. 

Gro Minde har på vegne av styret vært foreningens kasserer/økonomiansvarlig.  

 
Eirik Flagstad Røsland har hatt oppgaven som styrets sekretær fra august 2022. 
 
Valgkomite: Leder Jan Westbye. Deltagere: Thorhild Currin + 1 (sistnevnte måtte trekke seg). 
Komiteen startet sitt arbeid I september. Se egen redegjørelse fra Valgkomiteen. 

 
Hjelpekorps lokalråd 
Korpsleder:  Andreas Neslow  

Administrativ leder:  Thor Kristian Høiback 

Operativ leder og nestleder: Odd Johnny Hermansen 

Rådsmedlem:  Vegard Svendsen 

Varamedlem:  Gjermund Eikenes 
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Omsorg lokalråd 
Hanne Holm-Johnsen (leder) 
Thorhild Currin (nestleder) 
Per Knapstad (til 17.3 medlem) 
Rupinder Kaur (fra 17.3, medlem) 
Jan Otto Hånes (vara) 
Gro Lizzy Larsen (til 17.3 vara) 
Maryam Ally (fra 17.3, vara) 
 
På styremøtet 04.04.23 ble det vedtatt at ansvaret for Bruktbutikken og Grønlia Eldresenter 
skal ligge under Omsorg og ikke direkte under lokalforeningsstyret. 

Huskomitéen har bestått av 
Leder: Vegard Svendsen. Thorhild Currin, Eirik Røssland, Maryam Ally og Odd 

Johnny Hermansen; se egen årsberetning fra Huskomitéen. 

 

Beredskapskomiteen (Heretter kalt Ressursgruppe beredskap) har bestått av 

Leder: Christian Hontvedt. Medlem: Eirik Flagstad Røsland og Vera 

Lauritzen. Se egen årsberetning fra Ressursgruppe beredskap (RGB). 

 
Grønlia-komiteen 

Leder: Ove Johan Bjørkavåg.  

De frivillige fra Røde Kors som har betjent senteret er: Liv Bentsen, Jorun Schreiber, 

Thorhild Currin, Unni Fanøy, Isabel Costa, Tore Kristoffersen, Elena Hesselager, Luisa 

Hortencia Olivares, Ann Mari Olsen, Jan Otto Hånes, Ove Johan Bjørkavåg.  

 
Bruktbutikkomiteen: Lederteam bestående av: Unni Fanøy, Gro Minde. Anne K Karlsen. Isabel 
Costa. 
 

Flyktningeguidene: Leder Pert Knapstad.  

 

Besøkstjenesten: Leder Hanne Holm-Johnsen 

 

Internasjonal dans og prat for damer: Leder Rupindert Kaur 

 

RØFF: Ingen aktivitet
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Styremøter: 

Det har i perioden 17.03 til 31.12.22 blitt avholdt 12 ordinære styremøter og det har blitt 

behandlet 71 saker.  Styret har utover dette hatt diverse kontakt på telefon og ved e-post. 

I tillegg til sakene, har det på hvert møte blitt gitt orienteringer fra de forskjellige 

aktivitetsområdene, Hjelpekorps, Omsorg, Grønlia senter, Bruktbutikken, 

Beredkapsutvalget, Huskomiteen og økonomi. Mange temaer har vært oppe til 

diskusjon uten at det er gjort styrevedtak. 

Styret har også avholdt 2 utvidede ledermøter med ledergruppene I Omsorg og 

Hjelpekorps. Temaer har vært: Bli bedre kjent, Samarbeid og teamutvikling, 

Forventninger til hverandre, Saker som opptar oss, Innspill og diskusjon. 

 

Noen av sakene som er behandlet i styret 

• Vaktmestertjenesten 

• Oppnevnt valgkomite 

• Verdivurdering og tilstandsrapport av Bassengbakken 9 (RK 

Huset) 

• Kjøpt RK telt, som ble innviet på Julemessa på KJV i desember 

• Fått på plass nytt telefonsystem med 4 innvalg, innkjøpt 4 

telefoner og en PC til styrearbeid 

• Utarbeidet oppgaveliste for Huskomiteen 

• Gjennomgang av leiepriser for RK Huset 

• Deltagelse «Jul på KJV» 

• Forlenget engasjementet med økonomiansvarlig/kasserer 

• Innsamling av klær m.m. til Ukrainske flyktninger 

Referater fra styremøtene ligger på Horten åpen for alle i 

Korsveien. 

 

Aktiviteter på huset 

Hjelpekorpset har sine møter i underetasjen, i hovedsak hver tirsdag kveld. 

RØFF har ikke hatt noen aktivitet i år. Mangler aktivitetsleder. 

Omsorg har eget kontorrom i underetasjen, og har sine medlemsmøter i utleiesalen. 

Internasjonal dans har vanligvis sin aktivitet i utleiesalen en gang i måneden. 

Bruktbutikken har sine lokaler i 1. etasje, samt lagerplass i dobbelgarasjen. 

Butikken har åpent onsdag, torsdag og lørdag. Utleielokalene  har som følge av 

reparasjonsarbeider hatt mindre utleie enn normalt. Lokalene brukes også til    

egne interne møter og aktiviteter. 
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Faste leietakere på huset 

Faste leietakere er 

• Sykehuset i Vestfold og Telemark, Pre Hospital Tjeneste, ambulansestasjon i Horten 

• Fysioterapeut 

• Leietaker i leilighet 

• NRRL (Norsk Radio Relæ Liga) leier møtelokalet i underetasjen, og har aktivitet tirsdag 

førmiddag og torsdag kveld 

• Musikkøvegruppe leier i «sofarommet» i underetasjen, leier i helger. Leieforholdet ble 

avsluttet i april 2022 

• SensoNor har avtale om bruk av styrerommet ved øvelser og evt. hendelser 

 

Deltagelser kurs etc: 

Leder har deltatt på Teamsmøter og kurs for lederne i lokallagene, i regi av Distriktet. 

Leder, Andreas Neslow, Thor Høybakk, Hanne Holm-Johnsen, Eirik Røsland, Ann-Kristin 

Frank og Thorhild Currin deltok på frivillighetskonferansen i Sandefjord den 12. - 13. 

november. 

 
Beredskap: 
Horten Røde Kors samarbeider med den lokale redningssentralen, og foreningen er medlem 

av det kommunale Beredskapsutvalget. Det ble gjort endringer i beredskapsutvalget i juni 

2022. Christian Hontvet overtok ansvaret. Med seg fikk han Eirik Flagstad Røssland og Vera 

Lauritzen. Nytt navn ble Ressursgruppe Beredskap (RGB). 

 

RGB har hatt to møter i 2022. RB består av tre medlemmer og ledes av nestleder i Horten 

Røde kors. I samarbeid med Peter Meyer, ansatt ved fylkeskontoret har Horten Røde kors 

valgt å vente med å lage en ny lokal beredskapsplan frem til den nye nasjonale 

beredskapsplanverket er implementert. Dette planverket er etter alt å dømme klart i løpet 

av første halvdel av 2023. I påvente av dette har beredskapskomiteen hatt fokus på å 

oppdatere den eksisterende beredskapsplanen med tanke på navn og kontaktopplysninger 

på nøkkelpersonell. 

Det videre arbeidet i RGB for Horten Røde kors vil fortsette når nytt styre er etablert og leder 

for RGB er valgt. 

 

Våre egne aktiviteter: 

Den 18.mars var en gruppe fra lokalforeningsstyret, Omsorg og Hjelpekorps på omvisning 

på mottaks-/transitthotellet for å gjøre seg kjent med tilbudet og fasilitetene. Mens 

omvisning pågikk fikk hotellet melding om at den første bussen med Ukrainske flyktninger 

var på vei fra Torp. Nyvalgt leder av foreningen ble imponert over hvor raskt og effektivt 

våre folk omstilte seg og stod klare til å motta de første flyktningene som kom med veldig 

lite bagasje til et helt nytt land. 
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Årsberetning for Huskomiteen 2022 

Det er utarbeidet instruks fra styret, med ramme for fullmakt til innkjøp, satt til inntil  

 kr.10 000. Instruksen ses i sammenheng med instruks for vaktmester. 

 Informasjon fra Huskomiteen har blitt meddelt styret på forespørsel og når 

det har vært aktuelle saker å melde eller å ta opp. 

• Reparasjon av taket i festlokalet. Gammelt tak ble revet, og nytt ble montert opp. Nye 

lamper bestillt og montert 

• Det er også kjøpt inn nye lamper til å ha på veggen ute ved den store p-plassen 

• Arbeidsavtale med vaktmester ble sagt opp og ny innleid vaktmestertjeneste er ordnet. 

Avtale ble inngått for et år fra 01.09.22 med Vestfold Vaktmestertjenester AS v/Erland 

Ruggeseter 

• Det jobbes med å få på plass ny vaskeavtale for RK Huset og Grønlia 

• Det har også vært fjernet søppel som settes på utsiden ved containerene 
 

Loppetorg/garasjesalg 

Det forrige styret hadde foreslått å ikke arrangere loppemarked I 2022 pga utfordringer 

med personellressurser. Erfaring har vist at veldig mye arbeid blir lagt på få personer 

særlig før og etter loppemarkedet. Før ev. Nytt loppetorvarrangement anbefales det å 

gjøre grundig research og avklare om det melder seg tilstrekkelige dedikerte mannskaper 

til alle oppgaver, før, under og etter.  

Som en erstatning ble det arrangert Garasjesalg. Dette ble ingen stor suksess økonomisk. 

 

Profilering 

Det ble lite profilering dette året. Noen omtaler i Gjengangeren. Vi deltok med stand på 

frivillighetsdagen i Lystlunden lørdag den 3. september.  

Vi deltok også på «Jul på Karljohansvern», hvor vi solgte munker og kaffe. 

 

Medlemmer 

Antall medlemmer ved årsslutt var 945, en nedgang på 33. Vi trenger flere frivillige til å 

ivareta nåværende aktiviteter og til å sette I gang nye, bl. a 

Ungdom/RØFF og Besøkstjenesten. 

 
Stor takk 

Styret vil til slutt takke alle som har bidratt til lokalforeningens arbeid og aktiviteter.  Røde 

Kors er en organisasjon som forbindes med gode tiltak for lokalbefolkningen, og for 

samfunnet hjemme og ute. Vi er helt avhengige av alle frivilliges innsats for å kunne 

gjennomføre dette. Stor takk til alle sammen og fortrsett med det gode arbeidet. 

 
Horten, 7.februar 2023 
 
Kjetil Karlsnes                            Christian Hontvedt                     Hanne Holm-Johnsen 
Leder    Nestleder     Styremedlem    

 
Andreas Neslow Rupinder Kaur                                Gro Minde 

Styremedlem Styremedlem  Styremedlem 


