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Virksomhetens art Sola Røde Kors er en sosial velferdsorganisasjon. Organisasjonens kontor
er i Sola. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat. I 2018 er brutto midler anskaffet til
humanitære formål kr 997.551. Resultatet er et overskudd på kr 80.036. Egenkapital pr
31.12.2018 er kr 3.594.281.
Styret mener at årsberetning gir et riktig bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.
Fortsatt drift - Styret bekrefter at det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av
organisasjonen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.
Arbeidsmiljøet - Organisasjonen har hatt en deltidsansatt vaktmester og deltidsansatt
renholdsarbeider i 2018. Arbeidsmiljøet er godt.
Likestilling - Organisasjonen har kun to deltidsansatte. Styret har i 2018 bestått av 6 menn og
2 kvinner.
Forskning og Utvikling - Organisasjonen har ingen forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Ytre miljø - Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø.

SOLA RØDE KORS HAR DELTATT PÅ FØLGENDE I 2018
Januar

- Deltatt på Lokalforeningsseminar på Bryne
- Ambulansetrening
- Avholdt ATV kurs for Haugesund HJK
- Hatt en sanitetsvakt

Februar

- Deltatt på kommunens
samling for kommunenes
samarbeidspartnere om
psykososial omsorg ved store
hendelser.
- Deltatt på fagsamling
Førstehjelp
- DHLR Instruktørkurs
- Vært på en leteaksjon

Mars

- Deltatt på Marco Elsafadi foredrag i kulturhuset i regi Sola kommune, for alle
innbyggere og frivilligelag/organisasjoner
-Omsorg deltok på Omsorgssamling.
- Deltatt på temakveld i Stavanger Røde Kors – Detektiv i menneskers liv.
- Deltatt på Vårløysinga.
- Hjelpekorpset hat deltatt på

- Områdemøte
- Landstreff
- Hjelpekorpskonferanse
- ROS møte med Skutefesten
- Hatt en sanitetsvakt
- Vært på tre leteaksjoner
April

- Omsorg hadde ide myldringsmøte ift veien videre.
-Deltatt på årsmøte til RRK.
- Vært på møte med Sola Venstre hvor de ønsket lytte til frivillige
lag/organisasjoners utfordringer og behov.
- Hatt en overflyttingstur med ambulansen
- 4 Sanitetsvakter
- Vært på en leteaksjon

Mai

Hjelpekorpset deltok på pinseleiren.
Deltok på FORF-samling
Hatt 6 sanitetsvakter, deriblandt flere
vakter på Landstreff for Russ 2018
Deltatt på 17 mai feiring i Sola

Juni

- Deltok på Tanangerdagen
-Vært på to leteaksjoner
- Hjelpekorpset deltok på områdemøte
- Vært på 8 sanitetsvakter

Juli

- Deltok på Tall Ships Race («Seiltur på fjorden»)

-Hatt fire sanitetsvakter
August

- Startet opp med BARK igjen.
-Deltatt på Hafrsfjorddagen.
- Hjelpekorpset hadde introkurs for nye
medlemmer
- Hatt 6 sanitetsvakter
- Vært på en leteaksjon

September

- Deltok på en større beredskapsøvelse/beredskapssamling i regi av Rogaland
Røde Kors med Flekkefjordby.
-Hjelpekorpset deltok på områdemøte
- Hatt fire sanitetsvakter
- Vært på 2 leteaksjoner
- Deltok i Kongeparken (200 barn og voksne).
- Deltok på Sola Kulturhus ifm Eldredagen

Oktober

- Deltatt på leder og nestleder samling på Hummeren hotell i regi av RRK.
-Hjelpekorpset kjørte ambulanseoppdrag for SUS
- Hatt to sanitetsvakter
- Vært på to leteaksjoner

November

- Gjennom hele året hatt møter med
kommunen ang hus/eiendom, fikk nå
beskjed at Velodromen ikke var aktuell
for oss.
-Hjelpekorpset deltok på KSJØ i
Haugesund
- Hjelpekorpset deltok på ledersamling
- Vært på 2 leteaksjoner
- Deltatt på 80 årsfeiring for Stavanger
HJK

Desember

- Deltatt på varslingsøvelse med Sola
Kommune ift beredskap.
-Fikk bud på eiendommen.
- Deltatt på overleveringsfrokost med SR-bank
- Vært på en leteaksjon

Vi har gjennom året hatt 1 konstitueringsmøte, 8 ordinære styremøter.

Sola Røde Kors har hatt en representant i styret til Sola Frivillighetssentral de siste åra.
Formannskapet i Sola Kommune fattet følgende vedtak 21.11.2017:
For å sikre gode fremtidige rammer for drift av Frivilligsentralen, samt god
koordinering med kommunens øvrige tilbud og behov, overtar kommunen driften av
sentralen i løpet av 2018.
1.11.18 overtok Kommunene ved /kultur og fritid ansvaret for driften av sentralen. Stiftelsen
Sola Frivillighetssentral ble lagt ned og Stiftelsesstyret slettet stiftelsen fra Stiftelsesregisteret.

Huskomiteen:
Anita Høyvik (leder – representant fra styret)
Arne Gravdal
Helge Fære Jacobsen (styret)
Bjørn Harald Lye (diskoteket)
Geir Frode Olsen (vaktmester)
Komiteen har vært svært aktive i år. Flere fra styret har også deltatt på flere av møtene som er
avholdt. Det har vært mange møter med kommunene/eiendom, Folkehallene og TS
Stangelandgruppen AS.
Etter flere runder med Folkehallene ble det avklart at det ikke var plass til SRK i Velodromen.
Vi økte intensiteten mot kommunen og eiendomsavdelingen, flere møter ble holdt, flere
alternativer ble drøftet. Vi var på befaring på det vi anså som beste lokalisasjon –
SKJALGSTOVA. Her kan vi få leid møterom/kontorer i 2 etg (tilgang til heis), med
muligheter for å låne større møterom i samme etasje dersom vi treng dette. Det er også lagt
frem at vi kan få bygge en garasje på tomta (på lekearealet).
På tampen av 2018 kom det et velkomment bud på eiendommen vår, TS Stangelandgruppen
AS ønsker å kjøpe oss ut og har gitt et godt bud.
På vårt eget hus er det blitt utført kun nødvendig vedlikehold.

Beredskapsutvalget:
Anita Høyvik - leder,
Trond Mæland - nest leder,
Jan Martin Aarre - omsorg sin representant
Morten Husebø – styrerepresentant
Nicolai Haarr - hjelpekorpset sin representant.
Vi har hatt få vanlige møter i utvalget, de fleste av møtene har vært arbeidsmøter for å
ferdigstille den nye beredskapsplanen vår. Leder av utvalget har også sittet i
beredskapsutvalget til Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by frem til mai 2018. Leder har
fortsatt deltatt i det nasjonale prosjekt ift beredskapsorganisasjonen Norges Røde Kors. I den
anledning deltok leder blant annet på kurs i øvelsesplanlegging på NUSB (Nasjonalt
utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap).
Utvalget har satt sammen en beredskapskoffert, med nødvendig utstyr til sette KO.

Omsorg
Det har blitt avholdt ti informasjonsmøter.
BESØKSTJENESTEN
-

-

-

-

TABO
Det har vært avholdt ni bingoer.
SOLTUN
Det er hyggekveld den første onsdagen i hver måned.
Denne hyggekvelden består enten av sang og musikk
eller bingo. I tillegg får beboerne noe å bite i.
Annenhver tirsdag går vi med en salgstralle på Soltun.
BUSSTUR
Det er gjennomført to bussturer. Den ene turen gikk til
Byrkjedalstunet (mai) og Naustene på
Bersagel(september).
BASAR
Det ble avholdt basar med loddtrekning og åresalg på
Sola sjukeheim.
BESØKSVENN MED HUND
Nytt av året er at vi har to frivillige som går som
besøksvenn med hund på sykehjemmet.

DISKOTEKET
I løpet av året var det planlagt ti diskotek, men kun ni ble
gjennomført. Ett diskotek ble avlyst på grunn av et værvarsel
som meldte ekstremvær og politiet oppfordret folk til å holde
seg innendørs. Diskoteket arrangeres for barn 4. til 7.klasse.
Det har vært en liten nedgang med antall deltagende barn. Det
ble også jobbet hardt for å opprettholde tilbudet. Etter
sommerferien hadde diskoteket akutt mangel på frivillige, men
det tok seg raskt opp etter godt samarbeid med Solabladet,
kommunen, barneskolene og FAU. Totalt har diskoteket en
gruppe på rundt 40 frivillige og 140-180 barn.
SPRÅKKAFEEN
Tilbudet om språkkafé ble dessverre lagt ned i løpet av året. Det var mangel på frivillige og
deltakere som til slutt gjorde av Sola Røde Kors fattet et vedtak om å legge ned tilbudet.
PUZZLERS
Puzzlers har hatt flere treff i løpet av året. De har vært og spilt bowling, kjørt gocart og prøvd
laserskyting. I tillegg har de hatt flere treff på Røde Kors – huset. Året ble avsluttet med «Jul i
Kongeparken». Gruppen har laget syv nye faner til Sola Røde Kors, som ble brukt i
forbindelse med 17.mai – feiringen i Sola sentrum.

BARNAS RØDE KORS (BARK)
Aktiviteten ble revitalisert og gjenoppstartet i august med offisiell åpning av ordfører Ole
Ueland. På åpningsdagen ble barna invitert med grilling og hoppeslott. Ellers har de vært på
Vigdelstranden, de har vært på omvisning på Stavanger brannstasjon, de har lært om Røde
Kors – historien og hva Røde Kors kan tilby. I tillegg har de fått prøve seg på å sminke sår og
blåveiser. De har hatt Halloween – feiring, de har hatt juleverksted og en juleavslutning hvor
alle fikk en ryggsekk hver. Gruppen består av ca. ti jenter i 11 – årsalderen.

Hjelpekorpset
Vi i Hjelpekorpset har hatt et svært aktivt år. Vi har sett en økning i aktivitetsnivået gjennom
året og har fått flere nye medlemmer. Dette er svært positive tall å se tilbake på med tanke på
at dette var en del av målene som det nye Rådet satte seg etter årsmøtet i fjor.
For å kunne øke aktiviteten i Hjelpekorpset var det viktig å sette søkelys på rekruttering og
trening av mannskaper. Gjennom hele året har vi avholdt korpskvelder hver tirsdag etter
skoleplanen. Vi har sett en økning i gjennomsnittlig antall oppmøte og ligger nå på mellom 7
og 8 oppmøte hver gang. Vi har også fokusert mer på samspill med andre korps og
hjelpeorganisasjoner for å bedre kunne styrke hverandres kompetanse på leteaksjoner. Totalt
har Sola Røde Kors Hjelpekorps hatt 822 timers aktivitet fordelt utover 38 korpskvelder.
En annen faktor for å øke
aktiviteten er å kurse medlemmer.
Dette har vært en veldig stor del
av året, og deltagelse,
forberedelser og å holde kurs står
for 50% av all logget aktivitet i år.
Vi har gjennom året hatt to
medlemmer gjennom
ambulansekurset til Røde Kors, ett
medlem som har tatt Videregående
Førstehjelp, fire nye medlemmer
som har gjennomført
grunnutdanningen og som nå er
godkjent for både sanitetsvakter
og leteaksjoner. Hjelpekorpset har
også avholdt et ATV kurs og
bidratt med stab, veiledere og
instruktører på kurs for både Kvalifisert og Videregående Førstehjelp.
Ser vi på Hjelpekorpsets aktiviteter utad har vi hatt et svært aktivt år med over 750 timer på
sanitetsvakter fordelt på 28 arrangement. Dette har vært en svært viktig inntektskilde for
Hjelpekorpset.

Aktiviteten knyttet til leteaksjoner har vært noe mindre i året som gikk. Dette er knyttet opp
mot noe færre aksjoner og at vi i perioder har hatt færre på alarmplanen enn tidligere. Totalt
har mannskaper fra vår alarmplan rykket ut på 16 av 19 leteaksjoner og vi har et gjennomsnitt
på 18% oppmøte av godkjente til hver aksjon.
Hjelpekorpset har også gjort en del innkjøp av nytt utstyr hvor det største var på våren da vi
kjøpte en ny ATV for å erstatte en eldre. I tillegg til dette har vi kjøpt inn vakuummadrass,
redningsbåre og masse førstehjelpsutstyr takket være støtte vi har mottatt fra søknader til ulike
støtteordninger.
Alt i alt har vi hatt et flott og aktivt år med mange fine minner og en svært positiv utvikling.
Vi avsluttet året med 18 aktive medlemmer, hvor 15 av disse står på alarmplanen.

