Sak 4
Anskaffelse av ny bil ved bruk av egenkapital
Bodø Røde Kors har en eldre Volkswagen LT som har fungert bra over år. Den blir jevnlig
brukt til transport av hjelpekorps-medlemmer og -utstyr til vakter og aksjoner, og til å
transportere eldre til sittedans, i tillegg til andre kjøreoppdrag.
Bilen har imidlertid bare topunkts setebelter og mangler dermed optimal sikring av
passasjerer. Den er 21 år gammel, og oppgradering vil koste langt mer enn bilen er verdt,
siden det vil medføre å bytte ut alle setene. Bodø Røde Kors har behov for en mannskapsbil
med 8/9 seter, som kan kjøres med vanlig klasse B-sertifikat.
Styret ber derfor årsmøtet om fullmakt til å kjøpe en ny mannskapsbil innenfor rammen av kr
900 000,-. Dersom dette ikke lar seg finansieres eksternt, tas pengene fra Bodø Røde Kors sin
egenkapital.

Forslag til vedtak:
Styret får fullmakt til å gå til innkjøp av ny mannskapsbil ved om nødvendig å ta inntil
kr 900 000,- fra egenkapitalen

Sak 5
Vedlikehold av huset ved bruk av egenkapital
Eiendomsutvalget har gjort en gjennomgang av hus og hytte og slår fast at det trengs en del
oppgradering. Røde Kors-huset på Jensvoll ble bygget for 35 år siden, og etter den tid er kun
det nødvendigste av vedlikehold gjort. Blant annet er det nå nødvendig å skifte alle vinduer,
da flere er ødelagte eller i ferd med å råtne.
Innvendig er det behov for å pusse opp møterom, oppgang fra kjeller til første etasje, samt
toaletter. Røde Kors-huset brukes først og fremst av hjelpekorpset, men også til kurs og
samlinger for andre av Bodø Røde Kors sine aktiviteter. I tillegg har vi en god del utleie av
huset.
Det er søkt om ekstern finansiering av disse utgiftene. Dersom dette ikke går gjennom, ber
styret årsmøtet om fullmakt til å bruke inntil kr 300 000,- av Bodø Røde Kors' egenkapital til
vedlikehold av våre eiendommer i 2019. Eiendomsutvalget legger frem for styret et plan for
endelig godkjennelse.
Forslag til vedtak:
Styret får fullmakt til å ta inntil kr 300 000,- fra egenkapitalen til ekstraordinært
vedlikehold av våre eiendommer.

