Handlingsplan 2019 Ullensaker Røde Kors
Mål
Medlemspleie
Sikre fornøyde
medlemmer og styrke
samholdet hos våre
aktive medlemmer
Kurse nye medlemmer
og etterutdanne aktive
medlemmer

Tiltak

Arrangere
medlemsmøter.

Hvordan

Avholde medlemsmøte med relevante
temaer. Annonsere på hensiktsmessig
måte.

Budsjett
Inntekter

Utgifter

Medlemsmøter kr
25.000.

Tilby relevante kurs
etter behov og
innstilling fra lokalråd.

Melde på og dekke kursutgifter.

Annonsering kr
10.000.
Utgifter kurs kr
150.000.

Stands i lokalmiljø

Oppdatert brosjyremateriell
Ha en "attraktiv" stand på
arrangementene.

Arrangement kr
30.000.

Rekruttering/synlighet
Rekruttere 70 nye
medlemmer i egen regi.

Verve 200 nye blodgivere Stands i lokalmiljø
Rekruttere flere
Grasrotgivere
Være synlig i lokalmiljøet Profilering

Skaffe ekstern støtte fra Blodbanken til
stand i forbindelse med brannvernuka.
Fremskaffe aktuelle "Give aways" til
arrangementene
Uniformer og profileringsutstyr til
utøvere i Ullensaker Røde Kors

Sanner 13.09.2019

Profilering kr
75.000.

Ansvarlig

Arrangementkomite
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Mål

Tiltak

Hvordan

Budsjett
Inntekter

Utgifter

Ansvarlig

Internasjonalt utvalg
Innsamling og transport
av utstyr.

Samle inn,
kvalitetssikre, pakke
og transportere
innsamlet utstyr, klær
og materiell.

Annonsere i lokalpressen. Gi ut
informasjon om oppnådde resultater.
Omtale i lokalpressen.

15000

Leder av
Internasjonalt utvalg

Finne sponsorer til
Internasjonalt utvalg

Innsamle nye artikler

Direkte kontakt med større konsern

40000

Hele utvalget

Sende 4-6 trailere til
Latvia

Innsamlet utstyr

Sommer / høst Videre samarbeid med
DSV

8000

Leder internasjonalt
utvalg

Verve nye aktive til
Internasjonalt utvalg

Lokale medier

Annonser

10000

Leder av
Internasjonalt utvalg

Julegaver

Pakke og gi julegaver
til trengende via LRC

Pakke selv, sende via fly, gi
pengegaver til trengende

10000

Leder av
Internasjonalt utvalg

Eksternt lager

75000

Leie lagerlokaler

120000
Gaver til eksterne

Hjelpe med utstyr

Kjøpe nødvendig utstyr
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Leder av
Internasjonalt utvalg
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Mål

Tiltak

Hvordan

Budsjett

Ansvarlig

Inntekter

Utgifter

Kafe, turer, og
hyggekvelder

Arrangere turer og kulturelle
arrangement. Hyggekvelder i lokal
kulturuke og livsglededagene. Kafe
med salg av vafler, kaffe og lett
underholdning hver onsdag. Jul og
sommeravslutning

70 000

171 000

Edith Kemi

Arrangere
søndagslunsj.

Plakater på Frivilligsentralen og
Østafor. Søndagslunsjen arrangeres
siste søndag i hver måned. Henter
deltagere etter ønske.

3 000

41 000

Anne Nora
Frederiksen

Arrangere vår- og førjulstreff for de
innsatte, samt en-til-en samtaler.

9 000

75 000

Lokalråd

Onsdagskafeen

Sosial møteplass med
dans, allsang og moro.

Søndagslunsj
Være en sosial
møteplass for tidligere
innsatte, rusmisbrukere
og ensomme.
Visitor

Være en samtalepartner Ulike besøk og
og et lyspunkt for
arrangement på
innsatte.
Ullersmo fengsel.

Arrangere visitormøter og studietur
Arrangere julebord for visitorene

Omsorg

Flyktningeguiden
Gi flyktninger som har
fått bosetting i Ullensaker
en enklere start.

Koble flyktninger og
guider

Møter, turer og arrangementer for
flyktninger med familier

Sanner 13.09.2019

50.000

14 000

Jorunn Traa/Tone
Solhaug Riis
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Lokalråd omsorg
Være et positivt innslag i
hverdagen for
mennesker som trenger
det.

Ulike hjemmebesøk og besøk på
bo–og aktivitetssenter

Være et medmenneske

En til en besøk i
hjemmet eller på
institusjon

Knytte nettverk

Være en støtte ved for
eksempel handling,
Assistanse ved ulike behov
kinobesøk og lignende
Arrangementer

Ledsagertjeneste
Julegavepakking

Sommertur med Myrvegen 75
Følge til sykehus og tannlege.
Pakking og utdeling av julegaver til
bygdas bo- og aktivitetssentre samt de
som er tilknyttet hjemmetjenesten.

Arrangere hyggekvelder ved bygdas boog aktivitetssentre i lokal kulturuke og
livsglededagene
Samarbeid med andre Følge til gudstjenester i forbindelse
lag og foreninger
med jul og påske
Levere blomster til jul og påske til
bygdas bo og aktivitetssentre.
Sende ut terminliste og medlemsbrev
hvert halvår
Arrangere påskeaftenstreff og
førjulskonsert
Øvrige aktiviteter
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35 000

83 000 Lokalråd Omsorg
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Besøksvenn m/ hund
Rekruttere 4 nye
ekvipasjer
Treff med hundene
hver 14. dag for tur
3 temakvelder
Klikkertrening
Stand
Jessheimdagene

Lokale Røde Kors-arrangement

6 000
Eli og Annette

Sommeravslutning juni
Juleavslutning
desember
Delta i borgertoget
17.mai
Lokalråd hjelpekorps

Beredskapsvakt
Oppstart av
beredskapsgruppe

Tiltak: Verve medlemmer som skal ha
sin hovedoppgave i gruppen for
beredskapsvakter.

Være klar for rask og
Hvordan: Sette opp kursplan i
effektiv innsats ved
psykososialt førstehjelp, i samarbeid
alle typer «katastrofer»
med kommunen.
i nærmiljøet.

20.000

Lesevenn
Lese/samtale på Gystadmyr Bo- og
Skape hygge og trivsel aktivitetssenter, Høytlesning av
noveller, eventyr, nyheter.
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Lokalråd Omsorg
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Mål

Tiltak

Hvordan

Budsjett

Ansvarlig

Inntekter

Utgifter

66000

49000

Leder
gardermogruppa

kr 1.200.000

552.000

Leder bruktbutikken

Gardermogruppa
Sørge for at
Ha klar avtale om hva
oppdragsgiver er fornøyd tjenesten skal
Bemanning i forhold til behov.
med tjenesten vi yter.
inneholde.
Sørge for at de reisende
opplever trygghet ved
Kvalifisert bemanning
start og avslutning på
reisen til Solgården.

Gjennomføre kurs.
Få to nye medlemmer til gruppen

Bruktbutikken

Skaffe nye varer.

Være gode ”kremmere

Være en sosial
møteplass som gir
URK gode inntekter. Gi
inntil 50 % av
Være tilgjengelig for mottak av varer.
overskuddet tilbake til
Ullensakers befolkning
etter søknad.
Faste åpningstider hver torsdag fra kl
1700 - 1930 med unntak av juli måned
og helligdager.

Sanner 13.09.2019
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Mål

Tiltak

Hvordan

Budsjett

Ansvarlig

Inntekter

Utgifter

200.000

kr 422.000,-

Leder Solvang Drift

2.325.000

1.065.000

Leder
flaskesortering

Solvang Drift

Være attraktive på
utleiemarkedet.

Sørge for å ha et
Holde ute- og inneområdene i god
respektabelt hus og
stand.
uteområde
Være det foretrukne
samlingsstedet for alle Konkurransedyktige på pris.
gruppene
Oppgradering av kjøkken og
inngangsparti.

Flaskesortering
Gi god opplæring til de
som sorterer.
Sørge for at Avinor er
Formidle viktigheten av
fornøyd med
Skaffe inntekter til URK.
flaskesorteringen. Intern informasjon
utførelsen av arbeidet.
om hvor mye inntekter sorteringen gir.
Alltid ha eksterne
ressurser tilgjengelige
for flaskesorteringen
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Mål

Tiltak

Hjelpekorps

Hvordan

VISJON: Best på søk og redning med ATV og snøscooter

Budsjett
Inntekter

Utgifter

810000

797500

Gjennomføre inntil tre faglig gode
møter pr mnd. Fokusere på
miljøplakaten. Sørge for god
Delmål 1:
Sørge Gjennomføre
for fornøyde og motiverte medlemsmøter/inform informasjon. Sørge for at vi har
ere
inkluderende og gode ledere som er
medlemmer.
gode forbilder.
Personlig oppføling.

Delmål 2: Opprettholde
og styrke kompetansen
til medlemmene

Delmål 3:
oppdatert og egnet
materiell

Oppfordre medlemmene til å ta videre
kurs og tilegne seg erfaring og
Sende medlemmene
kompetanse. Vi satser på å sende inntil
på kurs. Gjennomføre
to stk. ATV- eller skutersjåfører på
øvelser.
ambulansepersonellkurs. Arrangere
minst to øvelser.

Kjøpe inn nytt kursmateriell (for
eksempel Anne-dukker) til instruksjon
og intern trening.
Oppgradering og
System for inn- og utregistrering av
Ha
utskifting av
utstyr fra depot
eksisterende utstyr og
Fem nye nettbrett til bruk i søk og
materiell
redning
To nye skap til garasjen
Vannredningsutstyr
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Ansvarlig

Lokalråd

28.000
amb.personellkurs

Lokalråd

Ca 25 000
Ca 25 000
Ca 25 000
Ca 25 000
Ca 20 000

Lokalråd
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Delmål 4:
Verve Markedsføre
hjelpekorps og RØFF
20 nye medlemmer

Vi skal i løpet av vårparten 2019 verve
minst 10 nye medlemmer gjennom god
synlighet og deltakelse på
lokalforeningen stands. Vi skal i løpet
av høsten 2019 verve ytterligere ti nye
medlemmer. Vi skal ha som ambisjon
at halvparten forblir aktive, og redusere
frafall.

Delmål 5:
for motiverte og
kompetente
ledere/fagledere

Gjennomføre minst én ledersamling
med de frivillige som har tatt et verv og
ønsker å bidra til å styrke
hjelpekorpset.

Sørge

Delmål 6:
Markaberedskap

Delmål 7:
A:
På hver aksjon i
Oslo/Akershus skal 15 %
av antallet på
alarmplanen stille.
B: På aksjoner i eget
område skal minst 25 %
av antallet på
alarmplanen stille

Drift hjelpekorpshus

Kurs og samlinger

Lokalråd

30.000

Opprettholde
beredskap for
Utarbeide vaktplaner for
nødetatene i
helgeberedskap. Motivere medlemmer
samarbeid med andre til å være med.
korps.

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd

- Holde tiltakskort og rutiner oppdatert

Ufarliggjøre aksjoner og motivere
gjennom øvelser og korpskvelder Jobbe aktivt med holdninger til
aksjoner.
- Avklare med arbeidsgivere. Lage
skriv til arbeidsgivere og informere om
avtaler i stat og kommune.
Ordinære drift og
vedlikeholdskostnader
Sanner 13.09.2019

105000

Lokalstyret
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Mål

Tiltak

RØFF
Gjør RØFF til et
Ha fokus på friluftsliv,
spennende og attraktivt
førstehjelp og godt
tilbud for ungdom mellom
samhold.
13 og 17 år.

Kjøpe nytt utstyr
Rekruttere seks nye
medlemmer til RØFF

Hvordan

Budsjett
Inntekter

Utgifter
50.000

Gjennomføre ukentlige medlemsmøter
med spennende og relevante temaer.
Arrangere minimum tre turer med
overnatting, minst én av disse i telt
eller lavvo.
Lage aktivitetsplan sammen med
medlemmene.
Handle inn 12-14-manns-lavvo og
annet relevant frilufts- og
førstehjelpsutstyr
Gjennomføre profilering rettet mot
ungdomsskoleelever i Ullensaker
Være aktive i sosiale medier og delta
på lokalforeningens stands.
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Ansvarlig
Leder RØFF

