ÅRSBERETNING FOR BODØ RØDE KORS (BRK) 2019
1. Virksomhetens art og lokalisering
Virksomheten er en humanitær organisasjon lokalisert i Bodø. Organisasjonen skal drive Røde
Kors-arbeid i overensstemmelse med lover og vedtekter for Norges Røde Kors.

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

3. Resultatdisponering og balanseverdier
Årsregnskapet for 2019 er avsluttet med et overskudd kr.758.955. Styret foreslår at overskuddet
overføres til annen egenkapital. I løpet av året er kr. 150.000 overført til Norges Røde Kors til
nødhjelpsarbeid Al Hol-leiren i Syria og til krigsrammede i Jemen av innsamlede midler fra 2018
samt rest overført fra driften. Katastrofefondet ble ikke brukt i 2019 og innestående på
katastrofefondet er per 31.12.2019 kr. 513.536. Med dette viser balansen at selskapet har en
totalkapital per 31.12.19 på kr 13.321.559, og en samlet egenkapital på kr. 10.277.907. Inkludert
i egenkapitalen er bokført verdi av katastrofefondet.

4. Arbeidsmiljø
Virksomheten har ingen ansatte medarbeidere, men har i 2019 hatt avtale om leie fra Nordland
Røde Kors av to fast ansatte frivillighetskoordinatorer og en prosjektmedarbeider fra 1.9.2019.
Bodø Røde Kors tilstreber å ha et åpent og inkluderende miljø. Alle aktivitetsledere blir informert
før og etter styremøter.

5. Likestilling og integrering
Styret består av 8 medlemmer og ett varamedlem, fem kvinner og fire menn. Som humanitær
organisasjon er virksomhetens drift basert på frivillig innsats fra både kvinner og menn. Flere
aktiviteter dreier seg om integrering, og vi har etter hvert økt andelen med flerkulturell bakgrunn
blant våre frivillige og aktivitetsledere.

6. Ytre miljø
All aktivitet har innvirkning på det ytre miljø, og organisasjonen forurenser ikke utover det som
er normalt. Energibruken minimaliseres ved at vi har varmepumpe på Røde Kors-huset, og vi har i
2019 skiftet vinduer og kledning. Bilenes drivstofforbruk er under kontroll. På alle våre
eiendommer og ved aktiviteter sorteres avfallet med det mål å ha minst mulig restavfall.
Bruktbutikken, Barnas hus og Røde Kors-huset er tilknyttet etablerte renovasjonsordninger.

7. Tillitsvalgte
På det ordinære årsmøtet ble alle poster besatt, med unntak av leder og nestleder i Røde Kors
Ungdom. Disse vervene ble konstituert i styremøte 23. september. I juni trakk nestleder Gisle
Johnsen seg. Monika Moen gikk inn i hans sted, mens Baida Aljubori gikk inn som fast medlem.

8. Årsmøtevalgte
Styremedlemmer
Leder (AU)
Nestleder (AU)
Nestleder (AU)
Styremedlem (AU)
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Øystein Nystad
Gisle H. Johnsen (til 20.6.)
Monika Moen (fra 20.6.)
Jorunn Anda Aronsen
Håkon Renolen
Jon-Arne Nymo
Baida Aljubori (fast medlem fra 20.6.)

Leder Omsorg
Nestleder omsorg
/varamedlem i styret
Leder Hjelpekorpset
Nestleder Hjelpekorpset /
varamedlem i styret
Leder Ungdom
Nestleder ungdom /
varamedlem i styret
Valgkomité
Leder
Medlem, omsorg
Medlem hjelpekorpset
Medlem
Varamedlem

Torild Jakobsen
Anne Sofie Mortensen
Gunnar I Anderssen
Stine Johansen
Marit Halvorsen Brekkhus (konstituert fra 23.09.)
Vår Eline Brasetvik (konstituert fra 23.09)

Lars Røed Hanssen
Kjetil Skogen
Knut Johan Johansen
Elisabeth Bergquist
Päivi Elo

Styreoppnevnte tillitsvalgte
Det har vært endringer i utvalgene i løpet av året.
Beredskapsutvalg
Leder
Medlem
Medlem
Kontaktperson styret
Eiendomsutvalg
Leder
Nestleder
Medlem, RK Huset
Medlem, Langlibu
Medlem, Beinbruddet
Styrerepresentant
Ansvarlig utleie Barnas Hus
Æresbevisningskomité
Leder
Medlem hjelpekorpset

Ola Bjerkaas
Gunnar Inge Andersen
Anne Holm Gundersen
Jon-Arne Nymo
Hans Jakob Pedersen
Tore Bredal
Håkon Renolen
Gunnar Inge Andersen
Geir Martin Johansen
Håkon Renolen
Vera Isachsen

Johanne Slotterøy
Lars Røed Hansen
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Medlem omsorg
Styrerepresentant

Johanne Slotterøy
Gisle Johnsen (til 20.6.)

Butikkutvalg
Leder
Medlem
Medlem
Styrerepresentant
Frivillighetskoordinator

Evy Åsen
Gyro Aas Herder
Marit Lund
Gisle Johnsen (til 20.6.)
Elisiv Søfting

BARK (avviklet i mai)
Leder
Nestleder

Lillian Fritzon
Susann Didriksen

Kreativt verksted
Leder
Nestleder

Lisbeth Lunde
May Leinan

Kursholdergruppa
Kurs
Arrangementer
Styrerepresentant

Elsa Erichsen Øverland og Ida Andersen
Cordula Karich og Leidis Mathisen
Jorunn Anda Aronsen

Nattevandring
Leder
Nestleder

Jan-Martin Follesø Sellevold
Torstein Rasmussen

Besøkstjenesten
Ledergruppe

Karin Andersen (Inger-Kari Johnsen til 23.09)
Inger-Kari Johnsen (Gerda Irene Johansen til 23.09)
Kjellaug Ellingsen

Vitnestøtte
Leder
Nestleder

Dagfinn Sivertsen
Eva Hunstad

Visitorer
Leder
Nestleder

Ivar Pedersen
Kjetil Skogen

Ferie for alle
Leder
Nestleder

Margareth Arntsen
Lisbeth Lunde

Feriedager
Leder
Nestleder

Lillian Fritzon
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Flyktningguide (avviklet i februar)
Ledergruppe
Amina Winningah
Anne Sofie Mortensen
Lån en bodøværing
Ledergruppe

Tone Magnussen
Marit Johnsen Kindsbækken
Cordula Karich
Abdallah Yahia Hussein

Leksehjelp
Leder
Nestleder

Turid Kjæreng (Birthe Lien til 23.09)
Bjarne Eggen

Norsktrening
Leder onsdager
Leder mandager

Åse Haugan Bøckmann
Johnny Kværne (Grethe Ellingsen til 23.09)

Omatt Gjenbruksverksted
Prosjektleder

Odd Svein Hjertø

BUA
Frivillighetskoordinator

Ane-Lusie Tellebon

Hjelpekorpset
Korpsleder
Operativ leder (nestleder)/
nestleder
Administrativ leder

Gunnar I Anderssen
Stine Johansen
Lars Røed Hansen

Frivillighetskoordinatorer:
Vera Isachsen, Elisiv Søfting og Ane-Lusie Tellebon

9. Møter og medlemmer
BRK hadde 1420 medlemmer ved utgangen av 2019. Medlemstallet har stått nærmest på stedet
hvil siste år, og vi nådde heller ikke i 2019 målsettingen på 1500 medlemmer. Fortsatt bør
verving av medlemmer være et fokusområde.
Vi hadde ca. 500 frivillige ved utgangen av året. Frivillighetskoordinatorene har ansvar for at alle
som melder seg som frivillige blir tatt imot og får oppgaver.
Det har blitt avviklet 10 styremøter, hvorav ett på e-post, og 9 møter i arbeidsutvalget. Styret har
behandlet 47 saker en eller flere ganger, foruten de faste postene.
Informasjon til frivillige og medlemmer ivaretas av hjemmesiden på internett og Facebook og
med digitale medlemsbrev. Styremøtereferater ligger nå åpent på korsveien.no.
Flere aktiviteter bruker egne facebookgrupper for å organisere aktivitetene.
Avdelingene omsorg og hjelpekorps har hatt god aktivitet og har gjennomført egne møter, kurs
og samlinger. Våre medlemmer har også i år deltatt på fagsamlinger i regi av Nordland Røde
Kors. Alle frivillige ble invitert på en sosial samling på tvers av aktivitetene før jul.
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10. Økonomi
I vår overtok Bodø Røde Kors lokalene etter Papirhandelen, og fikk da økte husleiekostnader.
Samtidig har flyttingen av bruktbutikken over i de nye lokalene ført til en markert
omsetningsøkning.
Tilskudd til prosjekter og aktiviteter er fortsatt en viktig inntektskilde. I tillegg til prosjektmidler
fra Norges Røde Kors/Nordland Røde kors, har vi for 2019 fått prosjektmidler fra
Gjensidigestiftelsen, Frifond og Bufdir. Vi fikk tilskudd fra Bodø kommune på 600.000 kroner til
Bua. Vi fikk også et tilskudd fra kommunen for drift av besøkstjenesten på 200.000 for 2019, og
800.000 fra Sparebank1 Nord-Norge til oppussing av Røde Kors-huset, innkjøp av ny bil og
beredskapssatsing i hjelpekorpset. Totalt har vi fått utbetalt tilskudd på 2.154.400 kroner
I tillegg kommer inntekter på vakter, husleie, salg på sykehuset, panto grasrotandelen og gaver
på til sammen vel kr 1.150.000. Medlemskap ga inntekter på 251.000 i kontingent. Alle disse
inntektene gjør at vi kan gjennomføre de aktiviteter og oppdrag som er viktig for Bodø Røde Kors
som beredskapsorganisasjon for samfunnet rundt oss.
Det vises for øvrig til note 2 i regnskapet.
Vi leier nå lokaler til bruktbutikken, BUA, Omatt gjenbruksverksted, Kreativt verksted og kontorer
i Sjøgata 20 A/B og Storgata 11. Tilskuddet fra Sparebank1 Nord-Norge ga oss mulighet til å gjøre
høyst nødvendig vedlikehold av Røde Kors-huset. Her er blant annet vinduer og veggplater
skiftet, samt noe oppgradering innendørs. Mye arbeid har også vært gjort på dugnad. Røde Korshytta har også vært pusset opp på dugnad i sommer og høst og framstår nå til dels som ny.
Utleie av Røde Kors-huset og Barnas Hus har økt det siste året, mens utleie av Røde Kors-hytta
Beinbruddet har vært som normalt.
Også fremover må vi tilstrebe en nøktern økonomi hvor våre midler brukes til å sikre en god
beredskapsorganisasjon.

11. Dette har vi gjort i 2019. Evaluering av handlingsplan
Handlingsplanens punkt 1: ”Hvem vi er” omtales ikke her, likeså første leddet i punkt 2: ”Hva vi
gjør” og punkt 3: ”Hvordan vi arbeider”, siden de i liten grad inneholder målsettinger. Videre
gjennomgår og kommenterer vi de målsettinger som er opplistet i underpunkter under punkt 2
og 3.
Vi jobber for sosial inkludering og for å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag
Beredskapsarbeidet har hatt fokus også i år. Beredskapsavtalen med Bodø kommune ble på
forrige årsmøte forlenget med to år til 13.02.21, og er fulgt opp gjennom flere møter med
kommunens beredskapsavdeling. Ny beredskapsplan er fastsatt og inneholder ny modell for
ledelse under større hendelser. Den nye beredskapsplanen er også tilpasset kommunens
krisehåndteringsverktøy, CIM. Det er gjennomført én samling og én øvelse for
beredskapsvaktene, samt en øvelse for styret, der hovedfokus var utprøving av ny
ledelsesmodell.
Samarbeidet med politi, Sivilforsvar og andre Røde Kors-enheter er godt.
Hjelpekorpset har bistått ved totalt 18 aksjoner, fordelt på leteaksjoner og assistanseoppdrag
utenfor veg. På leteaksjoner er det psykiatri, demens og barn som dominerer. Alle
assistanseoppdrag er på barmark.
Vi har hatt høyt fokus på vannredning, men har også utviklet oss innen redning barmark med
tauredning, som er redning i bratt terreng.
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Vår aktivitetsplan avspeiler et høyt operativt fokus, og vi har også hatt mange og store
sanitetsvakter gjennom året. Medlemstallet har steget, men vi preges av for høy turnover. Etter
høstens rekruttering og intensive opplæring sitter vi nå med 60 aksjonsoperative medlemmer.
Hjelpekorpset har opprettet to lag i år, noe vi har stor tro på.
Vi har i 2019 knyttet nærmere bånd til våre oppdragsgivere og våre samarbeidspartnere og har
et godt samarbeid innen redningstjenesten.
Bruktbutikken stengte etter påske for etter et solid dugnadsarbeid å gjenåpne i lokalene til
Papirhandelen i begynnelsen av mai. Med ny beliggenhet, større og lysere lokaler og bedre
presentasjon av varene har kundegruppa vokst betraktelig, og det samme har salget gjort. Vi har
mange gode frivillige, men ser at vi trenger enda flere for at slitasjen på enkelte ikke skal bli for
stor. Butikken har også anskaffet hjertestarter, og det har blitt gjennomført hjertestarterkurs for
de frivillige.
BUA er nå lokalisert til første etasje i Lærmohjørnet, noe som har ført til mer synlighet, bedre
plass og lettere tilgjengeliget for lånere. Antall utlånte enheter var i 2019 4408, en dobling fra
året før. Ved hjelp av tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Barne-, ungdoms-, og
familiedirektoratet har vi vært i stand til å kjøpe inn mer utstyr til utlån og for vedlikehold. Vi
startet en “filial” med utlån av fiskeutstyr på Tverlandet mottak og inngikk i høst en
samarbeidsavtale med Alpinor om gratis utlån av slalåmutstyr for barn i Skarmoen. BUA har vært
til stede ved flere arrangementer i løpet av året, som Barnas Internasjonale dag og Barnas
Idrettsdag.
Både BUA og bruktbutikken har samarbeidet med Tverlandet mottak, kriminalomsorgen,
voksenopplæringen og NAV og har vært aktivitetstilbud også for mennesker som er tilknyttet
disse.
Ledige lokaler i andre etasje gjorde oss i stand til å starte Omatt gjenbruksverksted, som hadde
offisiell åpning 1. november, etter flere måneder med planlegging og forarbeid. Omatt skal gi et
tilbud om aktivitet til mennesker som av ulike grunner er utenfor skole og arbeidsliv, og som
ønsker å bidra til å gi nytt liv til brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Omatt er startet i samarbeid
med Iris Produksjon og Norsirk og har etter hvert fått Bodø og Bodin videregående skoler, Coop
Obs og Power med på laget, i tillegg til flere andre samarbeidspartnere.
Aktivitetene under avdeling Omsorg fungerer godt. Både avdelingen og aktivitetene har god
ledelse. Det er arrangert to samlinger for aktivitetslederne i løpet av året.
Besøkstjenesten er fortsatt vår største aktivitet. Vi har totalt ca 100 frivillige fordelt på private
besøk, sykehuset og fem kommunale institusjoner. I tillegg har vi ukentlig sittedans på Barnas
Hus. I løpet av årets har vi styrket ledergruppa for besøkstjenesten med én person, og også fått
et tilskudd fra Bodø kommune, noe som gjør at vi kan bruke mer ansattressurser på
administrasjon og tilrettelegging for denne aktiviteten.
Lån en bodøværing har etablert seg som en populær aktivitet hver onsdag ettermiddag, også i de
fleste feriene. Dette er et lavterskel-integreringstiltak, der målet er å bli kjent med hverandre
over kultur og språkgrenser. I 2019 har Lån en bodøværing også arrangert hyttetur på Røde Korshytta og flere treff utenom de faste på Stormen bibliotek. Det er mer enn 20 Bodøværinger til
utlån og nærmere 350 nye Bodø-væringer har deltatt i aktiviteten.
Praktisk norsk pågår fortsatt hver onsdag i samarbeid med flyktningkontoret, som et tilbud først
og fremst til beboere ved integreringsmottaket på Tverlandet.
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Norsktrening foregår hver mandag og er et tilbud til alle som ønsker å trene seg i norsk, med
særlig fokus på å nå hjemmeværende innvandrerkvinner. I 2019 har det vært deltakere fra 11
forskjellige nasjoner og norskkunnskapene er noe varierende. Begge norsktreningstilbudene våre
var en periode etter flyttingen i vår lokalisert til Papirhandelen, men valgte av praktiske grunner
å flytte tilbake til Barnas Hus.
Leksehjelp har fått flere nye frivillige og er godt etablert i Stormen bibliotek mandag og onsdag
ettermiddag. Mange av elevene er faste og har benyttet tilbudet over lang tid.
Nattevandring ble utført i forbindelse med russetida og i tett samarbeid med hjelpekorpset,
foreldrevakter, politiet og russestyre. Nattevandrerne var til stede på alle de store festkveldene i
Mørkvedbukta.
Ferie for alle har gjennomført tre tilbud - vinterferie i Narvik, sommerferie Helnessund i Steigen
og høstferie på Nordtun i Meløy. Totalt var det med 36 barn og 23 voksne med på feriene, hvorav
to familier var fra Mo, en fra Steigen og en fra Fauske.
BARK, Barnas Røde Kors, ble etablert med oppstart fra årsskiftet i samarbeid med
Mørkvedmarka skole. Men mangel på deltagere gjorde at aktiviteten ble lagt ned igjen i slutten
av april.
Feriedagene ble i stedet et satsingsområde. Dette er opplevelsesdager for barnefamilier med
dårlig økonomi. Vi har gjennomført 9 feriedager med til sammen 189 deltagere.
Noen av opplevelsene familiene har fått deltatt på er fotballkamp mellom Bodø/Glimt og
Tromsø, teaterforestillingen Jungelboken i Stormen, klatring i Mørkvedhallen og strandtur til
Ausvika.
Visitortjenesten i Bodø fengsel har stått for til sammen 101 enkeltbesøk gjennom året. Det er
gjennomført bingo hver måned, grilling på St. Hans, Lucia-konsert og besøk på julaften med gaver
til de innsatte. Det ble gjennomført visitorkurs, og det er registrert 12 aktive visitorer i 2019.
Temamøte avholdt med diakon fra Kirkens Bymisjon, fokus var “Den gode samtalen”.
Vitnestøtte pågår fortsatt i godt samarbeid med Salten tingrett. Det ble gjennomført 200
vitnesamtaler i løpet av året. Staben av frivillige er relativt stødig, men det har vært enkelte
utskiftninger. Vitnestøtte har gjennomført to evalueringsmøter med frivillige og tingretten.
Kreativt verksted kom i gang like etter nyttår og er nå godt etablert som et møtested på dagtid
onsdager og torsdager i tredje etasje i Lærmo-hjørnet. Her foregår det opplæring i søm og
strikking, samtidig som det er språktrening og sosial inkludering. Produserte varer fra Kreativt
verksted blir solgt i bruktbutikken.
Flyktningguide ble lagt ned ved starten av året, etter flere forgjeves forsøk på å rekruttere flere
frivillige.
Røde Kors Ungdom fikk nye ledere i høst og har startet opp aktivitet, der Jentegruppa ble
erstattet med en Kompisgruppe, som driver aktivitet både for jenter og gutter. De har hatt
aktivitet ca en gang i måneden og satser på økt aktivitet og rekruttering framover.
Vi har også i år vært medarrangør på Barnas Internasjonale dag i juni, i samarbeid med Bodø
kommune, Stormen bibliotek, Polsk-norsk forening og Bodø Idrettsråd. Vi har også bidratt med
julegaver til barna ved Tverlandet mottak.
Styret i BRK bevilget i april 150.000 kroner fra katastrofefondet til Røde Kors sitt arbeid i
krigsrammede Syria og Jemen.
Vi bygger og utvikler ei sterk og behovsrettet Røde Kors-forening
Organisasjonen har blitt enda bedre rustet for økt aktivitet og flere frivillige ved at vi fra høsten
2019 har tre frivillighetskoordinatorer som verver og tar imot nye frivillige, støtter arbeidet til
aktivitetsledere og tillitsvalgte og følger opp de enkelte aktivitetene. Frivillighetskoordinatorene
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søker også midler gjennom Norges Røde Kors og ulike andre finansieringsordninger.
Vi har tett samarbeid med blant annet andre organisasjoner, NAV, kommunale etater som jobber
med beredskap, eldreomsorg og barn/unge for å ha oversikt over de ulike behovene som finnes i
kommunen.
Kursholdergruppa har også i 2019 sørget for at frivillige og medlemmer har fått tilbud om flere
grunnkurs i førstehjelp, grunnkurs i psykososial førstehjelp, temakurs besøkstjeneste, samt et
kurs i kulturkunnskap i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Hjelpekorpset har hatt deltagere på
videregående førstehjelpskurs, kvalifisert sjøredning og instruktørkurs i Norsk grunnkurs
førstehjelp, samt hatt deltakere på laglederkurs og kurs ved akutt selvmordsfare.
Kjøpet av ny mannskapsbil, i tillegg til annet viktig materiell for søk og redning, har gitt Bodø
Røde Kors bedre beredskap totalt sett.

13. Avslutning
2019 har vært preget av god aktivitet og flere tilbud enn tidligere.
Vi har vært svært synlige i ulike medier og har med nye lokaler også fått en mer synlig plassering i
Bodø sentrum. Det har ført til at flere har blitt oppmerksomme på arbeidet vårt.
Samtidig har vi fått et enda bedre samarbeid med Bodø kommune og andre eksterne aktører. En
takk går til alle våre samarbeidspartnere, naboforeninger og Nordland Røde Kors.
Vi har fått til mye dette året, som et resultat av stort engasjement fra frivillige og medlemmer.
Behovet for BRK er fortsatt i høy grad til stede i lokalsamfunnet, og vi opplever at frivillig arbeid
ikke blir mindre viktig i tiden framover. Derfor trenger vi fremdeles flere mennesker som ønsker
å bidra, sånn at vi klarer å løse de oppgavene samfunnet forventer av oss innenfor beredskap og
omsorg. I tiden framover har vi også behov for å løse utfordringen med at våre lokaler i sentrum
er solgt og er planlagt revet, slik at vi på litt sikt trenger et nytt sted å være.
Takk til alle som har stått på gjennom året som har gått. Vi hadde ikke klart det uten dere!

Bodø, den 4. februar 2020

_____________________
Øystein Nystad
Leder

____________________
Monika Moen
Nestleder

___________________
Baida Aljubori
Styremedlem
______________________
Torild Jakobsen
Styremedlem, Omsorg

_____________________
Håkon Renolen
Styremedlem

____________________
Jorunn Anda Aronsen
Styremedlem

_____________________
Gunnar I. Anderssen
Styremedlem, Hjelpekorps

_____________________
Marit H. Bekkhus
Styremedlem, Ungdom
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