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Knut’s brev til årsmøtet: 
 

 

Kjære Røde Kors-venner, 

 

Det høye aktivitetsnivået i Sandefjords Røde Kors har fortsatt det siste året.  Det er en 

imponerende innsats som legges ned i alle aktivitetene våre.  Dette hadde ikke vært mulig 

uten den formidable innsatsen til våre frivillige.  Derfor har jeg lyst til å benytte denne 

anledningen til å rette en ekstra stor takk til deg som velger å bruke av din tid til Røde Kors-

arbeid.  Tusen takk! 

Sandefjord Røde Kors er en synlig aktør i kommunen vår, og vi nyter respekt fra innbyggerne 

så vel som offentlige etater og bedrifter.  Dette har ikke kommet av seg selv, men er et 

resultat av innsatsen som er lagt ned over flere år.  Vi er til stede for våre medmennesker 

med ulike behov i ulike livsfaser.  Nå har vi et tilbud til aller yngste og helt til de aller eldste.  

Det er nettopp derfor Røde Kors sees på som en viktig samfunnsaktør og det skal vi fortsette 

å være.  Derfor er det viktig at vi også utvikler oss i takt med samfunnet rundt oss. 

Vi går spennende tider i møte.  Styret har det siste året tatt viktige grep for å forberede oss 

på å møte fremtidens humanitære behov.  Det løser vi sammen med dere, i fellesskap skal vi 

fortsette å utvikle oss til det beste for innbyggerne i Sandefjord kommune.   

Til slutt vil jeg også rette en takk til de som går ut av styret i år.  Tusen takk for innsatsen!  

Jeg har også lyste til å rette en takk til Lasse Lien som år etter år stiller opp og setter 

sammen dette årsmøtedokumentet.  Tusen takk, Lasse. 

 

Ønsker alle et godt årsmøte! 

 

 

Knut Kaspersen 

Lokalforeningsleder 

Røde Kors Sandefjord 
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Årsberetning Sandefjord Røde Kors 2022 

Sandefjord Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød, og være en tydelig aktør i 

vårt lokalsamfunn. Denne beretningen beskriver hovedtrekkene i hendelser i Sandefjord Røde 

Kors det siste året. 

 

Sandefjord Røde Kors er en organisasjon der virksomheten omfatter frivillig humanitært 

arbeid og beredskap. Organisasjonen er lokalisert i Sandefjord Kommune. Org.nr. 

984 066 554. 

Styret med varamedlemmer består av 4 kvinner og 5 menn. 

Styret er bevisst med hensyn til de alminnelige forventninger til tiltak for å fremme 

likestilling i organisasjonen. Det anses ikke nødvendig å iverksette tiltak mot diskriminering. 

 

Styret mener at årsregnskapet viser et rettvisende bilde over resultat og stilling pr. 31.12.2022. 

 

Årsregnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. 

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme organisasjonens stilling og 

resultat som ikke fremgår av regnskapet og balanse med noter. Det er heller ikke etter 

regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse 

av regnskapet. 

 

Foreningen har pr. 31.12.2022 1. ansatt 

 

Organisasjonen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.  

Foreningen har ingen pågående forsknings og utviklingsaktiviteter. 

 

Lokalstyret 

Leder: Knut Kaspersen    Nestleder: Kent Eide  

Styremedlem: Berit Reppesgård   Styremedlem: Jeanette Wengård 

Styremedlem: Eivind Sletthaug   Varamedlem: Else Gro Andersen 

Varamedlem:  Hermann S. Nilsen    

Lokalråd Omsorg:      May-Bente Jansson 

Lokalråd Hjelpekorps:    Geir Bergtun   

Lokalråd Røde Kors Ungdom:    Erik Huynh frem til sommeren 2022 

    

      

Internett: 

Sigbjørn Ljusnes 

 

Kontrollkomiteen 

Medlem: Sigbjørn Ljusnes       

Medlem: Roar Aasen Galaaen 

Medlem: Tor Aasrum    

 

Valgkomiteen 

Steinar Hvitstein, Frode Gustavsen og Lillian Kjønnø 

 

Fellesverket Sandefjord 

Fellesverket Sandefjord:  Susann Angell 
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Gatemegling:    Susann Angell 

Ungdom:  Erik Huynh frem til sommeren 2022 , etter det Vår Smith 

Lislebø  

 

Lokalråd Omsorg     

Leder:      May-Bente Jansson   

Nestleder:    Linn Moe 

Medlem:     Åse Haukenes 

Medlem:     Gerd Daleng   

Varamedlem:     Karin Larsen  

 

Aktivitetsledere i Omsorgsaktiviteter:  

Norsktrening:     Karin Becker 

Fugleredet:    Hanne-Beate Blix  

Varmestua:     Karin Larsen og Else-Gro Andersen 

Besøkstjenesten Sandefjord:   Ole Johnny Sukken 

Besøkstjenesten Stokke:   Gerd Daleng 

Bark 1-5 klasse:                                 Aktivitetsleder: Else-Gro Andersen  

Bark Ung 6-7 klasse:                         Aktivitetsleder May-Bente Jansson  

Kafe Mangfold:    Lise Solheim  

Leksehjelp Stokke:    Monica Rose Hellevangsdal -nedlagt våren 2022 

Vitnestøtte:    May-Bente Jansson 

Familietid:                                       Prosjektansatt Vestfold: Sunnivad Straand Rørvik  

Våketjeneste:     Gerd Daleng 

Besøksvenn med hund:  Evy Blakstad Nielsen 

Aktiv i 100:  Turansvarlig: Tore Blaschek    

Turansvarlig Røde Kors: Else-Gro Andersen  

 

Lokalråd Hjelpekorps 

Korpsleder:                                        Geir Bergtun 

Operativ leder:                                   Tom Erik Sætevik  

NK/Adm Leder:                                 Merete Hellenes 

Rådsmedlem:                                     Philip Thomassen 

Rådsmedlem:                                     Kristian Teige  

Varamedlem:                                     Frode B. Gustavsen 

  

Fagleder transport:                             Ole Børresen 

Fagleder sminke:                                Mikal B. Moe 

Fagleder instruksjon:                         Gina H. Eriksen  

Fagleder Depot                                  Anders Sætevik 

Fagleder Samband                             Philip Thomassen 

 

Huskomite    Ansvarlig TV-innsamlinger: 

Else-Gro Andersen   Svein E Moe   

Tom Erik Sætevik 

   

Ansvar Beredskap:     

Berit Reppesgård     
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Årsmøte Vestfold Røde Kors: Ingen 

 

Medlemsutvikling: 

Sandefjord Røde Kors har pr 31. desember 2022 1561 betalende medlemmer (1593 i 2021), 

samt 2 æresmedlemmer.  

Det er registrert omkring 432 aktive i ulike aktiviteter i Sandefjord Røde 

Kors fordelt på Omsorg med 292, Hjelpekorpset med 92 og Ungdom med 38 samt styre og 

stell med ca. 10. 

 

Møter: 

1 årsmøte. 

11 styremøter. 

Noe ekstra møtevirksomhet knyttet til krigen i Ukraina  

 

Revisjon og regnskap: 

Saga Regnskap og rådgivning 

BDT Viken Revisjon 

 

Profilering utad: 

Sandefjords Blad - annonser og mange reportasjer gjennom året. 

Hjelpekorpsets vakter, aksjoner og redningsoppdrag 

Hjemmeside på internett 

Egne sider på Facebook 

Dekning i TV og radio   

Førstehjelpskurs for eksterne kunder. 

 

Æresmedlemmer i Sandefjord Røde Kors 

Svein Erik Moe (2013) 

Steinar Hvitstein (2018) 

 

Norges Røde Kors Hjelpekorps fortjenestediplom 

med nål 

Svein Erik Moe 

Odd Ringdal 

Ole Petter Stakkestad (2004) 

Tom Erik Sætevik (2011) 

Sigbjørn Ljusnes (2019) 

Frode B. Gustavsen (2019) 

 

Vestfold Røde Kors omsorgspris  
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Sandefjord 05.03.2023 

 

 

Leder: Knut Kaspersen    Nestleder: Kent Eide  

 

 

 

 

Styremedlem: Berit Reppesgård   Styremedlem: Jeanette Wengård 

 

 

 

Styremedlem: Eivind Sletthaug 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument signert elektronisk   
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Årsmeldinger 

Hjelpekorpset 
Korpsleder Geir Bergtun 

Til våre aktive medlemmer i korpset – etter en periode i tidligere år med smittevernstiltak, 

kunne vi heldigvis i begynnelsen av 2022 nærme oss et normalår. Takk for at dere har bidratt 

til nok et fantastisk år i hjelpekorpset. Dere er med på å gjøre korpset i Sandefjord til et 

kompetent, robust, seriøst og sosialt korps og være med i. Vi har stor respekt hos våre 

samarbeidspartnere, og ikke minst ser vi at hjelpekorpset i Sandefjord noen ganger klarer å 

strekke seg lenger enn andre.  

 

 

I starten av 2022 var vi spente på om og hvor mange medlemmer som kom på korpmøtene, 

mange hadde funnet nye måter å tilbringe tiden sin på. Etter en litt forsiktig start tok 

medlemsmøtene seg opp, både med tema og antall som kom. Vi har videreført vaffel på 

møtene, et tiltak som vi opplever som populært. Vi har styrket samarbeidet med kommunen 

og gjennomført beredskapsøvelse.  

 

Våre fantastiske frivillige har lagt ned utallige timer innen beredskap, vakter / instruksjoner, 

kurs og møter.   

 

 

Vi har logget 157 vakter og instruksjoner i 2022. Når det gjelder leteaksjoner så har det vært 

få, Sandefjord har vært godt representert på de fleste av aksjonene. Dette er kanskje det 

viktigste vi leverer på innen redningstjeneste, derfor har vi det fortsatt slik at alle i 

hjelpekorpset skal ha grunnutdanning og stå på alarmplanen.   

 

Innenfor kriseberedskap har korpset i Sandefjord bidratt godt ved mottak av ukrainske 

flykninger som kom via Torp. Hjelpekorpset bidro inn i den første akutte fasen, sammen med 

Sandefjord kommune under ledelse av PU. Etter akuttfasen var det Røde Kors Omsorg som 

var mest til stede på Torp. 
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Korpsmøter og faglig oppdatering 

2022 har vært starten på det vi kan kalle som normalår 

for hjelpekorpset.  

 

Mange eksterne kurs for våre medlemmer som 

Regionkurs og opplæringshelger ble i år gjennomført. 

Vi har hatt medlemmer på blant annet AFØR, VFØR, 

KFØR, KSAM, KSOR, LSOR og ATV kurs. Dette er 

med på å styrke kompetanse og evne til å løse oppdrag. 

Vi hadde også medlemmer på FORF samlingen og 

instruktørsamlingen i Norsk Førstehjelpsråd.  

 

  



 

11 
 

 

Sanitetsvakter og instruksjon 

Når det gjelder eksterne førstehjelpskurs har dette 

tatt seg godt opp i 2022. Vi godt fornøyd med 

omfanget av kurs. Dette er meget godt levert av 

våre instruktører.   

 

Sanitetsvakter har vært i omfang tilnærmet et 

normalår. «Alle» skulle gjennomføre konserter og 

arrangementer dette gjenåpningsåret.  

 

Aksjoner (rød skrift skal oppdateres) 

Vi har i 2022 deltatt på 2 oppdrag for AMK og 16 

aksjoner i regi av LRS/HRS. Sandefjord RKH har 

vært meget godt representert på de fleste aksjonene 

og det er godt å se at vårt fokus på gjennomføring 

og evaluering bidrar til at flere møter på aksjoner.  

 

I Vestfold preges fortsatt aksjonene av søk etter 

demente og personer med økt risiko for selvmord. 

Noen aksjoner er raskt over, noen avsluttes uten at 

vi finner den savnede, og noen avsluttes ved at den 

savnede finnes omkommet. Vi har ledere i vårt 

korps som har levert aksjonsledelse på flere 

aksjoner utenfor egen kommune.  

 

 

Hjelpekorpsets drift 

I 2022 har vi igjen kunne ta imot nye medlemmer 

på en normal måte, og invitere de inn til fysiske 

medlemsmøter.   

 

Lokalrådet var spente på hvordan både aktiviteter 

og oppmøte ble i 2022. Det har vist seg at både 

aktiviteter og deltagelse har blitt som et normalår. 

Vi har dekket inn nesten alt som vi er blitt 

forespurt. Vi har også bistått kommunen av 

utlevering av COVID-selvtester i starten på 2022. 

 

Vi har også fått en ny beredskapsambulanse, og hatt 5 medlemmer på AFØR-kurs;  

alle bestod. Vi vil rette en spesiell takk til prosjektleder Sigbjørn Ljusnes for at denne 

anskaffelsen i det hele tatt ble mulig i 2022. 

 

Lokalrådet retter en stor takk til alle våre samarbeidspartnere som vi gjennom ulike aksjoner 

treffer gjennom året.  

 

Til slutt til dere alle som har bidratt til våre aktiviteter gjennom året - Vi ser at vår innsats 

utgjør en forskjell – og er av stor betydning for redningstjenesten. Dette får vi ikke til uten 

deg. TUSEN TAKK! 
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Båttjenesten 
Leder : P.t uten leder. Skrevet av Eivind Sletthaug 

2022 ble nok et utfordrende år for oss på Røde Kors båten. Tjenesten har blitt drevet over lang tid 
med veldig få oppdrag. Dette har medført at mannskaper har vært på 24 timers vakt både i ukedager 
og helger, der mannskapene har bodd ute på Thorøya med veldig få / ingen oppdrag. Over tid har 
dette medført slitasje på mannskapene, og vi opplever at det er krevende å stille mannskap til å 
bemanne RC Jotun, også når den er i tilkallingsberedskap. 

Dette har gitt en mye lavere inntjening enn det vi hadde budsjettert med. 

 

Innskjerping av eksisterende regelverk samt nye 
forskrifter fra 2024 for båtførere skaper 
usikkerhet rundt veien videre for RC Jotun i 
Sandefjord Røde Kors.  

Båttjenesten i sin nåværende form er 
omfattende med disse typiske arbeidsområdene:  

• Båtteknisk bistand 

• Ambulanseoppdrag på sjøen 

• Søk etter savnet person 

• Søk etter antatt omkommet 
 

Styret anser at det framover er behov for å fortsatt kunne løse oppgavene «Søk etter savnet person», 
«Søk etter antatt omkommet» samt «Ambulanseoppdrag». Derimot ivaretas «Båtteknisk bistand» 
godt av andre aktører og er ikke en del av framtidig båttjeneste i Sandefjord. 

 

Vi hadde også denne sommeren glede av å bidra på Fjorduka til Fellesverket  
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Sandefjord Røde Kors Omsorg 
 

Leder May-Bente Jansson  

2022 ble preget av krigen i Ukraina. Vi ble først berørt ved at vi i samarbeid med Hjelpekorpset 

bemannet mottak av Ukrainske flyktninger på Torp i den første perioden av krigen. Her var det 

mange fra Sandefjord Røde Kors omsorg som brukte mye av sin tid og kloke omsorgsevne til å hjelpe.  

Krigen i Ukraina berører oss på mange måter. I tillegg til de lidelser vi får kjennskap til i nyhetsbildet 

og i møte med flykninger har krigen bidratt il økte priser på en rekke nødvendige varer også her hos 

oss. Dette merker vi blant annet under julegaveaksjonen som også i år slo rekordene med antall 

julegaveønsker- over 1200. I år har julegaveaksjonen flyttet inn i nye lokaler, da rommene vi har 

brukt i Røde Kors-huset ble for små. Da gavene ble hentet fra lokalet i sentrum delte 

julegaveaksjonen også ut brukt tøy, sko og utstyr samt at alle barna som var med fikk ta med seg en 

leke, et spill eller et kosedyr. Det ble også delt ut matposer til de som ønsket det. Vi har samarbeidet 

med blant annet NAV og barnevern, som igjen har oppfordret familiene til å søke på julegavehjelp. Til 

tross for trangere økonomiske tider i år har det vært en helt fantastisk giverglede både fra 

privatpersoner og bedrifter. 

Langfredag var vi med på påskearrangement for byens befolkning sammen med Fjorden sanitet ved 

Pukkestad gård. For de frivillige har vi hatt Sommeravslutning for alle frivillige i omsorg med grilling 

på Grubbesand. September gjennomførte vi inspirasjonskveld med foredrag av Bianca Simonsen I år 

ble det igjen arrangert julaftenfeiring på Fjordline for de som er alene. Her er vi i Sandefjord Røde 

Kors med og samarbeider om dette arrangementet. 

Etter at pandemien nå er gått over til å bli en del av dagliglivet uten ekstraordinære tiltak er alle våre 

aktiviteter i full gang og vi ser også noe tilstrømming av nye frivillige noe som er svært gledelig. 

En stor takk til alle frivillige i Røde Kors Omsorg i Sandefjord som hver uke hele året utgjør en forskjell 

for befolkningen i Sandefjord der vi har tilbud til alt fra barn fra 6 år og oppover til mennesker i livets 

aller siste fase. 

 

Besøkstjenesten i Sandefjord 

Leder Ole Johnny Sukken 

Kontakt med besøksmottakere: Endelig et år med få restriksjoner mtp mellommenneskelig samvær 

og omgang! Vi har gjennom året arrangert to treff på huset der både besøksmottakere og -venner 

var til stede, totalt ca. 70 personer. 
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I tillegg har Besøkstjenesten benyttet tilbudet fra 

Vestfold Røde Kors som het «Taxi og Matpakke». 

Vi fylte opp egne RK-biler og privatbiler og hadde 

tur til Signo i Andebu (ref. bildet til venstre) og to 

turer til Hedrum kirke og Bygdetunet i Kvelde – 

til glede for ca. 50 personer 

Rekruttering/promotering: Pr. januar er vi ca. 90 

besøksvenner, inkl. de som har permisjon og de 

som ennå ikke har fått tildelt besøksmottaker. Vi 

har markedsført Besøkstjenesten i ulike kanaler 

– Facebook og flere artikler i Sandefjords Blad og 

én artikkel i Dagbladet. Det er spilt inn film med én av våre besøksmottakere med sin besøksvenn, 

oppdraget kom fra Vestfold Røde Kors, og filmen er også brukt i nasjonal sammenheng. 

Besøkstjenesten har vært til stede ved Stokkedagene, Generasjonslekene i Badeparken, stand på 

Torvet ifm Sykle Norge på langs. I sum har alle disse initiativene gitt en del henvendelser fra personer 

som ønsker å være besøksvenn, det er vi glade for. 

Kurs og opplæring: Vi har en målsetning om at nye besøksvenner skal gjennomføre flere kurs i løpet 

av sitt første år. 

Sosiale sammenkomster: Vi har hatt fem samlinger på huset i løpet av året 

(inkl. de to nevnt innledningsvis), tre på våren og to på høsten. Totalt har ca 

150 personer deltatt på disse arrangementene.  På sensommeren 

gjennomførte vi en spørreundersøkelse hos våre besøksvenner, med bl.a 

spørsmål om hvor ofte man ønsker treff og hvilke temaer som ønskes. 

Tilbakemeldingene viser at ingen større endringer bør gjennomføres. 

Temaer og bidragsytere vi har hatt gjennom året, bl.a: Fokus på eldre som 

ressurs, panel bestående av Per Fevang, Dickie Schibbye og Gunnbjørg 

Furuseth, Lokalhistore ved Per Ramberg, Røde Kors i Moldova ved Christina Moen, The Bucket list 

ved Kjersti Harnes. I tillegg har vi kunnet nyte musikalske innslag ved Arne Benoni, Tore Hansen 

Vi ble i juni invitert på tur med Kysten i Tønsbergfjorden i regi av Vestfold Røde Kors – og vi var 

heldige med været! 

Årets to høydepunkter var Frivilligkonferansen og da Vestfold Røde Kors feiret sitt 75-årsjubileum! 

Begge ble avholdt på Scandic Park i Sandefjord og flere fra Besøkstjenesten var representert.  

Kaffe & Prat: Dette initiativet kom til under pandemien og har blitt et populært tiltak for de eldre 

som møtes ukentlig til en varm kaffekopp, en god prat og litt underholdning i form av musikk eller 

lokalhistorisk foredrag. De ukentlige treffene på ti forskjellige steder i kommunen har gitt 4000 

menneskemøter i 2022. Tiltaket videreføres i 2023. 

Vinduslykke: Vestfold Røde Kors har arrangert konserter også i 2023. I Sandefjord besøkte 

Vinduslykke med Emil Solli Tangen og Louis Jacoby og musikanter både Mosserødhjemmet, 

Bugårdensenteret og Kamfjordhjemmet. 

Alle besøksvenner fikk til jul en nydelig hvit asalea som takk for innsatsen de gjør for å hindre og 

lindre ensomhet i Sandefjord og Stokke. 
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Besøkstjenesten Stokke. 

Aktivitetsleder Gerd Daleng 

Det er mange som opplever ensomhet også i Stokke. De som har nytt godt av våre aktiviteter i 2022 

er for det meste eldre. 

Vi har 19 frivillige som er aktive eller har vært aktive deler av året. 

19 besøksmottagere har hatt besøksvenn hele eller deler av året. 

1 besøksvenn har vært engasjert på Soletunet som måltidsvert.  

8 besøksvenner har vært engasjert i Følgetjenesten, hvor de følger til lege, tannlege eller sykehus.  

Det har vært 23 oppdrag i år. 

Vi har hatt 6 møter for frivillige. I tillegg er jo besøksvennene i Stokke invitert til møter i Sandefjord. 

Vi har hatt julemøte for frivillige på Ysteriet i desember. 

Hyggetreff for beboere i bemannede omsorgsboliger 

Vi har hatt 3 hyggetreff, med ca. 15 deltagere hver gang. Da blir det servert kaffe og kaker, det er 

gratislotteri hvor de kan vinne blomster, det er allsang og hyggelig prat.  

Fest på Soletunet 

3. november inviterte vi beboere og pårørende til fest. Over 60 personer koste seg på festen. Det ble 

servert kaffe og bløtkake. Frode Øyen underholdt med flott sang og musikk. Det var gratislotteri med 

blomster som gevinster. 

 

 

Vinduslykke 

Vi har sammen med Vestfold Røde Kors arrangert 2 

konserter ved Soletunet bo- og behandlingssenter. Ved 

begge konsertene var det Emil Sollie Tangen som sang 

 

 

Rekruttering av brukere og frivillige. 

Vi har hatt stand ved Frivilligsentralen i mai, og på Stokkedagene i juni.  
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           Stand ved Frivilligsentralen i Stokke 

 

I oktober var vi med på arrangement i forbindelse 

med Verdensdagen for psykisk helse, både på 

Stokke Bibliotek og på Stokkesenteret, der vi deltok 

på stand.  

Brosjyrer om Sandefjord Røde Kors er lagt ut på 

biblioteket og på Frivilligsentralen i Stokke. 

Vi har brukt sosiale medier for å rekruttere frivillige. 

Vi tilstreber å ha et godt samarbeide med helsetjenesten, og det er for det meste der vi får 

henvendelser om de som trenger besøksvenn. 

 

 

Våketjenesten 

Aktivitetsleder Gerd Daleng 

Vi har 18 aktive frivillige som kan ta oppdrag. I tillegg er det 4 som 

venter på å få tatt Temakurs i Våketjeneste. 

Vi har inngått samarbeidsavtale med Kamfjordhjemmet, og startet opp 

der etter sommeren. I tillegg har vi avtale med Soletunet bo- og 

behandlingssenter og Nygård bo og behandlingssenter. 

Samarbeidsavtalen med Soletunet og Nygård har blitt evaluert, og begge 

parter var positive til at vi skulle fortsette. 

Vi har hatt 11 forespørsler om våking. Av disse har vi vært inne hos 6 forskjellige pasienter, og har til 

sammen hatt 16 vakter.  Ved en av vaktene, var vi til stede da døden inntraff. Av disse 11 

forespørslene har vi hatt flere vakter som vi har frivillige som har sagt seg villige til å våke, men som 

har blitt avbestilt fordi døden har inntruffet. Vi er fortsatt sårbare fordi flere av de som har tatt 

Temakurset, ikke har fått gått skyggevakt og derfor ikke kan våke alene. 

Vi har arrangert 1 Temakurs Våketjeneste med 9 deltakere. Christina Moen, Wenche Kolstad og 

aktivitetsleder var foredragsholdere. 

Vi har hatt 2 samlinger for frivillige. I april var vi på Soletunet, hvor sykepleier Heidi Berge snakket om 

«Livets siste dager» I tillegg deltok vi på Teams på et møte i regi av Vestfold Røde Kors om 

Våketjenesten. I september hadde vi samling på Kamfjordhjemmet hvor enhetsleder Bente Hildre og 

Cecilie Bolsø Langeli orienterte. 
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Varmestua     

Matansvarlig Karin Larsen, Vaktansvarlig Else-Gro Andersen 

Varmestua er et tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer. Vi serverer middag hver lørdag 

året igjennom. Her møtes alle med respekt og høflighet, og gjestene får et godt sosialt samvær. 

I 2022 har vi servert 1516 middagsmåltider inkludert 113 "take away". I tillegg har vi delt ut 

betydelige mengder brød, kaker, pålegg og yoghurt som brukerne får med seg hjem. 

Alle måltider lages av de frivillige hvor en del av råstoffet kommer fra Matsentralen. Nøtterøy Bakeri 

er fast sponsor av brød og kaker. Brødrene Berggren sponser fiskegrateng noen ganger i løpet av 

året. Julemiddagen ble også i år levert gratis til oss av Meny Stadion tunet. 

Besøkende er positive og veldig fornøyde med maten som serveres. Vi får mye skryt for å stille opp 

hver lørdag. Det er hyggelig og god stemning og det vises stor takknemlighet. 

I januar ble det delt ut sokker og varme vanter som var innkjøpt for midler vi fikk fra Anita og John 

(den gule låven) og før jul ble det delt ut hjemmestrikkede sokker, flere par sko/støvletter og noe 

varmt tøy. En ung mann kom med en tynn anorakk og gikk hjem igjen med en foret vinterjakke. Han 

ble veldig rørt - og tårene kom. Slike opplevelser vil bli husket. 

Vaktlistene har vært relativt greie å fylle opp. Vi er alltid minimum 3 på vakt. Vi prøver å sette opp 

vaktlister med 4 på vakt, men vi greier ikke alltid å få det til. Ved utgangen av året er vi 15 faste 

frivillige og 3 ringevikarer 

   

Aktiv i 100 

Et samarbeidsprosjekt med Sandefjord Turistforening. 

Turansvarlig DNT: Thore Borg Turleder fra Røde Kors: Else-Gro Andersen 

Aktiv i 100 er et tilbud til alle som ønsker å delta i 

hyggelige turfellesskap. Målgruppen er eldre i 

nærmiljøet. Målet er å skape et miljø for fysisk og 

sosial aktivitet. 

Annen hver mandag formiddag legger vi ut på tur. 

Våre 2 minibusser + privatbiler transporterer 

gruppen ut til stadig nye spennende områder. 

Dette er år 5 for dette tilbudet og oppslutningen har 

vært jevnt god. Fra 17 til 28 deltagere. Deltagerne 

stiller opp i regnvær og i sol for en porsjon mosjon og 

masse sosial hygge. Vi har gjennomført 21 varierte turer i 2022. 

Vi avsluttet året med en hyggelig formiddag på Røde Kors huset, med risgrøt, kaffe, kaker og 

utlodning. Det ble vist bilder fra turene våre gjennom året. 
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Barnas Røde Kors    

1- til og med 7. klasse. 

Aktivitetsleder: Else-Gro Andersen for gruppen 1. til og med 5 klasse 

Aktivitetsleder: Ann-Christin G Gustavsen og May-Bente Jansson for gruppen 6. og 7. klasse (BARK 

UNG) 

Hva er BARK: 

BARK er et fritidstilbud til barn i grunnskolen fra 1. til og med 7. klasse. Vi har et spesielt forhold til 

barn på Byskolen hvor vi finner mange barn fra andre kulturer og barn som har behov for et gratis 

fritidstilbud. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til lek og fritidsaktiviteter. Gjennom 

BARK bidrar Røde Kors til å oppfylle denne retten. Vi ønsker å gi barna gode mestringsopplevelser og 

bidra til at de knytter nye vennskapsbånd. Gjennom mange aktiviteter som gjennomføres i skogen og 

ved sjøen blir barna godt kjent med sitt nærmiljø og lærer hvordan det kan brukes til lek og 

utfoldelse. Mat er et hyggelig, samlende element og vi legger vekt på å gi barna et godt kveldsmål tid. 

Noen ganger er barna med å tilberede maten, ofte blir den laget over bålet eller grillen ute i naturen- 

Hvem bruker BARK 

Pr. desember 2022 er det innmeldt totalt 116 barn. Frem til 

vinterferien 2022 delte vi barna i 2 grupper: 1. til 4. klasse og 5. 

til 7. klasse. Med så mange barn ble det behov for å dele i 3 

grupper: 1-3 klasse, 4-5 klasse og 6-7 klasse. Gruppen 6.-7. 

klasse har vi kalt BARK UNG med egen aktivitetsledere. 

De 2 første gruppene møtes annenhver onsdag og 6. og 7. 

klasse annenhver mandag. 

Vi har 21 frivillige, noen deltar i alle gruppene og noen i enkelte 

av gruppene. Det er en stabil gruppe med frivillige som 

samarbeider godt, men vi ønsker oss flere frivillige som liker barn og liker å være ute i skog og mark 

og ved sjøen. Er du en sprek pensjonist, eller en yngre person med litt tid til overs, håper jeg du tar 

kontakt og blir med på dette viktige arbeidet. 

Hvilke aktiviteter har vi gjennomført 

Vi har vært på skøyter, vi har hatt innaktiviteter, lært førstehjelp, vært i 

svømmehallen, i trampolinepark og klatrepark og mange turer i ute i 

naturen: Hjertnesskogen, Svinnessaga, Skjellvika, Preståsen og en magisk 

tur i Marum i stummende mørke med hodelykter og fullmåne som eneste 

lyskilde. 

12. juni var det sommeravslutning i Foldvikparken for alle 3 gruppene. Vi 

reiste bort med 4 busser og flere privatbiler. Der koste vi oss hele dagen 

med lek og moro og god grillmat, 

Tradisjonen tro var det juleavslutning på Røde Kors huset, med risgrøt, mandel nisse og gaver. 
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Fugleredet 

Leder: Hanne Beate Blix 

Året startet med «corona-stengt» på grunn av det store smittetrykket. 

Vi åpnet igjen i mars med åpent tirsdager og onsdager (10-14) og torsdager (16.30-19.30). Vi har vært 

3 frivillige og opptil 10 andre deltakere. 

Vi lager mange typer håndarbeid; både strikkede, heklede, broderte og 

sydde. I år har vi også laget en del smykker. Broderi på dåpskjole har det 

også blitt. 

 

Vi har fortsatt med lunsj på tirsdager og onsdager. Det er en veldig hyggelig stund. 

I slutten av oktober deltok vi på markedet på 

Strand. En ny erfaring for oss og en inspirasjon 

til å delta på andre markeder neste år. 

Vi er veldig takknemlige for garn og perler 

som flere har gitt til oss. 

 

Sosialt 

Vi hadde sommeravslutningsfest i hagen til en av de frivillige. Vi koste oss i det fine sommerværet. På 

høsten hadde vi en utflukt for inspirasjon til stil-i.no. 
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Norsktrening        

Aktivitetsleder Karin Becker 

Vi har norsktrening i et uformelt og inkluderende miljø i Røde Kors-huset, Sandefjord. 

Det er fremmedspråklige innflyttere norsktreningen retter 

seg mot.  

Vi legger hovedsakelig vekt på muntlig tale og 

begrepsforståelse med fokus på daglige uttrykk.  

 

Norsktreningen har som målsetting å bedre 

fremmedspråkliges integrering og sosiale inkludering i det 

norske samfunnet. Aktiviteten kan også bidra til økt trivsel 

ved at det oppstår samhold i gruppen – som igjen kan 

minske savn og redusere ensomhetsfølelse.  

 

Deltakerne kommer ofte med egne ønsker og vi har samtaler om dagligliv, mat, klær, kultur, innkjøp, 

bolig, interesser, natur, dyr, jobbsøk etc. 

 

Korona-utbruddet har medført en del begrensninger i vårt tilbud.  

Vi har holdt stengt i ca. 10 uker totalt, pga. korona, påske, jul etc. 

De ukene vi har hatt norsktrening har det gjennomsnittlig vært 5-6 personer til stede.  

 

Leksehjelp Stokke 

Aktivitetsleder Monica Rose Hellevangsdal 

Vi holdt stengt på leksehjelp fra 7 desember 2021 til 8 mars 2022 grunnet pandemien 

det var ikke mange som kom fra mars og utover, de som kom trengte ikke leksehjelp utenom kanskje 

1-2 hver uke. 

Leksehjelp i Stokke ble avsluttet i juni da aktivitsleder sluttet, det ikke var noen til å overta og 

behovet for leksehjelp var svært begrenset.  

 

Besøksvenn med hund 

Leder Evy Blakstad Nielsen 

I 2022 fikk vi endelig satt i gang igjen, dette hadde vi gledet oss til. 

Vi har 7 aktive besøksvenner med hund som er i full gang nå, to av disse besøker flere. Den ene 

besøke to stk en til en og den andre besøker 3 stk en til en. 

Så alt i alt er det 10 heldige som får besøk av oss en til en i Sandefjord og omg. 

Den ene ekvipasjen er også i gruppe så da blir det jo flere. 

Jeg hadde god kontakt med alle besøksvennene igjennom året via telefon og meldinger. 
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Vi har i løpet av høsten 2022 hatt positiv tilgang av nye besøksvenner med hund. Vi har hatt to 

artikler i SB som har hjulpet oss med dette. Det har dessverre falt fra noen i løpet av året. 

I år fikk vi avviklet to vellykket kurs, to dager i Tønsberg og to dager i Sandefjord. Med ekvipasjer fra 

hele Vestfold. Kurset i Sandefjord ble holdt på Sandefjord Røde Kors hus, hvor vi stod for 

arrangementet og bevertning. Kun 1 ekvipasjen ble godkjent i Sandefjord. 

Hadde to stk på det siste kurset men de trakk seg rett før kurs start. Trist men sånn er det noen 

ganger. Jeg har 3 stk som venter på kurs denne våren 2023. Så langt ser det ut til at 2023 skal bli et 

bra år for oss. 

Fikk til et treff på Flautangen på sensommeren, det var koselig. Hadde kjøpt noen baguetter som vi 

koste oss med. Hadde også et julebord for ekvipasjene nå rett før jul på Røde Kors huset i Sandefjord. 

Vi har også avviklet treff for nye frivillige og treff i sammen med besøkstjenesten med faglig innslag 

og underholdning vår og høst 2022. 

Vi var mannsterke med på dagen Røde kors hadde i badeparken i mai 22 også. 

Vi håpet at 2023 vil bli et normalt år sånn at vi kan glede våre mottakere med våre hunder. For 

etterspørselen er veldig stor i Sandefjord, Andebu og Stokke nå, jeg får nesten ukentlig tlf fra de som 

trenger oss. Så vi jobber aktivt med rekrutering og annonsering. Jeg har vært rundt på nesten alle 

veterinærer i Sandefjord med en plakat jeg har laget om at vi ønsker ekvipasjer. 

Jeg har også fått med meg en hjelper som leder hennes navn er Trudy Batchelor. Hun er også aktiv 

besøksvenn med hund. 

 

Familietid Sandefjord 

Familietid er ett gratis lavterskel tilbud til barnefamilier med barn i alderen 0-16 år. Familietid skal gi 

mulighet for gode opplevelser, sosialt samvær, aktivitet og felles måltid. Vi bruker nærmiljøet og våre 

hyggelige lokaler til turer, og aktiviteter hver tirsdag og torsdag, og annen hver søndag. Tilbudet skal 

være med på fremme inkludering og god psykisk helse, og blir brukt av flere familier med ulik kultur 

og bakgrunn. Det er en god blanding av deltakere som benytter seg av tilbudet, og vi ser også at det 

det dannes nye vennskap både mellom små og store. 

Vi bruker Facebook siden vår «Familietid Sandefjord» til å dele og informere, og oppdater siden vår 

minst en gang i uken. Deltakerne melder seg på Sms på en av dagene de ønsker fra gang til gang.  

Denne høsten og vinteren har vi foruten å være på huset vært på søndagsturer, fellestur med 

Familietid Larvik -gårdsbesøk, Bowling, Juleforestilling og Elisabeths Jul. 

Familietid er ett fellesprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors i partnerskap med 

Fylkeskommunen, og i samarbeid med Fjorden Sanitetsforening. 
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Kafe mangfold 

Leder Lise Solheim 

Kafe mangfold fortsetter sitt arbeid med gratis åpen kafe hver torsdag.  Her 

serveres enkel mat, tilbys underholdning og konkuranser. Her møter man et miljø 

preget av åpenhet og inkludering. Målgruppener unge og voksne. Fokuset er 

sosial inkludering, og et sted å møte mennesker som kan bli vvenner 

På en vanlig kafe er det problematisk å gå og sette seg ved bord og prate med en 

fremmed. Her snakker alle med alle, og alle er godtatt akkurat som de er. For 

noen er det også et økonomisk aspekt da kostnaden ved en kaffe og litt å spise er 

noe ikke alle har rom for i et trangt budsjett. Det serveres kaffe/te, nystekte vafler og enkel 

bevertning. 

8-10 frivillige er tilknyttet aktiviteten. 
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Julegaveaksjonen 2022  

Hovedansvarlig: Else-Gro Andersen og Gro Johnsen 

I 2022 leide vi et stort lokale sentralt i Sandefjord sentrum, Storgata 21. Det var på høy tid å få bedre 

plass til prosjektet som har vokst år for år. Her er noen tall: 

I 2017: 300 barn fikk gaver  

I 2018: 406 barn fikk gaver 

I 2019: 485 barn fikk gaver 

I 2020: 730 barn fikk gaver 

I 2021: 947 barn fikk gaver 

I 2022: 1.220 barn fikk gaver + 150 gavekort à kr. 1000 i matbutikker +      klær, utstyr, leker, 

strikkeplagg. 

Dessverre er det slik at mange barn i alder 0-17år  i Sandefjord lever i familier med lavinntekt.  dvs 

under 60% av medianinntekten i befolkningen. For hele landet gjelder dette 11.7%, mens Sandefjord 

dessverre ligger på 14.7 %  som også er høyest i Vestfold. Så ikke vær i tvil om at det er et reelt 

behov. 

Prosjektet fikk i 2022 overveldende mange donasjoner. Dette gjorde det mulig for oss å leie lokale, 

kjøpe mange gaver for egne midler og i tillegg dele ut 150 gavekort i matbutikker til familier som 

Barnevernet hadde funnet frem til. Det var også stor giverglede blant byens borgere som trakk et 

kort fra treet og kjøpte en gave. 

Med et stort lokale fikk vi også delt ut mange nye og brukte klær, sko, utstyr og leker.  Vi fikk mye 

flott tøy fra forskjellige butikker, Color Line og masse flott strikketøy fra Forsmansenteret og andre 

givere. Vi delte også ut 500 matposer. 

Ca 10 frivillige var aktive i prosjektet på ulike måter. 

Når året summeres opp og regnskapet er ferdig, vil vi sitte igjen med et overskudd. Noe av dette vil 

bli stående som en buffer til bruk i 2023 og resten vil bli brukt på gavekort på matbutikker. Her vil vi 

samarbeide med kommunen for å finne frem til familier som virkelig trenger det. 
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Røde Kors Ungdom  
 

I 2022 har Røde Kors Ungdom (RKU) hatt flere møter på Fellesverket. Tema har vært å drive 

kjerneaktiviteten Treffpunkt og være med å arrangere temakvelder. Ungdommene søkte egne 

Frifond-midler som de fikk innvilget for å drive ungdomsstyrte aktiviteter på Fellesverket. Det ble 

også holdt et innføringskurs i Treffpunkt og gjort i stand et nytt møterom for ungdommene. 

RKU hadde et demokratisk valg på høsten. Gjennom valget ble det etablert et ungdomslederteam 

med 5 ungdommer, hvorav 3 ønsket å dele på lederansvar. Disse er:   

Vår Smith Lislebø (leder) 

Ushindi Rugira (nestleder) 

Mats Voldhagen Olsen (vara) 

 

RKU sendte en ungdomsdelegat til årsmøtet på Sundvollen hotell siste helgen i oktober.  
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Fellesverket Sandefjord 
 

Fellesverket Sandefjord er et gratis aktivitetstilbud til ungdom mellom 16 og 25 år. Fellesverket har 

som mål å gi ungdom en positiv, trygg og meningsfull fritid sammen med andre, skape gode 

fellesskap og forebygge ensomhet og frafall fra skole og yrkesrettet aktivitet. I Sandefjord har vi et 

stort hus i Prinsens gate 18. Huset er en arena for fellesskap, inkludering, læring og mestring. 

 

2022 ble et godt år for Fellesverket med stor vekst i både besøkstall og utvikling av tilbudene våre.  

Besøkstall: 

Vi ble besøkt av over 600 unike ungdommer og 

endte med et totalt besøkstall på godt over 6000 

innsjekkinger. På en vanlig dag hadde vi mellom 50 

og 70 ungdommer på huset. De fleste ungdommene 

som besøker Fellesverket, kommer regelmessig.  

 

Aktiviteter vi har gjennomført  

Sosial møteplass: Hver tirsdag, onsdag og torsdag 

har vi hatt åpen sosial møteplass på Fellesverket 

mellom kl. 15-20. Hit har ungdom kunnet komme og 

bare være uten stress eller press. Ungdommene har 

kommet både alene eller sammen med venner. På 

møteplassen deles gode samtaler og aktiviteter som 

brettspill, biljard, bordtennis, strikking og kreative 

verksteder. Vi har jobbet aktivt med å være et trygt 

og inkluderende fellesskap der ungdom kan få ny 

venner og bygge et større nettverk. Her har ungdommene kunnet komme når det passer uten 

medlemskap eller påmelding. Møteplassen har en gratis kafé med kaffebar og varm mat alle 

åpningsdager. Både frivillige trygge voksne og ungdommer har jobbet sammen i team. I 2022 har vi 

hatt 21 faste frivillige voksne på møteplassen. 

 

Studiekafé med leksehjelp: Hver tirsdag og onsdag 

fra kl. 16-18 har ungdom kunnet ta med seg 

skolearbeidet sitt til Fellesverket for å jobbe med fag 

i fellesskap med andre ungdommer. Her har de også 

fått gratis varm mat og drikke. På studiekafe er det 

alltid dyktige leksehjelpere til stede som kan veilede 

i alle fellesfagene på videregående skole. I 2022 

hadde vi 13 leksehjelpere i frivilligteamet vårt. 

Tilbudet ble benyttet av ca. 80 ungdommer. 
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Arbeidstrening: I 2022 hadde vi 24 ungdommer på 

arbeidstrening. Vi hadde også 6 ungdommer i 

lønnet sommerjobb i et prosjekt vi kaller 

jobbsjansen. Videre tok vi imot 9 praksiselever fra 

høyskoler og universiteter. 

 

Målet med arbeidstreningen har vært å gi ungdom 

læring og mestringsfølelse. Vi har jobbet for at 

ungdommen skal få praktisk erfaring i gode og trygge omgivelser med tett oppfølging fra frivillige, og 

økt tro på̊ seg selv. Målsetning har også vært å styrke deres CV, gi dem gode referanser, samt 

motivasjon til å fullføre utdanning og gjøre dem mer attraktive på̊ arbeidsmarkedet. 

 

Fellesverket Sandefjord har i 2022 hatt arbeidstrening som en fast aktivitet med praksis innen 

følgende områder: 

- Barne- og ungdomsarbeider (miljøarbeid) 

- Kafé og bar med baristatrening, servering og enkel matlaging 

- Kjøkken og renhold 

- Arrangering av turer, aktiviteter og temakvelder 

- Gaming 

- Markedsføring og sosiale medier 

- Organisasjonsarbeid 

 

Vi opplever at det er veldig positivt for miljøet at ungdommene selv er med å jobbe på Fellesverket. 

Dette er et tilbud flere og flere ungdommer sier at de ønsker. 

 

Gatemegling: I Gatemegling holdt vi i 2022 to 

konfliktverksteder. På konfliktverkstedene har 

ungdommene fått økt kjennskap og forståelse for:  

- hva konflikt er 

- aktiv lytting 

- egne følelser, behov og reaksjoner (triggere) 

- egen personlige historie og reaksjonsmønstre 

- konfliktdempende språk 

- å skille mellom hva man kan løse selv og hva man trenger hjelp utenfra til 

- bevisstgjøring rundt språkbruk og kroppsspråk 

- andres følelser, behov og reaksjoner 
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Konfliktverkstedene har bidratt til å skape et tryggere og bedre miljø på Fellesverket.  

 

Ferie- og sommeraktiviteter: I skoleferiene har vi hatt noe åpent på møteplassen og tilbudt andre 

sosiale aktiviteter som turer og utflukter. Gjennom sommeren hadde vi et allsidig program med turer 

til bl.a. Tusenfryd, Langedrag, Høyt og Lavt, Bø Sommarland og utflukter med Bowling og Gokart, for 

å nevne noe. Vi hadde også Fjorduka for tredje år på rad. Det er en uke med utendørs aktiviteter på 

og ved vannet. Fjorduka er en årlig tradisjon hvor ungdom kan bli med på ribturer, vannski, 

tubekjøring og padling i kano. Under Fjorduka får ungdommen også lære litt om seiling, livredning i 

vann og om fjorden vår her i Sandefjord. Vi samarbeidet om Fjorduka med bl.a. Gokstad kystlag og 

Sandefjord Dykkerklubb. 

 

Temakvelder: I 2022 har vi hatt flere temakvelder innen livsmestring. Dette er et flerårig prosjekt 

som støttes av Stiftelsen Dam. På temakveldene har vi også hatt musikalske innslag av lokale 

ungdommer, samt mat og drikke. Ungdommene i arbeidstrening på Fellesverket og frivillige 

ungdommer i Røde Kors Ungdom er med å planlegge og arrangere temakveldene. 

 

Gamingrom: Ungdommene på Fellesverket har 

lenge ønsket seg et gamingtilbud. Høsten 2022 

kunne vi endelig lansere vårt nye spilltilbud med et 

eget gamingrom. Rommet består av 5 

gamingstasjoner (stasjonære PCer) og Nintendo 

Switch med stor skjerm på veggen. Det er også 

innredet med store sakkosekker og stemningsfull 

belysning. På gamingrommet har vi et eget 

gamingcrew med ungdommer i arbeidstrening som 

gir teknisk support og bidrar til et inkluderende og 

trygt miljø med en god spillkultur.  

 

Music Factory: Musikkstudio er et annet tilbud våre ungdommer har hatt på ønskelisten sin over lang 

tid. I 2022 inngikk vi et samarbeid med UKM Vestfold og Telemark, Music Factory og Vestfold 

Telemark filmere om å utvikle et musikktilbud. Sammen etablerte vi prosjektet «Music Factory» som 

fikk støtte av Bufdir. Prosjektet inkluderer bl.a. musikkopplæring, innspilling i studio, kurs i å lage 

musikkvideoer og oppfølging rundt konserter og eventer. Tilbudet stod klart i desember.  
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Røde Kors Ungdom: På Fellesverket kan ungdom 

som ønsker å bli frivillige i organisasjonsarbeid for og 

av ungdom melde seg inn i Røde Kors Ungdom. I 

2022 ble Vår Smith Lislebø valgt som ungdomsleder i 

Sandefjord. Gjennom året hadde vi flere møter der 

ungdommene kan medvirke og være med å velge 

aktiviteter, søke egne midler og drive ungdomstyrte 

aktiviteter på Fellesverket (Treffpunkt). På 

Fellesverket Sandefjord har vi hatt fokus på å 

forebygge ensomhet gjennom å gi opplæring i det å være en «kompis» som passer på å inkludere nye 

ungdommer i fellesskapet. Vi har også hatt søkelys på psykisk helse, temakvelder, sosiale aktiviteter 

og ungdomsledelse. Dette skal vi jobbe videre med i 2023. Da får vi også en ny ansattressurs som skal 

følge opp de frivillige ungdommene.  

 

Samarbeid og sponsorer:  

Fellesverket har et bredt tverrfaglig samarbeid med kommunale og fylkeskommunale aktører innen 

utdanning, helse og kultur. I 2022 mottok vi støtte fra blant annet Sandefjord kommune, Bufdir, 

Stiftelsen Dam, Sparebankstiftelsen og flere private sponsorer. 
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Årsregnskap 2022 
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Resultatregnskap 2022 
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Balanse 
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Revisors Beretning 
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Kontrollkomiteens beretning 
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Innkomne saker 
 

SAKSGRUNNLAG: 
 
Sak: Uttak fra investeringsfond, konto 1931    
 

Møte:  Årsmøte Sandefjord Røde Kors   Sted: Røde Kors huset Sandefjord  

Behandlet av: Lokalforeningsstyret  Fremmes av: Lokalforeningsstyret  

 

Bakgrunn: 

Hjelpekorpsets mannskapsbil (Sandefjord 52) ble kjøpt inn brukt til hjelpekorpset i 2013. Bilens stand 

er på det nåværende tidspunkt så usikker at Lokalrådet ser seg nødt til å sikre midler for å sikre drift.  

 

Forslag til vedtak. 

 

Lokalråd hjelpekorps ber årsmøtet gi lokalråd hjelpekorps mandat til å benytte inntil 500 000,- til ny 

mannskapsbil dersom nåværende mannskapsbil må erstattes. 
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Handlingsplaner: 
Lokalforeningen 

Oppdatert 21.1.23 

Visjonen til Sandefjord Røde Kors: 

Vi skal være en inkluderende, sterk organisasjon med fokus på lokal trygghet og trivsel.  

Målet med og bruken av Handlingsplanen: 

Handlingsplanen skal brukes aktivt av hele organisasjonen som en rettesnor for våre aktiviteter.  
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Hovedområde 

 
Organisasjon 

Ledelse 

Krisehåndtering 

Rekruttering 

Økonomi 

Mål 2023 

 

Sørge for at DiBa holdes oppdatert 

 

 

Gjennomføre Startkurset så ofte at alle frivillige 

får gjennomført innen rimelig tid. Startkursene 

gjennomføres hovedsakelig lokalt.  

 

Handlingskraftig Styre. Alle i Styret skal aktivt 

bruke Korsveien, lese Ukeslutt og aktivt delta i 

styrearbeidet.  

 

Det utarbeides en ansvarsfordeling i Styret 

 

Bruke oppfølgingsplan for nye frivillige og 

gjennomføre sluttsamtaler.  

 

Oppfølging av aktivitetsledere med mål om ett 

felles Røde Kors 

 

 

Profilering av Sandefjord Røde Kors med tanke på 

positiv omtale og rekruttering 

 

 

 

 

 

Beredskapsøvelser for Styret 

 

TILTAK 

 

Aktivitetsledere kurses i DiBa.  

 

 

Ansattressurs har ansvar for å sende ut 

invitasjoner til kurs.  

 

 

Temakurs Styrearbeid skal gjennomføres av 

alle nye styremedlemmer. 

 

 

 

 

Medlemskontakt tar kontakt innen 3 dager 

og aktivitetsleder innen 1 uke 

 

Samle aktivitetsledere på tvers av 

aktiviteter til et sosialt og faglig tilbud 

 

 

Være aktiv på sosiale medier. Sende bilder, 

videoer, historier til Ukeslutt og Røde Kors 

avisa. 

Sørge for pressedekning av våre aktiviteter. 

Markere Røde Kors dagen og delta på 

innflytterfesten. 

 

Gjennomføre øvelser for Styret.  

 

MÅLTALL 

 

Kurs ved behov. Styret skal påse at 

avdelingslederne følger dette opp. 

 

Startkurs minimum 8 ganger i året. 

 

 

 

Ansattressurs sørger for å sette opp 

temakurs «styrearbeid».  

 

Gjøres i første Styremøte etter 

årsmøtet. 

 

Ansvar for oppfølgingsplan er 

aktivitetsleder. Ansvar for sluttsamtale 

er lokal leder. 

 

1-2 møter i året  

 

 

Ukentlige innslag på sosiale medier. 

Omtale i Sandefjords Blad. 2-3 saker til 

ukeslutt i løpet av året. 

 

 

 

 

1 gang i året 
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Styret skal også etter overføring til Distriktet fra 

2023 følge opp Fellesverket. 

 

 

Vi skal være bevisst på at vi er synlige i Stokke og 

Andebu  

 

Fra slutten av januar får vi Ansattressurs i 50 % 

stilling 

 

Styret skal utnevne en frivilligressurs som kan 

følge opp Regnskapet i tillegg til Regnskapsbyrået 

Leder av Fellesverket holder Styret 

informert. 

 

 

Delta på stands, arrangementer. 

 

 

Styret gir oppgaver i hovedsak av 

administrativ karakter 

 

Vedkommende skal jevnlig informere 

Styret om utvikling, eventuelle avvik mm 

Vår og høst 

 

 

 

Regelmessig 

 

 

Grundig gjennomgang ved start og 

deretter etter behov. 

 

Hvert kvartal 
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Hjelpekorpset 

Handlingsprogram for Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps året 2023 

 

2.1 Redde liv lokalt  

 

Mål  Tiltak/aktivitet Måltall Ansvarlig for 

aktiviteten 

Hvordan oppnå målet 

Økt medlemsmasse 

 

Grunnutdanning  8 Lokalråd Bidra til gjennomføring, motivere til deltagelse av 

nye medlemmer 

Nye overflatsvømmere 

 

Kurs 3 Lokalråd Gjennomføre opplæring av nye medlemmer 

Nye Akutthjelpere  Kurs  5 Operativ leder  Gjennomføre kurs  

Videreutdanne 

medlemmer på LSOR, 

VFØR , AFØR, 

idrettsskade  

og båtførerprøven  

Kurs 15 Opr leder Motivere til deltagelse. Fleksible på å sende 

deltagere (Lokasjon). Prioritere deltagelse på disse 

kursene. Praktisk trening på Strømøy. 

Arrangere KJSØ Kurs 10 Lokalråd Motivere til deltagelse. Prioritere deltagelse på 

dette kurset. Praktisk trening på Strømøy. 

Arrangere metodekurs 

isredning  

Kurs 10 Lokalråd Motivere medlemmer, fokusere på isredning og 

gjennomføre kurs 

Høyt fokus på 

deltagelse på aksjoner 

 

Gjennomgå alle 

aksjoner 

Økt kunnskap 

om ulike typer 

aksjoner 

5 i snitt Lokalråd Være bevisst på informasjon på korpsmøter, evt 

bruk av intern FB side.  

Ha fokus på viktighet med deltagelse gjennom året 

Sosiale tiltak  

Samarbeid med lokalforening om beredskap  

Tema på korpsmøter  
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Øke kompetanse på 

selvmord  

Kurs  1 Lokalrådet  Arrangere eller delta på temakveld med forebygging 

og gjenkjenning av selvmordsfare  

Øke kompetansen på 

eget utstyr 

Korpsmøter  15 Operativ leder  Gjennomføre gode og planlagte korpsmøter med 

fokus på praktisk trening  

Utdanne 160 sertifikat 

for utrykning av 

beredskapsambulanse. 

Ekstern 

kurs/opplæring 

5 Lokalrådet Sende deltagere på kurs.  

Øke bruk av 

beredskapsambulanse 

Bruk på 

fotballvakter, 

dialog med 

myndigheter 

20 Lokalrådet Øke beredskapen i Vestfold 

 

2.2 Trygge lokalsamfunn og oppvekst  

 

Mål eller målgruppe Tiltak/aktivitet Mål  Mål antall 

deltakere 

Ansvarlig for 

aktiviteten 

Hvordan oppnå målet  

Flere medlemmer 

deltar på vakter 

 

Sanitetsvakter  75 % av 

aktive 

medlemmer 

Operativ leder  Informasjon på medlemsmøter, fokus på 

erfaringslæring. 

Videreføre poengordning  

 

Kompetanseheving 

 

Praktiske øvelser 6  Operativ leder Kvalitet på øvelsen, planlegging. Delta på øvelser i 

distrikt. Gjennomføre gode korpsmøter. 

 

Kompetanse 

idrettsskader  

Gjennomføre kurs 

lokalt  

1 10 Lokalråd  Tema på korpskveld, vårparten   

       

 

2.3 Liv i verdighet  
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Mål eller 

målgruppe 

Tiltak/aktivitet Mål  Mål 

antall 

deltakere 

Ansvarlig for 

aktiviteten 

Hvordan oppnå målet 

      

Støtte omsorg  Bidra på møter eller 

andre aktiviteter  

1  Lokalrådet  Dialog med omsorg, bidra etter kapasitet  

Økt deltakelse på 

aksjoner 

 

Fokus på 

korpsmøter, 

evaluere 

gjennomføring og 

deltagelse. 

 15 % Operativ leder Informasjon, holdningskampanje 

8. mai Delta på stand 1  Lokalstyret+ 

Lokalråd 

 

Befolkningen Markedsføring    Korpsleder Bruke sosiale medier aktivt, prøve å få reportasjer i 

lokalavisen når det skjer noe.  

Samarbeid på 

tvers 

 

Temakvelder 3  Korpsleder Delta på distriktets temakvelder, besøke andre korps 

Øke samhold Sosialt samvær 3 kvelder  Korpsleder Vintertreff - Sommeravslutning - Julebord 

 

3. Hvordan vi tilrettelegger og arbeider  

     3.1 Vi prioriterer og gjennomfører humanitær innsats som har effekt  

     3.2 Styre Frivilligheten 

     3.2 Åpen og endringsdyktig 

     3.4 Bærekraftig og ansvarlig  

Mål  Tiltak/aktivitet Ansvarlig for tiltak/aktivitet Hvordan oppnå målet  

Økt Beredskap 

 

Bidra i kommunens 

beredskapsarbeid 

LOK og Korpsleder  Opplæring om evakuertsenter 

Gjennomgang på rådhuset 

Opplæring av egen beredskap. 
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Ansvarsfordeling 

 

Gjennomgang av ansvarsfordeling Rådet/Korpsleder Lage og følge opp oversikt over 

ansvarsfordeling 

 

Lokalrådsmøter, Hjelpekorpsdrift 

 

Lokalrådsmøter, 8 stk. Korpsleder Innkalling  
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OMSORG 
 

Hovedområder Mål 2023 Tiltak Måltall 

Barn og unge 

Vi skal skape trygge, 
åpne og inkluderende 
møteplasser for barn 
og unge.  

BARK-tilbudet skal fremme mestringsfølelse, inkludering og fokus 
på mobbefri arena. Vi skal gi barna gode opplevelser. Barn med 
innvandrerbakgrunn vil aktivt inviteres inn. Målgruppe 1.-7. klasse 

Ukentlige treff i skoleåret. 

Fellesverket har 
egen 

Vi skal spesielt legge 
til rette for å gi tilbud 
til barn og unge i 
utsatte livssituasjoner.      

handlingsplan  
Vi skal tilby opplæring 
i førstehjelp Gjenomføres i BARK 

Minst 1 gang i året 

Sosiale 
Møteplasser 

Vi skal være til stede 
for personer som har 
behov for sosial 
kontakt ved å tilby 
åpne, trygge 
møteplasser hvor alle 
føler seg sett og 
ivaretatt og sitter 
igjen med gode 
opplevelser. 

Kafe Mangfold fortsetter sitt arbeid med gratis åpen kafe hvor det 
serveres enkel mat, tilbys underholdning og konkurranser.  Her 
møter man et miljø preget av åpenhet og inkludering. Målgruppen 
er unge og voksne. 

En gang i uken hele året med unntak av juli måned. 
Juleferie fra ca. medio des. 

  

  På Varmestua serveres varm mat hver lørdag til rusavhengige. De 
blir møtt med varme og toleranse – som medmennesker.  Hver lørdag gjennom hele året. 
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  Fugleredet tilby aktivtet for mennesker som trives med håndarbeid 
av ulike slag. Her samles man i små grupper. Produkter som lages 
gjennom året selges på Julemesse.  
Vi har som mål i 2023 
ü Få flere deltakere på formiddagene 
ü Åpne opp på torsdag formiddag 
ü Delta på marked på Eidene 

 Vanlig med aktivitet 3 ganger pr. uke. 

  

  Familietid som er et samarbeidsprosekt med Kirkens Bymisjon er et 
møtested for barnefamilier. Familiene "lærer" å finne på hyggelig 
aktiviteter sammen og knytter nye kontakter. 

2 møter i uken Tirsdag og søndag. 

Besøkstjenesten. 

Vi skal fortsette den 
gode veksten i 
besøkstjenesten i 
kommunen vår for å 
hindre og lindre 
ensomhet. 

Fortsette intervjuer med nye besøksvenner og besøksmottakere for 
å finne gode matcher. Søke nyrekruttering ved omtale i Sandefjords 
Blad og oppfordre aktive frivillige til å snakke positivt om 
denne  oppgaven.  

Nye frivillige skal følges opp i løpet av en uke. 

  

Tilbudet skal gjøres 
kjent blant de som 
arbeider i kommunen 
med eldre eller som 
er i kontakt med 
eldre. 
Hjemmetjenesten – 
Institusjoner – 
bofellesskap og 
lignende. 

 Søke nyrekruttering ved omtale i Sandefjords Blad og oppfordre 
aktive frivillige til å snakke positivt om denne  oppgaven. Vi skal ha 
tett kontakt med institusjoner/sentre og hjemmesykepleien og 
tjenestekontoret. Vi skal avholde eldretreff og turer for eldre  både i 
Sandefjord og i Stokke.  

Vi vil etterstrebe at alle som ønsker en 
Besøksvenn skal få det. 
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Sosialisering for både 
besøksvenner og 
besøksmottakere 

Avholde treff, turer og fagkvelder både i Sandefjord og i Stokke. Tre ganger pr. halvår 

  
Sosiale treff for 
beboere på 
institusjoner i Stokke 

Hyggetreff med enkel bevertning Åtte treff 

  
Sosiale treff for eldre 
på institusjoner i 
Stokke og Sandefjord 

Invitere også pårørende for å aktivere flest mulig beboere. To treff i Stokke og ett i Sandefjord 

  

Vi skal legge stor vekt 
på pleie av våre 
frivillige i form av 
sosiale aktiviteter og 
faglig påfyll. Kurs for besøksvenner.                

2 temakurs pr. år. 3  møter med frivillige. I 
Stokke skal det være 8 treff i året. 

  

Utvikling av 
besøksvenner - skafffe 
oversikt over hvilke 
kurs det er størst 
behov for  Startkurs, Førstehjelp, Psykososial Førstehjelp, Besøksvennkurs 

Nye besøksvenner skal gjennomføre flere kurs 
første år. 

   Vi skal fortsette 
besøkshund-
tjenesten på 
institusjoner/sentre 
og i hjemmene. Mål 
for 2023 få flere 
ekvipasjer. 

Besøk på institusjoner og dagsenter.  Kontakte hundeklubber og 
vetrinærer for å rekruttere. I tillegg vil vi bruke sosiale medier. 

10 aktive hunde ekvipasjer. 3 venter på kurs. 2 nye 
kurs i 2023, 2 utetreff for de frivillige og hundene. 
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Våketjeneste Våketjeneste i Stokke 
på Soletunet Bo-og 
behandlingssenter 
Kamfjord hjemmet og  
Nygård 
Sykehjem.                                                                                                                                                                                          
Gjøre tilbudet kjent 
for pårørende og 
personale.  Øke antall 
frivillige i 
Våketjenesten.  Legge 
stor vekt på pleie og 
oppfølgign av 
frivillige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tilby medmenneskelig nærvær til døende og deres pårørende.        
Foldere deles ut til pårørende med informasjon om Våketjenesten.         
Kampanjer på sosiale medier. Kurse frivillige. 

20  frivillige i løpet av året. 1- 2 kurs for frivillige i 
året.  Møter med alle de frivillige 2-3 ganger i året. 

Andre aktiviteter 
for eldre 

Aktiv i 100 som er et 
samarbeidsprosjekt 
med Turistforeningen 
tilbyr eldre som 
ønsker å komme seg 
ut et lavteskel 
turtilbud med fokus 
på litt trim og mye 
sosial hygge. 

Formiddagsturer i skog og mark og langs kysten med innslag av 
sosiale aktiviteter.  

Ukentlige turer 

  Besøkstjenesten: Vi 
skal legge stor vekt på 
pleie av våre frivillige 
i form av sosiale 
aktiviteter og faglig 
påfyll.  Arrangere hyggetreff på Soletunet. 

2 temakurs pr. år. 3  møter med frivillige eller så 
ofte som smittesituasjonen tillater. I Stokke skal 
det være 8 treff i året for de frivillige. 6-7 
hyggetreff på Soletunet. 

Integreringsarbeid 

Vi skal gjennom alle 
våre aktiviteter være 
åpne og 
imøtekommende i 
forhold til mennesker 
med 
innvandrerbakgrunn . 

Kafe Mangfold, Norsktrening, Fugleredet og BARK er alle 
aktiviteter hvor vi har fokus på dette.  

Ukentlige aktivitet i alle gruppene. 
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  Vi skal tilby 
norskopplæring som 
et viktig verktøy for 
integrering. 

Norsktrening med fokus på dagligtale. Mindre vekt på det skriftlige 
og gramatiske.  

1 gang i uken i Sandefjord. 

Støtte mennesker 
i sårbare 
situasjoner 

Vi skal være til stede 
for mennesker i 
sårbare situasjoner 
både praktisk og 
medmenneskelig. 

Vitnestøtte i samarbeid med Tingretten i Vestfold. Være et lyttende 
medmenneske for de som skal vitne i rettsaker.  

Dekke ønsket behov som vil bety å være til stede 
for de som skal vitne ca. 2 til 3 ganger per uke.  

    
Følgetjeneste i Stokke. Praktisk hjelp ved å være ledsager til/fra 
legebesøk o.l.  

Samarbeid med helseetaten i Stokke.  

    
Våketjenesten - se om dette under Besøkstjenesten.    

    

Varmestua - se om dette under Sosial møteplass.  

  

    Samle inn julegaveønsker fra barn som kommer fra familier med 
svak økonomi.  
Samarbeide med helse- og sosialetaten for å finne frem til aktuelle 
familier/barn.                                                 Samarbeide med 
næringsliv og Sandefjord Byen vår.  

Samle inn, oppfylle og dele ut gaveønsker fra 12-
1300 barn 

    
Være bidragsyter til «Julaften i Sandefjord» for de som ikke har 
noen å feire sammen med.  

Arrangere alternativ julaften feiring for 150 
personer som ikke har andre å feire med 

Beredskapsarbeid 
Vi skal bidra i 
Beredskapsarbeid og 

Det kan f.eks. være å bistå kommunen i forbindelse med 
pandemien eller andres krisesituasjoner. 

Respondere raskt når vår hjelp etterspørres. 
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stille opp når vår 
bistand  etterspørres. 

Oppfølging av 
frivillige 

Aktivitetsledere skal 
ta imot og følge opp 
frivillige. De skal sørge 
for at de får 
nødvendig opplæring.   
Påse at alle frivillige 
gjennomfører 
obligatoriske kurs. 
Påse at etikk- og 
taushetserklæringer 
blir signert og at 
politiattester 
fremvises i de 
aktiviteter der det er 
påkrevet.  De skal 
sørge for å ajourføre 
DiBa i forhold til 
frivillige i sin aktivitet. 

Opplæring i Korsveien og DiBa. Eventuell kurs i medlemspleie. 
Aktivitetsledere skal oppfordre de frivillige til å delta når 
Distriktskontoret inviterer til arrangementer.                     
Aktivitetsleder skal ha jevnlige samtaler med de frivillige slik at hver 
enkelt blir sett og hørt. 

DiBa skal være ajourført 2 ganger i året. 1. juni og 
1. desember. Det skal da fremgå hvor mange 
AKTIVE FRIVILLIGE hver aktivtet har.                                      
Den enkelte aktivitetsleder skal sørge for at 
temakurs blir gjennomført og vurdere behov for 
faglig påfyll. 
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Budsjetter 

Sandefjord Røde Kors totalbudsjett 
 

Totalbudsjett Sandefjord Røde Kors 2023 

    

Resultat 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Driftsresultat 

 
   Driftsinntekter    

      Salgsinntekter    

         3100 Salgsinntekt, avgiftsfri   1000 1000  

         3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet        

         3225 Utlegg 3492      

         3240 Aksjoner 101927 230000 230000  

         3241 Sanitetsvakter 238810 220000 220000  

         3242 Undervisning 158433 150000 150000  

      Salgsinntekter 502662 601000 601000  

      Annen driftsinntekt    

         3310 Medlemskontigent innbetalt sentralt 470710 450000 450000  

         3350 Andre tilskudd 467187 5000 5000  

         3450 Kommunale tilskudd 497000 180000 180000  

         3455 Offentlig tilskudd Komp. ordningen   500000 500000  

         3491 Norsk tipping - Grasrotandel 125585 130000 130000  

         3492 Panto 609026 600000 600000  

         3493 Inntekt Resirk 50730 100000 100000  

         3510 Innsamlingsaksjoner   5000 5000  

         3530 Støtte julegaver 504126 500000 500000  

         3600 Leieinntekt lokaler 36250 16000 16000  

         3610 Leieinntekter utleie biler 11702 12000 12000  

         3618 Salg materiell fellesverket 450      

         3620 Inntekter Båt 19399      

         3900 Annen driftsrelatert inntekt 43971 25000 25000  

         3901 Inntekter Varmestue 30000      

         3902 Inntekter Bark 126202 252200 252200  

         3903 Inntekter Cafe Mangfold 15000      

         3905 Søknadsportalen Norges Røde Kors 2297400      

         3906 Inntekter Fugleredet 11585 10000 10000  

         3909 Inntekter Røde Kors Ungdom 103350 103500 103500  

         3910 Testamentariske gaver / Arv 80126      

         3911 Inntekter prosjekt Røde Kors Ungdom   280000 280000  

         3912 Inntekt Besøkstjenesten 101336 129000 129000  

         3914 Støtte Leksehjelp Stokke        

         3915 Legater, fond, annen støtte og gaver 25447 71000 71000  
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         3916 Inntekt lokalråd Omsorg 11180 10000 10000  

         3918 Inntekter Stiftelser (Fellesverket) 633460      

         3920 Innsamling Torp 13332 12000 12000  

         3925 Inntekter støtte til prosjekter 146447 180000 180000  

         3990 Overføring inntekt mellom avdeling   -30000 -30000  

         3998 inntekt gaver aktiverte 176069 15000 15000  

         3999 Inntekt gaver båt 460344      

      Annen driftsinntekt 7067415 3555700 3555700  

   Driftsinntekter 7570077 4156700 4156700  

   Driftskostnader    

      Lønnskostnad    

         5000 Lønn til ansatte 571685 450000 450000  

         5020 Feriepenger 68602      

         5095 Periodisering av lønn        

         5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 3000      

         5400 Arbeidsgiveravgift 83932      

         5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 9673      

         5510 Trekkpliktig del av reise 590      

         5920 Yrkesskadeforsikring 2280      

         5945 Pensjonsforsikring for ansatte (OTP) 19982      

      Lønnskostnad 759744 450000 450000  

      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler    

         6027 Avskrivninger transportmidler og maskiner   115000 115000  

      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler   115000 115000  

      Annen driftskostnad    

         6210 Utgifter Bark 79942 252200 252200  

         6211 Utgifter Besøkstjenesten 54142 129000 129000  

         6212 Utgifter Røde Kors Ungdom 3957      

         6213 Utgifter Lokalråd Omsorg -515 10000 10000  

         6215 Utgifter Varmestue 25901 50000 50000  

         6216 Utgifter Leksehjelp 4911      

         6218 Utgifter Kafe Mangfold 14098 15000 15000  

         6219 Utgifter Fuglerede 1859 5000 5000  

         6220 Utgifter besøkstjeneste med hund 531      

         6221 utgifter Prosjekt Fellesverket 966      

         6225 utgifter prosjekt gatemegling 3676      

         6226 Utgifter Norsktrening 4720 1000 1000  

         6237 Utgifter Røff sjø 129373 198000 198000  

         6240 Innkjøp julegaver 445799 500000 500000  

         6301 Husleie 542973 -70000 -70000  

         6320 Renovasjon, vann, avløp ol. 4585 11000 11000  

         6340 Strøm og brensel 350399 120000 120000  

         6360 Renhold og drift av Huset 268182 98500 98500  

         6370 Vedlikehold eiendom 133242 160000 160000  

         6490 Annen leiekostnad 4620      
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         6540 Div. utstyr og inventar 564421 270000 270000  

         6541 Utgifter Depot/ førstehjelpsutstyr 53233 31000 31000  

         6542 Sminke   2000 2000  

         6543 innkjøp uniformer 56598 9000 9000  

         6544 innkjøp utstyr Båt 14968 20000 20000  

         6549 Motpost kjøpt div. utsyr inventar balanseføres -230000      

         6620 Drift, reparasjon og vedlikehold utstyr 12668 1500 1500  

         6700 Honorar Regnskap og økonomisk rådgivning årets 265785 50000 50000  

         6701 Økonomisk rådgivning og regnskap fjorårets 27052 50000 50000  

         6705 Honorar revisjon 25294 40000 40000  

         6710 Honorar Tripletex system 14587 12000 12000  

         6800 Kontorrekvisita 34746 13500 13500  

         6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 499      

         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 87768 71000 71000  

         6900 Telefon - Huset 191      

         6901 Mobiltelefon 13057 13300 13300  

         6903 Datalinjer etc. 45928 20500 20500  

         6920 Utgifter Sambandsutstyr 6418 6500 6500  

         6940 Porto 1429 1500 1500  

         7001 Drivstoff Båt 883 60000 60000  

         7002 Drivstoff ATV 2600 2000 2000  

         7003 Drivstoff Minibuss AX 81096 (Avd. 100)) 9054 8000 8000  

         7004 Drivstoff LS 90455 MB Vito (Avd. 200) 8531 9000 9000  

         7005 Drivstoff FT-23152 (Avd. 200) 6892 18000 18000  

         7006 rep.vedlikehold garsje (Avd. 200)   1500 1500  

         7007 Drivstoff DP 68281 (Avd. 100) 7652 13000 13000  

         7008 Drivstoff LJ 40861 (Avd. 100) 11688 20000 20000  

         7010 Drivstoff Ambulanse KZ64726 (avd 200)   5000 5000  

         7021 Rep. / Vedlikehold ATV ( avd 200) 9377 10000 10000  

         7022 Rep. / Vedlikehold Minibuss AX-81096 (avd.100) 20350 16000 16000  

         7023 Rep. / Vedlikehold Bil FT-23152 (avd. 200) 23903 14000 14000  

         7024 Rep. / Vedlikehold LS 90455 MB Vito (avd. 200) 5774 10000 10000  

         7025 Rep. vedlikehold DP68281 (avd. 100) 78838 30000 30000  

         7026 Rep./vedlikehold LJ 40861 (avd. 100) 13916 5000 5000  

         7027 Rep. / vedlikehold NY ATV (avd. 200)   5000 5000  

         7029 Rep/vedlikehold ambulanse KZ 64726 (Avd. 200) 18212 10000 10000  

         7030 Rep. / Vedlikehold Båt (avd. 300) 96076 100000 100000  

         7035 Utgifter / drift båt (avd. 300) 77281 20000 20000  

         7040 Utgifter Utrykning -350 5000 5000  

         7041 Utgifter vakttjeneste 20200 20000 20000  

         7043 Forsikring transportmidler 142747 142000 142000  

         7050 Bompenger 9903 10500 10500  

         7052 Beredskap 4764      

         7053 Utgifter undervisning 30487 15000 15000  

         7054 Utgifter Resirk (flaskeinnsamling)   5000 5000  



 

64 
 

 

         7099 Andel bruk av felles bil -14400 -15000 -15000  

         7100 Reisekostnader tillitsvalgte 10956 5000 5000  

         7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 40401 2000 2000  

         7280 Distriktsprosjekt 60000 60000 60000  

         7300 Markedsføring 35542 30000 30000  

         7350 Annonsering 17586 8000 8000  

         7360 Andre medlemsaktiviteter, møter m.m. 428051 86000 86000  

         7363 Utgifter Besøkstjensten Stokke        

         7364 Bevertning mat og drikke 586793 23000 23000  

         7371 Kurs Ekstrerne 6250      

         7420 Gaver, hilsner 20582 18000 18000  

         7500 Forsikringer 63869 62000 62000  

         7712 Andre møter i Distriktet   3000 3000  

         7713 Foreningens årsmøte 4205 5000 5000  

         7715 Deltakelse kurs 186740 123000 123000  

         7740 Øredifferanser -5      

         7770 Bank og kortgebyrer 12583 10500 10500  

         7790 Lokalrådets disposisjon 284      

         7791 Annen kostnad 67859 10000 10000  

         7798 Purre/inkasso kostnader        

         7830 Tap på fordringer 450      

      Annen driftskostnad 5194527 3076000 3076000  
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Lokalforeningen 

Avdeling 100, Lokalforeningen 
Resultat 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 
 

   Driftsinntekter        

      Salgsinntekter        

         3216 Salg materiell        

         3225 Utlegg        

      Salgsinntekter        

      Annen driftsinntekt        

         3310 Medlemskontingent innbetalt sentralt 469 110 450 000 450 000  

         3340 Tilskudd fra Distriktet        

         3350 Andre tilskudd        

         3450 Kommunale tilskudd -2 400 130 000 130 000  

         3455 Offentlig tilskudd Komp. ordningen 467 187 500 000 500 000  

         3491 Norsk tipping - Grasrotandel 127 778 130 000 130 000  

         3492 Panto 609 026 600 000 600 000  

         3510 Innsamlingsaksjoner   5 000 5 000  

         3600 Leieinntekt lokaler 36 250 16 000 16 000  

         3601 Rabatter utleie lokaler        

         3610 Leieinntekter utleie biler 11 702 12 000 12 000  

         3900 Annen driftsrelatert inntekt 38 216 25 000 25 000  

         3915 Legater, fond, annen støtte og gaver 18 797 18 000 18 000  

         3920 Innsamling Torp 13 332 12 000 12 000  

         3925 Inntekter støtte til prosjekter 149 000 180 000 180 000  

         3990 Overføring inntekt mellom avdeling -374 500 -354 500 -354 500  

         3998 inntekt gaver aktiverte 19 214 15 000 15 000  

      Annen driftsinntekt 1 582 712 1 738 500 1 738 500  

   Driftsinntekter 1 582 712 1 738 500 1 738 500  

   Driftskostnader        

      Lønnskostnad        

         5000 Lønn til ansatte 68 352 450 000 750 000  

         5020 Feriepenger 8 202      

         5095 Periodisering av lønn -18 850      

         5251 Gruppelivsforsikring        

         5290 Motkonto for gruppe 52XX        

         5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 400      

         5400 Arbeidsgiveravgift 9 777      

         5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 1 157      

         5510 Trekkpliktig del av reise 590      

         5920 Yrkesskadeforsikring 1 140      

         5945 Pensjonsforsikring for ansatte (OTP) 7 667      

         5990 Annen personalkostnad        

      Lønnskostnad 78 436 450 000 750 000  
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      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler   

    

 

         6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom        

         6027 Avskrivninger transportmidler og maskiner        

      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler        

      Annen driftskostnad       
 

         6211 Utgifter Besøkstjenesten 1 139      

         6231 Katastrofehjelp        

         6237 Utgifter Røff sjø 113 732      

         6301 Husleie -365 000 -365 000 -365 000  

         6320 Renovasjon, vann, avløp ol. 3 590 11 000 15 000  

         6340 Strøm og brensel 118 654 120 000 125 000  

         6360 Renhold og drift av Huset 188 800 95 000 100 000  

         6370 Vedlikehold eiendom 6 651 150 000 90 000  

         6540 Div. utstyr og inventar 24 528 250 000 60 000  

         6541 Utgifter Depot/ førstehjelpsutstyr 2 278 3 000 3 000  

         6544 innkjøp utstyr Båt        

         6700 Honorar Regnskap og økonomisk rådgivning årets 161 833 50 000 55 000  

         6701 Økonomisk rådgivning og regnskap fjorårets 27 052 50 000 55 000  

         6705 Honorar revisjon 16 400 40 000 40 000  

         6710 Honorar Tripletex system 14 587 12 000 15 000  

         6800 Kontorrekvisita 9 352 10 000 12 000  

         6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 499      

         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 4 731 50 000 50 000  

         6900 Telefon - Huset 191 0    

         6901 Mobiltelefon   300    

         6903 Datalinjer etc. 13 588 16 000 16 000  

         6940 Porto 1 334 1 500    

         7001 Drivstoff Båt   0    

         7003 Drivstoff Minibuss AX 81096 4 812 8 000 10 000  

         7004 Drivstoff LS 90455 MB Vito 2 661 3 000 3 000  

         7005 Drivstoff FT-23152 3 262 4 000 4 000  

         7007 Drivstoff DP 68281 4 390 13 000 13 000  

         7008 Drivstoff LJ 40861 6 728 20 000 20 000  

         7022 Rep. / Vedlikehold Minibuss AX-81096 (avd. 100) 12 682 16 000 16 000  

         7025 Rep. vedlikehold DP68281 (avd. 100) 63 553 30 000 15 000  

         7026 Rep./vedlikehold LJ 40861(avd. 100) 11 778 5 000 5 000  

         7028 Rep/ vedlikehold Hengere        

         7029 Rep/vedlikehold ambulanse KZ 64726 982      

         7030 Rep. / Vedlikehold Båt        

         7035 Utgifter / drift båt        

         7043 Forsikring transportmidler 31 083 40 000 45 000  

         7050 Bompenger 3 371 4 000 4 000  

         7052 Beredskap        
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         7053 Utgifter undervisning 295      

         7099 Andel bruk av felles bil -14 400 -15 000 -17 000  

         7100 Reisekostnader tillitsvalgte 4 792 5 000 6 000  

         7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 1 882 2 000 2 000  

         7190 Annen kostnadsgodtgjørelse        

         7280 Distriktsprosjekt 60 000 60 000 60 000  

         7300 Markedsføring 420 15 000 18 000  

         7350 Annonsering 1 395 8 000 10 000  

         7360 Andre medlemsaktiviteter, møter m.m. 19 098 15 000 15 000  

         7364 Bevertning mat og drikke 18 924 3 000 3 000  

         7420 Gaver, hilsner 8 306 10 000 10 000  

         7500 Forsikringer 54 213 60 000 60 000  

         7712 Andre møter i Distriktet        

         7713 Foreningens årsmøte 3 088 5 000 6 000  

         7715 Deltakelse kurs 33 600 30 000 35 000  

         7740 Øredifferanser        

         7770 Bank og kortgebyrer 7 860 10 000 10 000  

         7790 Lokalrådets disposisjon 284      

         7791 Annen kostnad 2 657 10 000 10 000  

         7798 Purre/inkasso kostnader        

         7830 Tap på fordringer 450      

      Annen driftskostnad 692 105 854 800 634 000  

   Driftskostnader 770 541 1 304 800 1 384 000  

Driftsresultat 812 171 433 700 354 500  

      

   Finansinntekter   
    

 

      Annen finansinntekt 146 150 150  

   Finansinntekter        

   Finanskostnader   
0 0 

 

      Annen finanskostnad   0 0 
 

         8150 Annen rentekostnad 72 72 72  

      Annen finanskostnad        

   Finanskostnader        

Netto finansresultat 74 78 78  

Ordinært resultat før skattekostnad 812 463 434 000 354 800  

Ordinært resultat 812 463 434 000 354 800  

Årsresultat 812 463 434 000 354 800  
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Hjelpekorpset 

Avdeling 200 Hjelpekorpset Resultat 2022 
Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

      

Inntekter       

3225 Utlegg 2042 90000 90000 

3240 Aksjoner 87489 90000 90000 

3241 Sanitetsvakter 227260 220000 220000 

3242 Undervisning 158433 150000 150000 

3911 Inntekter RØFF   280000 280000 

3990 Overføring inntekt mellom avdeling   150000 0 

3915 Legater, fond, annen støtte og gaver 3350 0 0 

3925 Inntekter støtte til prosjekter 649062 0 0 

  475224 980000 830000 

        

Driftskostnader       

6027 Avskrivninger transportmidler og maskiner   115000 115000 

6237 Utgifter Røff sjø 0 198000 198000 

6301 Husleie 150000 150000 150000 

6540 Div. utstyr og inventar 253703 5000 5000 

6541 Utgifter Depot/ førstehjelpsutstyr 50955 28000 28000 

6542 Sminke 0 2000 2000 

6543 innkjøp uniformer 12770 6000 6000 

6620 Drift, reparasjon og vedlikehold utstyr 1576 1500 1500 

6800 Kontorrekvisita 233 500 500 

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 835 15000 15000 

6901 Mobiltelefon 6412 6000 6000 

6903 Datalinjer etc. 4639 4500 4500 

6920 Utgifter Sambandsutstyr 6418 6500 6500 

6940 Porto 38 0 0 

7002 Drivstoff ATV 2600 2000 2000 

7004 Drivstoff LS 90455 MB Vito (Avd. 200) 6830 6000 6000 

7005 Drivstoff FT-23152 (Avd. 200) 5307 14000 14000 

7006 rep.vedlikehold garsje (Avd. 200) 0 1500 1500 

7010 Drivstoff Ambulanse KZ64726 (avd 200) 0 5000 5000 

7021 Rep. / Vedlikehold ATV ( avd 200) 9377 10000 10000 

7023 Rep. / Vedlikehold Bil FT-23152 (avd. 200) 23903 14000 14000 

7024 Rep. / Vedlikehold LS 90455 MB Vito (avd. 
200) 

5774 10000 10000 

7027 Rep. / vedlikehold NY ATV (avd. 200) 0 5000 5000 

7029 Rep/vedlikehold ambulanse KZ 64726 (Avd. 
200) 

17230 10000 10000 

7040 Utgifter Utrykning -350 5000 5000 

7041 Utgifter vakttjeneste 20200 10000 10000 

7043 Forsikring transportmidler 45859 42000 42000 

7050 Bompenger 6532 6500 6500 
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7053 Utgifter undervisning 30375 15000 15000 

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 6362 0 0 

7300 Markedsføring 1420 5000 5000 

7360 Andre medlemsaktiviteter, møter m.m. 535 7500 7500 

7364 Bevertning mat og drikke 10624 0 0 

7420 Gaver, hilsner 0 3000 3000 

7500 Forsikringer 332 2000 2000 

7712 Andre møter i Distriktet 0 3000 3000 

7715 Deltakelse kurs 67320 93000 93000 

7770 Bank og kortgebyrer 229 500 500 

Sum driftskostnader   808000 808000 

Resultat       

Driftsinntekter   890000 890000 

Driftskostnader   808000 808000 

Driftsresultat   82000 82000 

Finansinntekter   1500 1500 

Resultat   83500 83500 
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Båttjenesten 

 

Avdeling 300 Båt 

      

Resultat 

2022 

Budsjett 

2023 

Budsjett 

2024 

Driftsresultat 

 
   Driftsinntekter      

      Salgsinntekter      

         3100 Salgsinntekt, avgiftsfri   1000 1000  

         3240 Aksjoner 14438 140000 140000  

         3241 Sanitetsvakter 11550      

      Salgsinntekter 25988 141000 141000  

      Annen driftsinntekt      

         3493 Inntekt Resirk 50730 100000 100000  

         3620 Inntekter Båt 19399      

         3915 Legater, fond, annen støtte og gaver   48000 48000  

         3925 Inntekter støtte til prosjekter 10000      

         3998 inntekt gaver aktiverte 19900      

         3999 Inntekt gaver båt 230172      

      Annen driftsinntekt 330201 148000 148000  

   Driftsinntekter 356188 289000 289000  

   Driftskostnader      

      Annen driftskostnad      

         6301 Husleie 50000      

         6340 Strøm og brensel 43642      

         6370 Vedlikehold eiendom   10000 10000  

         6544 innkjøp utstyr Båt 14968 20000 20000  

         6700 Honorar Regnskap og økonomisk rådgivning årets 484      

         6901 Mobiltelefon 3506 4000 4000  

         7001 Drivstoff Båt   60000 60000  

         7030 Rep. / Vedlikehold Båt (avd. 300) 96076 100000 100000  

         7035 Utgifter / drift båt (avd. 300) 74130 20000 20000  

         7041 Utgifter vakttjeneste   10000 10000  

         7043 Forsikring transportmidler 65804 60000 60000  

         7054 Utgifter Resirk (flaskeinnsamling)   5000 5000  

         7500 Forsikringer 8516      

         7770 Bank og kortgebyrer 178      

      Annen driftskostnad 357304 289000 289000  

   Driftskostnader 357304 289000 289000  

Driftsresultat -1116 0 0  

   



 

71 
 

 

Omsorg 
Avdeling 400, Omsorg Resultat 

2022 

budsjett 

2023 
budsjett 2024 

 
   Driftsinntekter   0 0  

      Salgsinntekter   0 0  

         3223 Diverse servering mat        

         3225 Utlegg 1 450      

      Salgsinntekter 1 450 0 0  

      Annen driftsinntekt        

         3350 Andre tilskudd   5 000 5 000  

         3450 Kommunale tilskudd   50 000 50 000  

         3530 Støtte julegaver 714 917 500 000 500 000  

         3610 Leieinntekter utleie biler   0 0  

         3901 Inntekter Varmestue 30 000      

         3902 Inntekter Bark 138 061 252 200 252 200  

         3903 Inntekter Cafe Mangfold 15 000 0 0  

         3906 Inntekter Fugleredet 11 585 10 000 10 000  

         3912 Inntekt Besøkstjenesten 120 000 129 000 129 000  

         3914 Støtte Leksehjelp Stokke 15 000      

         3915 Legater, fond, annen støtte og gaver 3 000 5 000 5 000  

         3916 Inntekt lokalråd Omsorg 11 180 10 000 10 000  

         3925 Inntekter støtte til prosjekter 16 756      

         3990 Overføring inntekt mellom avdeling 164 500 154 500 154 500  

      Annen driftsinntekt 1 239 999 1 115 700 1 115 700  

   Driftsinntekter 1 241 449 1 115 700 1 115 700  

   Driftskostnader        

      Annen driftskostnad        

         6210 Utgifter Bark 79 942 252 200 252 200  

         6211 Utgifter Besøkstjenesten 52 472 129 000 129 000  

         6212 Utgifter Ugdom 1 478 0 0  

6213 Utgifter Lokalråd Omsrog   10 000 10 000  

         6215 Utgifter Varmestue 25 901 50 000 50 000  

         6216 Utgifter Leksehjelp 4 911 0 0  

         6218 Utgifter Kafe Mangfold 14 098 15 000 15 000  

         6219 Utgifter Fuglerede 1 859 5 000 5 000  

         6220 Utgifter besøkstjeneste med hund 1 062 0 0  

6226 Utgifter Norsktrening   1 000 1 000  

         6240 Innkjøp julegaver 441 317 500 000 500 000  

         6301 Husleie 182 431 125 000 125 000  

         6320 Renovasjon, vann, avløp ol. 835 0 0  

         6340 Strøm og brensel 11 839      
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         6360 Renhold og drift av Huset 500      

         6490 Annen leiekostnad 620      

         6540 Div. utstyr og inventar 3 556      

         6543 innkjøp uniformer 2 414 3 000 3 000  

         6800 Kontorrekvisita 9 410 3 000 3 000  

         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 10 158 6 000 6 000  

         6900 Telefon - Huset   0 0  

         6901 Mobiltelefon 3 140 3 000 3 000  

         6940 Porto 57      

         7053 Utgifter undervisning -182      

         7190 Annen kostnadsgodtgjørelse        

         7350 Annonsering 8 067      

         7360 Andre medlemsaktiviteter, møter m.m. 15 796 8 500 8 500  

         7364 Bevertning mat og drikke 35 386      

         7420 Gaver, hilsner 8 228 5 000 5 000  

         7713 Foreningens årsmøte 1 117      

         7715 Deltakelse kurs        

         7770 Bank og kortgebyrer 18      

         7791 Annen kostnad 3 712      

      Annen driftskostnad 920 140 1 115 700 1 115 700  

   Driftskostnader 920 140 1 115 700 1 115 700  

Driftsresultat 321 309 0 0  
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Ungdom  
 

Avdeling 600 ungdom 

    

Resultat 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 

Driftsresultat 

 
   Driftsinntekter    

      Annen driftsinntekt    

         3909 Inntekter Røde Kors Ungdom 103350 103500 103500  

         3990 Overføring inntekt mellom avdeling 20000 20000 20000  

      Annen driftsinntekt 123350 123500 123500  

   Driftsinntekter 123350 123500 123500  

   Driftskostnader    

      Annen driftskostnad    

         6212 Utgifter Røde Kors Ungdom 2479      

         6301 Husleie 20000 20000 20000  

         6360 Renhold og drift av Huset 475 3500 3500  

         6370 Vedlikehold eiendom 55808      

         6540 Div. utstyr og inventar   15000 15000  

         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 680      

         7300 Markedsføring   10000 10000  

         7360 Andre medlemsaktiviteter, møter m.m. 43208 55000 55000  

         7364 Bevertning mat og drikke 497 20000 20000  

         7770 Bank og kortgebyrer 50      

      Annen driftskostnad 123196 123500 123500  

   Driftskostnader 123196 123500 123500  

Driftsresultat 154 0 0  

   



 

74 
 

 

 

VALG 
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Styrets forslag til valgkomite: 

Steinar Hvitstein (leder) 

Lillian Kjønnerød 

Frode Berg Gustavsen 
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