ÅRSBERETNING FOR BODØ RØDE KORS (BRK) 2018
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 2018 er avsluttet med et overskudd kr. 1.503. Styret foreslår at
overskuddet overføres til annen egenkapital. I løpet av året er kr. 100.000 av
katastrofefondet overført til Norges Røde Kors i forbindelse med katastrofen i Syria.
Innestående på katastrofefondet etter overføring var per 31.12.18 kr 513.536. Med dette
viser balansen at selskapet har en totalkapital per 31.12.18 på kr 10.420.530, og en samlet
egenkapital på kr 9.518.952. Inkludert i egenkapitalen er bokført verdi av
katastrofefondet.
4. Arbeidsmiljø
Virksomheten har ingen ansatte medarbeidere, men har også i 2018 avtale om innleie fra
Nordland Røde Kors av to fast ansatte frivillighetskoordinatorer, hvorav en er ute i
mammapermisjon. Vi har en vikar i hennes sted til 1.9.2019.
Bodø Røde Kors tilstreber å ha et åpent og inkluderende miljø. Alle aktivitetsledere blir
informert før og etter styremøter. All aktivitet i arbeidsutvalget gjennomgås som fast post
i styremøtene.
Det har vært registrert én skade i år, da en frivillig i hjelpekorpset brakk beinet under
kurset Kvalifisert Søk og Redning.
5. Likestilling og integrering
Styret består av 8 personer, hvorav 3 kvinner og 5 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.

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 Korshuset. 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 varamedlem i Røde Kors
Ungdom. I mai trakk leder for RKU seg grunnet flytting. I oktober trakk også
styremedlem Bjarne Eggen seg, og Marit Kvarum gikk inn som fast møtende medlem.

Årsmøtevalgte
Styremedlemmer

Leder (AU)
Nestleder (AU)
Styremedlem (AU)
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Øystein Nystad
Gisle H. Johnsen
Jorunn Anda Aronsen
Håkon Renolen
Bjarne Eggen
Jon-Arne Nymo
Marit Kvarum

Leder Omsorg
Nestleder omsorg
/varamedlem i styret
Leder Hjelpekorpset
Nestleder Hjelpekorpset /
varamedlem i styret
Leder Ungdom
Nestleder ungdom

Torild Jakobsen
Anne Sofie Mortensen
Lars Røed Hansen
Stine Johansen
Mawaahib Mohammed

Valgkomité

Leder
Medlem, omsorg
Medlem hjelpekorpset
Medlem
Varamedlem

Gunnar Inge Andersen
Tone Magnussen
Ken Reite
Päivi Elo

Styreoppnevnte tillitsvalgte
Det har vært endringer i utvalgene i løpet av året.
Beredskapsutvalg

Leder
Medlem
Medlem
Kontaktperson styret

Ola Bjerkaas (Iselin Hansen til 3.12.18)
Gunnar Inge Andersen
Anne Holm Gundersen
Jon-Arne Nymo og Marit Kvarum

Eiendomsutvalg

Leder
Nestleder
Medlem, RK Huset
Medlem, Langlibu
Medlem, Beinbruddet
Styrerepresentant

Hans Jakob Pedersen
Tore Bredal
Håkon Renolen
Gunnar Inge Andersen
Geir Martin Johansen
Marit Kvarum
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Ansvarlig utleie Barnas Hus

Vera Isachsen

Æresbevisningskomité

Leder
Medlem hjelpekorpset
Medlem omsorg
Medlem butikken
Styrerepresentant

Johanne Slotterøy
Lars Røed Hansen
Johanne Slotterøy
Gisle H. Johnsen

Butikkutvalg

Leder
Medlem
Medlem
Styrerepresentant
Frivillighetskoordinator

Evy Åsen
Gyro Aas Herder
Marit Lund
Gisle H. Johnsen (Bjarne Eggen til 16.10.18)
Gøril Christoffersen /Ane-Lusie Tellebon

BARK
Leder
Nestleder

Lillian Fritzon
Susann Didriksen

Kreativt verksted
Leder
Nestleder

Lisbeth Lunde
May Leinan

Kursholdergruppa
Leder
Leder (HJK)
Styrerepresentant

Else Erichsen Øverland og Ida Andersen
Tore Slettvold Kolltveit
Jorunn Anda Aronsen

Representant i EKKO-styret
Styrerepresentant Ekko

Ola Bjerkaas

Nattevandring

Leder
Nestleder

Jan-Martin Follesø Sellevold
Torstein Rasmussen

Besøkstjenesten

Leder
Nestleder

Inger-Kari Johnsen
Gerda Irene Johansen (Eli Dammen til 29.10.18)

Vitnestøtte

Leder
Nestleder

Dagfinn Sivertsen
Eva Hunstad

Visitorer

Leder

Ivar Pedersen
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Nestleder

Kjetil Skogen

Ferie for alle

Leder
Nestleder

Margareth Arntsen
Lisbeth Lunde

Internasjonal kvinnegruppe (avviklet juni 2018)

Leder
Nestleder

Helene Lillehagen Bakke
Lilly Antonsen

Flyktningguide
Ledergruppe

Amina Winningah
Anne Sofie Mortensen

Lån en bodøværing
Leder
Nestleder

Tone Magnussen
Marit Johnsen Kindsbækken

Leksehjelp
Leder
Nestleder

Birthe Lien (Magne Sagvolden til 3.12.18)
Bjarne Eggen

Norsktrening
Leder onsdager
Leder mandager

Åse Haugan Bøckmann
Grethe Ellingsen

Hjelpekorpset
Korpsleder
Operativ leder (nestleder)/
nestleder
Administrativ leder

Lars Røed Hansen
Stine Johansen
Hans-Kristian Breivik (til aug-18)

8. Møter og medlemmer
BRK hadde 1430 medlemmer ved utgangen av 2018. Dette er en økning på 2,9 %, men vi
nådde fortsatt bare nesten 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 6 styremøter og 6 møter i arbeidsutvalget. Til sammen er det blitt
behandlet 42 saker en eller flere ganger, foruten de faste postene.
Det har også i år vært endringer i tilbudene våre. En ny norsktreningsgruppe kom i gang 9.
april, spesielt for damer. Vi fikk et tilskudd fra Norges Røde Kors til å arrangere flere
enkeltstående Feriedager for alle til barnefamilier både i sommerferien og før jul. Vi har
også jobbet med å få i gang Barnas Røde Kors på Mørkvedmarka skole og med Kreativt
verksted på loftet til bruktbutikken. Begge aktivitetene har vært grundig forberedt i 2018
og er i gang fra januar 2019. Både etableringen av Kreativt verksted og flytting av BUA
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utlånsordning fra kjelleren til første etasje har medført mye ekstra dugnadsarbeid.
Internasjonal kvinnegruppe ble avviklet etter et møte i juni, der frivilliggruppa
konkluderte med at det ikke lenger var grunnlag for drift. Også flyktningguider er bestemt
lagt ned, etter lengre tids problemer med å få rekruttert nok guider,
Det har vært avviklet medlemsmøter i de enkelte aktiviteter, to samlinger - vår og høst for alle aktivitetslederne under omsorg, og to samlinger for frivillige på tvers av
aktivitetene våre, i mai og desember. Vi har også holdt flere grunnkurs i psykososial
førstehjelp og Norsk grunnkurs førstehjelp. Informasjon til frivillige og medlemmer
ivaretas av hjemmesiden på internett og Facebook og med digitale medlemsbrev. Flere
aktiviteter bruker egne facebookgrupper for å organisere aktivitetene. I tillegg ble det laget
et skriv som ble lagt sammen med medlemskontingentbrevet ved årsskiftet
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 og andre Røde Kors-avdelinger.
9. Økonomi
Bruktbutikken og prosjekttilskudd er fortsatt BRKs viktigste inntektskilde. Inntekter fra
bruktbutikken var nesten 1.300.000 i 2018. Vi søkte om midler til mange ulike tiltak og
mottok tilskudd for aktiviteter vi gjennomførte på nesten kr 1.800.000. I tillegg er
inntekter på vakter, husleie, salg på sykehuset og gaver på til sammen vel kr 880.000.
Våre medlemmer bidro med over kr 290.000 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 lokaler til bruktbutikken, BUA, Kreativt verksted og kontorer i Sjøgata 20 A/B
(inngang fra Storgata). Våre eiendommer har ellers vært vedlikeholdt på ordinær måte.
Utleie av Røde Kors-huset og Barnas Hus har økt det siste året, mens utleie av Røde
Korshytta Beinbruddet har vært som normalt.
Også fremover må vi tilstrebe en nøktern økonomi hvor våre midler brukes til å sikre en
god beredskapsorganisasjon.

10. 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 er
forlenget fram til 31.12.18, og lokalforeningens beredskapsplan ble sist oppdatert i
desember. I år har det vært 1 varslingsøvelse for hele organisasjonen, og det ble avviklet 1
praktisk øvelse der styret fikk øve seg i ledelse av organisasjonen i innsats.
Samarbeidet med politi, Sivilforsvar og andre Røde Kors-enheter er godt.
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Hjelpekorpset har hatt totalt 13 aksjoner, ca likt fordelt mellom aksjoner og
assistanseoppdrag. På leteaksjoner er det psykiatri, demens og barn som dominerer. På
assistanseoppdragene er det mest skader i skiløypa.
Korpsets satsing på vannredning har vist seg å være riktig, med flere av aksjonene i eller i
tilknytning til vann.
Hjelpekorpset har hatt en jevn vekst, men fortsatt utfordringer med å holde på medlemmer
året etter de har fullført grunnopplæringen. Ved årets utløp har hjelpekorpset knappe 50
aksjonsoperative medlemmer på alarmplanen. Av videregående kurs har vi gjennomført
kvalifisert sjøredning og instruktørkurs i Norsk grunnkurs førstehjelp, samt hatt deltakere
på laglederkurs og kurs ved akutt selvmordsfare.
Vår største avdeling, Omsorg er i fortsatt vekst og har en god ledelse. Det er arrangert to
samlinger for aktivitetslederne i løpet av året.
Besøkstjenesten går godt og kunne i mai feire 60 år med jubileumsfrokost på Radisson
BLU. Jobben med å få eksakt oversikt over hvem de ca. 160 registrerte frivillige er, og
hva de kan bidra med på ulike vis, har fortsatt gjennom året. Ved årets slutt viser
oversikten at ca. 100 er i aktivitet som besøksvenn privat og på institusjon. Fire sykehjem
nyter godt av vår besøkstjeneste. Kiosktrallen på Nordlandssykehuset er fortsatt i aktivitet.
Under besøkstjenesten har vi Sittedans, et ukentlig og svært populært tilbud på Barnas
Hus for hjemmeboende som er dårlige til beins. Aktiviteten besøksvenn med hund kom i
gang og har fungert noe varierende i løpet av året. Nytt kurs ble arrangert i desember
2018/januar 2019. I løpet av året har det vært arrangert 5 kurs for nye besøksvenner, og på
slutten av året kom det et førtitalls nye som ønsker å være frivillige, som følge av en
Dagsrevy-reportasje om ensomhet. Vi samarbeider med kommunens
frivillighetskoordinator på Mørkved/ Stadiontunet, og samarbeidet med Sentrum
sykehjem er blitt bedre.
Lån en bodøværing er et lavterskel-integreringstiltak, der målet er å bli kjent med
hverandre over kultur og språkgrenser. Gjensidighet og likeverd er viktige elementer i
tiltaket – som først og fremst er en arena for kontakt mellom mennesker med ulik
bakgrunn. Møtested er Stormen bibliotek hver onsdag gjennom hele året. Selv om det er
rekruttert flere nye frivillige bodøværinger, er det behov for stadig flere.
Internasjonal kvinnegruppe ble lagt ned våren 2018, grunnet manglende deltagelse fra
målgruppen, som var beboere på Tverlandet mottak.
Flyktningguider er et tiltak hvor Røde Kors kobler enkeltmennesker og familier med en
flyktning eller en flyktning-familie. Utfordringen har vært å rekruttere guider til unge
menn i alderen 18 – 25 år. Flere har stått lenge på venteliste. Det er gjort mange forsøk på
rekruttering uten at det har lyktes. På slutten av året var det 7 aktive guider, hvorav tre av
dem avsluttet etter å ha vært guider i mer enn 3 år. I siste styremøte var det enighet om å
avvikle tiltaket.
Praktisk norsk – språktrening - ble startet i februar 2017 og har i samarbeid med
flyktningkontoret vært et språktilbud til de som bor på Tverlandet mottak og har i utsikt å
få opphold i Norge. Tilbudet gis en gang i uken mellom kl 12.00 og 15.00 og inkluderer
en lunsj, samt trening i hverdagsspråk. Målet er å øke norskkunnskapene, bygge opp
selvtillit og trygge deltakerne til å snakke norsk uansett nivå, og gi deltakerne mulighet til
å utvide sitt nettverk.
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Norsktrening er et nytt norsktreningstilbud som kom i gang i april. På første møte hadde
vi besøk av inkluderingsminister Jan Tore Sanner og Bodøs ordfører Ida Pinnerød. Dette
er først og fremst et tilbud til kvinner. Tilbudet gis på Barnas Hus hver mandag mellom kl.
11.00 og 13.00. Deltagelsen har vært god siden oppstarten.
Leksehjelp foregår fortsatt mandag og onsdag i Stormen bibliotek fra 16.00 til 19.00.
Målgruppe er elever i ungdomsskole og videregående skole. Det er i stor grad elever med
minoritetsbakgrunn som benytter seg av tilbudet, og det er mange faste elever, ca.17 -20
hver gang. I 2018 har det vært noe gjennomtrekk hva angår frivillige. 12 var aktive ved
slutten av året. Samarbeidet med Lån en bodøværing er en suksess. Det er også godt
samarbeid og støtte fra biblioteket, og det er noe samarbeid med ungdomsskolen og
videregående skole. De frivillige har hatt samlinger før hver sesong.
Visitortjenesten i Bodø fengsel har stått for tilsammen 139 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, rekruttert og godkjent
fire nye visitorer. Et møte med fengselsledelsen med fokus på nye rutiner som innføres
ved årets slutt, er også avholdt.
Vitnestøtte pågår fortsatt i samarbeid med Salten tingrett. 10 vitnestøtter er knyttet til
ordningen, og det ble gjennomført 285 vitnesamtaler i løpet av 2018. Én ny frivillig ble
kurset. De fleste frivillige er pensjonister, og mange er ute og reiser deler av året, men det
er bra fremmøte og tilnærmet ideell bemanning.
Nattevandring ble kun utført i forbindelse med russetida. Nattevandrere og medlemmer
av hjelpekorpset samarbeidet og var til stede på alle de store festkveldene i
Mørkvedbukta. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra ungdommer og foreldre. Lederne
har også bistått i å starte opp nattevandring etter forespørsel fra enkelte bydeler.
BARK, Barnas Røde Kors, er etablert, men har strevet med å få aktiviteten i gang.
Våren 2018 ble det gjennomført månedlige aktiviteter for barn, men oppslutningen var
liten. Høsten 2018 var det ingen aktivitet, men det ble arbeidet med å få på plass en
aktivitet med utgangspunkt i Mørkvedmarka skole. Oppstart medio januar 2019,
Ferie for alle har gjennomført tre tilbud - i vinterferien i Vestvatn, sommerferie på
Gjælentunet i Turistforeningens hytte og høstferie i Steigen, Helnessund Brygge. 65 barn
og foreldre fra Bodø og Steigen har deltatt på ferietilbudene, som beskrives som
vellykkete.
Feriedagan, et nytt opplevelsestilbud som retter seg mot barn og barnefamilier som ikke
har mulighet til å unne seg det lille ekstra i hverdagen. I 2018 inviterte vi til to RIBbåtturer til Saltstraumen med Stella Polaris, to fisketurer med M/K Faksen, en dag med
pepperkakebaking med Bodø Bakeri og til teaterforestillingen Putti Plutti Pott. Til
sammen deltok 192 barn og voksene på aktivitetene, som vi fikk veldig gode
tilbakemeldinger på.
Kreativt verksted er i gang. Det har i løpet av året blitt jobbet godt med å rekruttere
frivillige som kan drifte aktiviteten. Vi har nå en solid gjeng med frivillige på plass, som
har brukt høsten på å pusse opp og satt i stand det nye lokalet til verkstedet i 3.etasje over
bruktbutikken. I desember ble det holdt et informasjonsmøte til hjelpeapparatene som skal
hjelpe oss med å spre informasjon om tilbudet og rekruttere deltagere. Kreativt Verksted
satser i 2019 på å holde åpent hver onsdag og torsdag fra 11.00-15.00 fra 9. januar.
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Ved siden av aktivitetene i hjelpekorps og omsorg, har vi vært med på flere arenaer:
Jentegruppa til Røde Kors Ungdom har som mål å skape et uformelt sosialt møtested for
jenter i Bodø. Jentegruppa har i hovedsak blitt fulgt opp av distriktskontoret, og har hatt
treff med høyst varierende mellomrom. Det var en del aktivitet i vår, men har siden
stoppet opp.
Vi var for 15. år på rad delaktige i Stopp Volden Cup. Røde Kors stilte med frivillige fra
RK Ungdom, hjelpekorpset og fra Tverlandet mottak.
I høst startet vi Yoga for ungdom, der elever på Bodø videregående skole fikk tilbud om
en times gratis yoga i uka, som et tiltak for å lære stressmestring og minke psykiske plager
hos ungdommene. Tilbudet hadde varierende deltagelse, men fikk gode tilbakemeldinger.
Vi har 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 til juletrefest i regi av Rønvik menighet.
Bruktbutikken fylte 10 år i 2018, og det ble feiret i februar. Bruktbutikken har i løpet av
disse årene blitt en god møteplass og en fin plass for arbeidstrening og sosialt fellesskap.
Det er i dag rundt 35 frivillige som jobber i butikken, og de har god variasjon i kunnskap
og bakgrunn. I februar ble det gjennomført et seminar for alle frivillige i bruktbutikken,
med fokus på samarbeid og kundeservice. Seminaret hadde godt oppmøte og ble satt pris
på av de frivillige. Vi har samarbeidet med kriminalomsorgen, voksenopplæringa og NAV
om soning, norsktrening og arbeidspraksis. Butikken har nå blitt godt etablert på
Lærmohjørnet, og omsetningen har økt sammenlignet med 2017.
Utlånsordningen BUA Bodø har hatt godt besøk, særlig gjennom en snørik vinter, i
sommerferien, høstferien og før jul. Tilskuddet på 400.000 kroner fra Bufdir ble så godt
som brukt opp, først og fremst til innkjøp av utstyr. Fra høsten hadde vi hjelp til driften
gjennom en person i arbeidspraksis. Styret besluttet å ansette vedkommende i 30% stilling
fra desember-mai 2019. BUA ble flyttet fra kjelleren til gateplan, i lokaler pusset opp ved
hjelp av frivillige. I august fikk BUA nytt administrasjonssystem. Statistikken for totalt
utlån i 2018 mangler derfor, men 542 lånere benyttet seg av ordningen.
Styret i BRK bevilget i april 100.000 kroner fra katastrofefondet til Røde Kors sitt arbeid i
krigsrammede Syria.
Vi bygger og utvikler ei sterk og behovsrettet Røde Kors-forening
Organisasjonen har blitt bedre rustet for økt aktivitet og flere frivillige ved at vi har svært
god støtte av våre frivillighetskoordinatorer. Dagens aktivitet hadde ikke vært mulig uten
disse. Her vil det være viktig å sikre finansiering slik at det kan bli mulig å utvide staben.
Også i 2018 har BUA fått driftsstøtte av Bodø kommune på 600.000 kroner.
Etter forrige årsmøte var alle styremedlemmer og aktivitetsledere invitert til felles samling
for å bedre samhandlingen og kunnskapen om arbeidet i Bodø Røde Kors.
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11. Avslutning
2018 har vært preget av god aktivitet og flere tilbud enn tidligere år.
Vi har vært svært synlige i ulike medier. 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.
Takk til alle som har stått på gjennom året som har gått. Vi hadde ikke klart det uten dere!
Bodø, den 4. februar 2019

__________________________
Gisle H. Johnsen
Nestleder

_____________________
Håkon Renolen
Styremedlem

________________________
Jorunn Anda Aronsen
Styremedlem

___________________________
Marit Kvarum
Styremedlem

________________________
Jon-Arne Nymo
Varamedlem

___________________________
Torild Jakobsen
Leder BRK Omsorg

________________________
Lars Røed Hansen
Leder BRK Hjelpekorps

_____________________
Øystein Nystad
leder
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