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Skedsmo Røde  Kors

Skedsmo Røde Kors har etter beste evne 
forsøkt å arbeide etter de sju Røde Kors-
prinsippene: humanitet, upartiskhet, 
nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet 
og universalitet.

Aktiviteten i foreningen har vært høy. 
I tillegg til drift av Skedsmogata 3c og 
aktivitetene i avdelinger og grupper, har 
hele foreningen bidratt ved ulike felles 
aktiviteter.

Møter
Det har vært avholdt ett årsmøte, to med-
lemsmøter, tolv styremøter og ni møter i 
foreningens arbeidsutvalg. AU har behand-
let 76 saker, styret har behandlet 100 saker.

I november ble det avholdt ett styreseminar 
for 23 deltakere med hovedvekt på arbeid 
med budsjett og handlingsplan samt lang-
tidsplanlegging. 

Vi har hatt deltagelse på distriktets leder-
møter og samlinger. Vi var representert 
med fem på ledermøte i mars,  med fire  på 
ledermøte i september samt med en på 
ledersamling i november.

Av medlemsarrangementer ble det arran-
gert et sommermøte/ grillfest i juni med 
45 deltakere og et julemøte/grøtfest i 
desember med  50 deltakere.
2300 tjenestetimer

Kurs/opplæring 
Foreningen har hatt to deltakere på LOUP-
kurs (Leder- og organisasjonsutviklings-
programmet) og to deltakere  på operatør-
kurs Voice Broadcast. Foreningen arran-
gerte for første gang et tre timers kurs: 
Introduksjon til Røde Kors, i november.
120 tjenestetimer  

Tilstelninger/aksjoner
21.august: Lørdag på torget ble gjennom-
ført med alle avdelinger og grupper tilstede.  
Det var også deltagelse fra Lillestrøm 
Jazzklubb. Hovedaktiviteten på torget var 
medlemsverving. 

I september/oktober måned arrangerte 
foreningen og Skedsmo Kommune En reise i 
fred for 10. gang.

Generelt
Som tidligere år var det temakvelder og 
rollespillet På flukt i forkant av busstur til 
Auschwitz og Berlin.

Foreningen stilte med åtte voksne til turen, 
Skedsmo Kommune med to voksne. 40 
ungdommer fra hele kommunen deltok.

Arrangementet er finansiert av Røde 
Kors-midler og fond/tildelinger fra andre 
stiftelser/foreninger.
1250 tjenestetimer

Røde Kors huset, Skedsmogt. 3c
Erik A. Haga (leder) 
Stein-Erik Østlie, Gunnar Halmer, Liv Halla og 
Trond Westby 

I tillegg er følgende engasjert i driften av 
huset:  
Adv. Owe Halvorsen & Co (forretningsfører) 
Myhrers bokføring AS (regnskap)
Rune Sand (utleie av møtelokaler)
Kjetil Øverland (vaktmester)
Kate Elin Klungtveit og Elena Moen (renhold 
Røde Kors lokaler) 
Kjetil Skamsar (brannvernleder)

Det er avholdt fem møter i Husstyret.  Det 
er sendt ut flere informasjonsbrev til leie-
tagerne i forbindelse med arbeidene i huset.

Den daglige driften av huset ivaretas av 
forretningsfører. Husstyret har stått for 
kontakten med forretningsfører.

Husstyret har også stått for koordinering av 
vedlikeholds- og ombygningsarbeider.

Ombygninger og vedlikehold
Lokalene i første etasje er rehabilitert og 
gjort i stand etter ny leietakers ønsker. Det er 
laget en uteplass i tilknytning til lokalene.

Det gamle lagerrommet ved siden av 
depotet er gjort om til nytt kontor for 
hjelpekorpset.

Adgangskontrollsystemet er utvidet til å 
omfatte alle inngangsdører i første etasje 
samt heisen og gitrene. 

De gamle varmtvannsbeholderne er byttet 
ut og erstattet med en mindre bereder.

Det har vært nødvendig å skifte vifte i to av 

ventilasjonsaggregatene. Ordinært vedlike-
hold og mindre utbedringer er utført i den 
grad det har vært nødvendig.  

Helt på tampen av året kjøpte vi 30 pent 
brukte konferansebord.
 
Faste leietakere
Huset har vært fullt utleid det meste av 
året. Helsestasjonen flyttet ut og Akershus 
Røde Kors flyttet inn.  Revmatikerforbundet 
flytte til mindre lokaler i underetasjen i mai 
og Kriminalomsorgen overtok lokalene etter 
Revmatikerforbundet. Kriminalomsorgen 
flyttet ut pr. 31.12.2010. Resten av våre 
utleielokaler er fullt utleid.

Møtelokalene
Utleievirksomheten i møte- og selskaps-
lokalene var nede i en bølgedal det meste 
av året. Mot slutten av året hadde vi jevn 
økning av tilfeldige leietakere og Norasonde 
startet opp med en kursserie for NAV. 
 
Foreningen bruker selv møterommene i 
underetasjen regelmessig og møtesalen 
oppe til større kurs og møter.
750 tjenestetimer

Beredskapsutvalget
Fred Øistein Andersen (leder) 
Øystein Larsen (Hjelpekorpset) (nestleder) 
Aase Biseth (Omsorg/Arbeidsgruppen), 
Hanne Mette Brekke (Omsorg/Flyktninge-
guiden) og Jan Olav Sjøholt (Omsorg/
Besøkstjenesten)

Utvalget har avholdt fire møter. Leder har 
hatt møter og kontakt  med beredskaps-
ansvarlig og kommuneoverlegen i Skedsmo. 
Avtalen om Pandemiberedskap med 
Skedsmo kommune er evaluert og noe 
justert.

Skedsmo Røde Kors bisto Skedsmo 
kommune med ni vakter og totalt 35 timer 
under influensavaksinasjonen på Skedsmo 
Rådhus i uke 1.

Utvalget har utarbeidet forslag til 
Beredskapsplan for Skedsmo Røde Kors.

Det er også utarbeidet en Strategiplan for 
det videre beredskapsarbeidet.
70 tjenestetimer 
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Historieutvalget
Knut Melheim (leder) 
Barbro Eig Dahl, Ida Nordhagen, Liv Halla og 
Geir Solvang.

Historieutvalgets mandat er å samle 
foreningens historie. Utvalget har hatt ett 
møte for å gjennomgå og sortere gammelt 
materiell. Det ble laget en inventarliste som 
senere ble gjennomgått i samarbeid med 
Husstyret og styret med tanke på hva som 
var bevaringsverdig. 

Ingunn Toussi (leder) 
Jan Olav Sjøholt (1.nestleder)
Grethe Holsvee (2.nestleder)

Arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen består av ni aktive medlem-
mer, som møter på Røde Kors-huset avtalte 
mandager fra kl. 1200 og utover, 2-3 timer 
pr gang.

Det arbeides med diverse som skal være 
med på håndarbeidslotteriet, for salg og 
til utlodning. Planer fremover og nye ideer  
diskuteres. I løpet av året mottar vi også 
diverse ting fra utenforstående som vi kan 
selge eller lodde ut.

Det nye året startet med å lage gevinster 
for utlodning på Besøkstjenestens påske-
arrangement, hvor en del av oss også er med 
og hjelper til.

Det sendes blomster til de som har merke-
dager i løpet av året.

Vi har hatt fire lørdagskafeer. Alle var meget 
godt besøkt. Og vi var med på kulturmix-
arrangemanget på kulturhuset 30. oktober.

Det siste mandagsmøtet før jul hadde vi 
trekning av julebasaren og i desember var
vi ute på julelunsj.

Overskuddet av våre forskjellige arrange-
ment ble overført til lokalforeningen. Også i 
år ønsket vi at en del av overskuddet skulle 
brukes i nærmiljøet. Valget falt på Kirkens 
Bymisjon.

Besøkstjenesten/visitorer/Kurland 
kafè
Jan Olav Sjøholt (leder) 
Grethe Holsve (1. nestleder)  
Rigmor Sivertsen (besøksvennkoordinator) 
Oliv Halmer (sekretær/opplæringsansvarlig)
Ingrid Lindqvist (medlemsregistreringsansv.) 
Brit Fosberg (turansvarlig) 

Medlemmer
I 2010 var det 81 registrerte medlemmer og 
79 betalende medlemmer hvorav 34 som 
har besøksoppdrag. 
1605 tjenestetimer

Leder og 1. nestleder har deltatt på 
foreningens styremøter. Det er avholdt åtte 
AU-møter.
160 tjenestetimer

Rigmor Sivertsen har vært i møte med 
Skedsmo kommunes tjenestekontor. 
Besøkstjenesten har avholdt to kveldsmøter 
med Besøksvennforum og det var godt 
fremmøte. 
110 tjenestetimer

Det har vært avholdt fem medlemsmøter 
med temaer; besøk fra sanitetskvinnene, 
frelsesarmeen, kiwanis, politiet og Leif 
Tangen som fortalte om Lillestrøm. 

Det er sendt ut fire Besøksnytt.

Besøkstjenestens medlemmer går på besøk 
på institusjoner og i hjemmene. 
BT har arrangert en busstur til Fredrikstad 
og besøk på Solli bruk, her deltok det 27 

personer på turen.

BT har arrangert hyggekveld på LIBOS, 
Skedsmotun, Stalsberg og Åråsen bo-og 
beh.hjem. 
96 tjenestetimer

Langfredagskafeen ble som vanlig arrangert 
i storsalen på Røde Kors huset med 90 
gjester.
60 tjenestetimer

Hver fjerde uke hjelper BT til med et arran-
gement for fysisk og psykisk utviklings-
hemmede på Løvenstad i Rælingen. Dette 
er et interkommunalt arrangement. Jan Olav 
Sjøholt er ansvarlig for dette. 
40 tjenestetimer

Fem fra BTs arbeidsutvalg var på styre-
seminar i november. Julemøtet ble avholdt i 
samarbeid med resten av foreningen.

Visitortjenesten
Pt har vi seks personer hvorav fem går på 
Ullersmo Fengsel og en på Ila Fengsel.
500 tjenestetimer

Det ble holdt et besøksvennkurs i januar. 
Det var et samarbeidskurs med Nittedal, 
Lørenskog, Fet, og Rælingen Røde Kors. 20 
deltok på kurset og flere av disse ønsket 
tilknytting til Skedsmo Røde Kors.

Gaver
Til jul ga vi som vanlig blomster til våre 
besøksvenner.

Ungdomsgruppa
Heidi Jeyakanthan  og Jørgen Fjeldberg 

fra 14.06 (ledere) Jørgen Fjeldberg  

og Jannicke Langseth fra 29.09 (nest-

ledere). Gruppen har 11 medlemmer.

I tillegg til å delta på bøsseinnsamlin-

gen 16/1 tok gruppen initiativ til en ny 

bøsseinnsamling i Lillestrøm for Haiti 

6/2.

Det har vært fire medlemsmøter. Videre 

deltok fire på ungdomshelg i mars.

115 tjenestetimer

Omsorg

Informasjons- og PR-utvalget
Ola Strømman (leder) 
Ann-Helen Bakkelund

Utvalget har laget en del annonser for alle 
deler av foreningen og støttet opp de for-
skjellige delene av  foreningen med 
brosjyremateriell.

Det ble laget ryggsekker til styreseminar 
i november og piquetskjorter til Arbeids-
gruppa og Velferden.

Depoet til Info ble flyttet på vårparten.
50 tjenestetimer
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Flykningeguiden
Ingunn Toussi (leder, ressursgruppe)
Rachel Harviken (nestleder) 
Wenche Svellingen (intervjuer/koblinger) 
Hanne M Brekke (arrangementsansvarlig)

Ressursgruppen har faste møtetidspunkt en 
gang hver måned. 
110 tjenestetimer

Vi har i 2010 koblet 15 flyktninger og guider. 
Begge parter har vært igjennom et ca 
timelangt intervju i forkant av koblingen. 
Intervju/koblinger/oppfølging: 110 
tjenestetimer
Guidene: 800 tjenestetimer

Leder har avholdt faste møter med 
programkoordinatorene på flyktninge-
kontoret i Skedsmo kommune. I tillegg har 
hun mail- og telefonkontakt med disse 
jevnlig. Kommunen får halvårlig rapport fra 
aktiviteten.
30 tjenestetimer

Vi har hatt noe møter og kontakt med 
distriktskontoret i Akershus, bla i forbindelse 
med å hjelpe Sørum med å starte flyktninge-
guide og i.f.m. fordeling av midler fra 
Skedsmo kommune. 
13 tjenestetimer

I løpet av 2010 har flyktningeguiden hatt 
sju fellesarrangement. Disse har vi avholdt 
i samarbeid med kvinnegruppen. Disse er: 
Bli kjent kveld på Røde Kors huset, Kurs i 
kvinners rettigheter og plikter, Bowling på 
Strømmen, Sommeravslutning utenfor Røde 
Kors huset, to bussturer til Sverige med 
shopping og Pepperkakebaking på Røde 
Kors-huset. 
90 tjenestestimer 

Vi har i år for første gang arrangert eget kurs 
for nye frivillige i samarbeid med Rælingen 
Røde Kors. Før sommeren var vi også med-
hjelpere på et kurs arrangert i Oslo i 
samarbeid med Asker og Bærum RK.  
75 tjenestetimer

Informasjonsarbeide
Vi har hatt stand på ”kulturmix” på Lillestrøm 
og hatt en artikkel ute i Skedsmobladet. 
I tillegg var en representant på besøks-
vennkurs i januar for å informere om 
aktiviteten. Vi har opprettet en egen face-
bookside og hengt opp plakater på noen 
butikker i håp om å verve nye guider. 
40 tjenestetimer

Vi var så heldige å få midler gjennom 
Gjensidigestiftelsen i desember i år til å 
bruke på barn til foreldre som deltar i en 
av våre aktiviteter i forbindelse med jul. Vi 
kjøpte inn julegaver, pakket disse og kjørte 
ut til alle familiene med dem.
22 tjenestetimer
 
Hele ressursgruppen var i år med på styre-
seminaret på Hadeland. 

Ingunn driver kvinnegruppe hver tirsdag 
kveld, tre timer hver gang.

Lillestrøm Helse- og Velferdsentral
Tove R. Olsen (leder) 
Vesla N. Gundersen, Liv Halla, Laila Faye, 
Jorunn Flateby (ny i 2010) og Anne Kathrine 
Bjerke (sluttet i 2010).
  
Arbeidet på Lillestrøm Helse- og Velferds-
sentral har også i år fulgt de vanlige tradi-
sjoner som er innarbeidet gjennom 46 år.

Representantene til Velferden fra Skedsmo 
Røde Kors har gjennom hele året smurt 

smørbrød, kokt kaffe og vasket opp hver 
4. uke til ca. 65 personer. I tillegg kommer 
tilstelninger som l7.mai, grøtfest, advents-
fest, juletrefest for Måsan barnehage og De 
eldres dag.

I forbindelse for Kulturuke for eldre ble De 
eldres dag arrangert i samarbeid med Norsk 
Folkehjelp og Lillestrøm Pensjonistforening 
på Velferden. Det ble servert varm mat, 
kaffe og kaker. Flott underholdning med fin 
musikk, sang og allsang. Det var 78 fornøyde 
pensjonister som takket for seg. 

Vi utfører også en del andre gjøremål som 
vask av inventar og vinduer, skifting av 
gardiner og pynting av lokalet til forskjellige 
høytider. 

Vi har avholdt ett årsmøte og ni styremøter. 
Det har vært en tur til Sverige. 

Servicegruppa
Ivar Lund (leder)

Medlemmer ved årets utgang: 11

Aktiviteter
Servicegruppa har møte hver mandag 
formiddag i Røde Kors huset. Et viktig sosialt 
tiltak.

Blodgivertjenesten
Ingunn Rundtom (kontaktperson)

Blodgivertjenesten har i 2010 hatt en stand 
for å verve nye blodgivere. Det har vært liten 
aktivitet i blodgivertjenesten i 2010.
10 tjenestetimer

Vitnestøtter
Ingunn Runtom (kontaktperson)

Det er 14 vitnestøtter, av disse er 12 

aktive.  Vitnestøttene har i 2010 vært i 

kontakt med 352 vitner.  Vi har hatt to 

samlinger for vitnestøttene i løpet av 

2010. En på våren sammen med vit-

nestøttene på Øvre Romerike tingrett, 

og en i november bare for vitnestøttene 

hos oss. 

Det er ikke summert opp antall 
tjenestetimer. Fra Lørdag på Torget. 

Foto: Raymond Aaserud
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Markus S. Wyller/Øystein Larsen (korpsleder)
Jon-Harald Bråthen (operativ leder) 
Gro Hege Herberg (administrativ leder)

AU har avholdt seks møter. Det er blitt 
avholdt åtte fagledermøter.

Tre fra hjelpekorpset deltok på 
styreseminaret. 

AU i hjelpekorpset arrangerte i 2010 en 
fagledersamling på Hurdalsjøen hotell- 
og konferansesenter med fokus på 
handlingsplan- og budsjettarbeid. Åtte fag- 
og gruppeledere deltok denne helgen.

Hjelpekorpset har ved årsskiftet totalt 124 
medlemmer.

Medlemskontakt
Lena Merethe Tønder (ansvarlig)

Totalt 40 personer har ønsket å bli medlem 
i hjelpekorpset. Alle har blitt fulgt opp med 
informasjon og kontakt etter innmelding 
og av disse er det 18 som har blitt aktive 
medlemmer.
70 tjenestetimer

Møter/aktiviteter
Operativ leder (ansvarlig)

Hjelpekorpset har tirsdag som fast aktivi-
tetsdag, og første tirsdag i måneden er det 
korpsmøte. Her blir det informert om 
aktuelle saker. Resterende tirsdager hver 
måned er fylt med fagkvelder, aktivite-
ter knyttet mer eller mindre til hjelpekorps-
relaterte temaer, dugnader eller møter for 
de enkelte faggruppene.
900 tjenestetimer

Påsketjeneste
Operativ leder (ansvarlig)

Fire personer deltok i år på påsketjeneste.
Som vanlig var vi på Gålå for Sør-Fron Røde 
Kors. Mannskapet utførte mange oppgaver, 
som varekjøring, sanitetsvakter, skipatrulje 
og vakt på beredskapsscooter.
310 tjenestetimer

Blomsteraksjon
Infoleder (ansvarlig)

500 blomster ble bestilt av PrimaFlor. Lørdag 
8.mai kl 0800 stilte 16 medlemmer opp, klare 
til innsats. Vi var plassert på seks steder slik 
at folk kunne gi sin gave til Hjelpekorpset. 
Som takk for støtten fikk de en blomst. Vi 
holdt på frem til klokken 1600. 
140 tjenestetimer

Velferd
Det har vært arrangert sosial sammenkomst 
etter blomsteraksjonen, samt sommer-
avslutning for hjelpekorpset på Olasetra. 

Det har vært arrangert Kick-off etter 
sommerferien og etter juleferien. Det ble 
arrangert julebord før jul.

Aksjoner
Operativ leder (ansvarlig) 
NK-operative (assistenter)

Vi har vært varslet til 17 aksjoner, hvorav fem 
i eget distrikt. Flere av aksjonene har vært 
utenfor Oslo/Akershus.

Gjennomsnittlig har fem medlemmer svart 
at de kan komme med en gang. En trend 
som har fortsatt fra i fjor er at mange av 
aksjonene avblåses raskt etter alarm, samt at 
mange aksjoner startes opp sent på kvelden 
og natten. Det har ved flere aksjoner vært 
ønske om at vi stiller med båt eller 
snøscooter. 
350 tjenestetimer

Olasetra
Kjetil Skamsar (leder) 
Henrik Rønsen (assistent)

Hytta har i 2010 ikke hatt noen faste 
dugnader. 

Det er montert nye sambandsantenner. 
Det er montert solcelleanlegg og noen nye 
lamper, blant annet over et sambandsbord 
inne i hytta. Det har vært en del problemer 
med solcelleanlegget. Det tar blant annet 
ikke nok lading slik det skal. Kyndig personer 
innen elektro har vært med for å se på det, 
men noe lar seg ikke løse.

Kjøkkenbenken, hvor gassflasken har 
stått inni er revet for å gi bedre plass på 
kjøkkenet.

Hytta har vært brukt av medlemmene 
både på privat tur og fellesturer. Noen 
korpskvelder er også lagt til setra, noe 
hyttegruppa setter stor pris på. Det har 
blitt arrangert reuniontur for gamle og nye 
medlemmer sommeren 2010.

På slutten av sommeren ble det felt en del 
trær nede ved utedoen.
100 tjenestetimer

Info
Raymond Aaserud (leder)

2010 har for det meste vært preget av 
etablering av gruppen. Gruppen består av 
tre personer.

Det har blitt jobbet med integrering av 
gruppen i møteaktivitet på lokalt nivå og 
gjennomføring av arrangementer hvor 
profilering av hjelpekorpset har vært fokus, 
for eksempel Blomsteraksjonen, Lørdag 
på torvet og generell informasjon til 
medlemmene. 

Gjennom interne nettsider til hjelpe-
korpset har Infogruppen oppdatert en del 
materiale som skal være tilgjengelig for alle 
medlemmer. Info har kommunisert med 
media i de sammenhenger hvor det har 
vært naturlig og hensiktsmessig.

Info har jobbet en del med oppsett og 
utarbeidelse av nyhetsbrev.
250 tjenestetimer

Kurs og instruksjon
Dijana Obrenovic (leder)

Vi har gjennomført hjelpekorpsprøver fire 
ganger i år; for ialt 30 deltagere. Det er 
avholdt ett instruktørmøte.

Vi har avholdt:
- Ett NGF 6-timers kurs i mars med totalt 
 (ti deltagere)
- Ett 24 timers grunnkurs i førstehjelp i mars  
 (sju deltagere)
- Ett D-HLR kurs i mars (ni deltagere) 
- Ett kurs for Blaker videregående skole,  

Hjelpekorpset



7

Skedsmo Røde  Kors

 helse og sosialfaglinje. Fire instruktører fra  
 oss som deltok.

Vi har hatt tre personer på utryknings-
kjøretøykurs i regi av NUF (Norsk utryknings-
forum). I tillegg fikk andre som har kode 160 
i sitt førerkort lov til å delta på teorikveldene 
på dette kurset.

Vi fikk mange forespørsler om kurs, men på 
grunn av mangel på instruktører ble vi nødt 
til å avslå disse forespørslene. Noen har blitt 
videreformidlet videre til Akershus Røde 
Kors 

Hjelpekorpset har hatt deltagere på 
følgende eksterne kurs:
- 1 delt. på Instruktør trinn I, kurs, Stavern
- 1 delt. på Instruktør trinn II, kurs, Stavern
- 2 delt. på Idrettsskadekurset, Stavern
- 2 delt. på Videregående førstehjelp (B),  
 Stavern
- 2 delt. på Mental førstehjelp, Stavern
- 1 delt. på Sminkekurs, Stavern
- 4 delt. på Sminkekurs
- 1 delt. på Norsk Førstehjelpsråds årlige  
 instruktørsamling
- 1 delt. har påbegynt ambulansepersonell- 
 kurs
1 270 tjenestetimer

Sminke/markør
Karianne Skogen (leder)

Sminkegruppa har stilt med sminkør og 
markører til hjelpekorpsprøver gjennom 
året. Under Lørdag på torvet sminket vi 
sårskader på barn og unge.

Vi har hjulpet Nannestad og Gjerdrum 
RKH med sminkører og markører på flere 
storøvelser hvor alle nødetatene var 
representert.

Det ble stilt med markører under lete-
aksjonsøvelsen i Lillestrøm sentrum.
Året ble avsluttet med pepperkakebaking 
for de som har vært med gjennom året.
220 tjenestetimer

Samband
Jon-Harald Bråthen (leder)

Det har blitt kjøpt inn seks nye radioer slik at 
vi når har to komplette aksjonskasser med 
seks like radioer i hver. Det har også blitt 
kjøpt tre nye sammenleggbare master til KO 
radioer og repeatere. 

Det har blitt utført en del vedlikehold på 
sambandsutstyret og det har vært noe 
arbeider i forbindelse med flytting av 
hjelpekorpskontoret.
60 tjenestetimer 

Tjeneste
Julie Hasselberg (leder)

Året startet med en av de største inntekts-
bringende tjeneste vi har - Kurland Cup i 
Fjellhamarhallen. Tidlig på året var vi også 
tilstedet under slalomrenn i Marikollen som 
var over fire helger.

I tillegg til LSKs treningskamper i LSK hallen 
var vi også på Stomperudrennet med 
snøscooter.

I mars var vi på Judostevne og samme helg 
var det seriestart på Åråsen. I april braket 
det løs på Nebbursvollen med russetreff 
hvor vi stilte med ambulanse, mannskap og 
sanitetstelt/behandlingstelt.

I mai hadde vi tjeneste på Ceresrittet, 
Rullatorfestivalen i Lørenskog og Flydag 
på Kjeller. I juni var vi på ridestevne på 
Jessheim, på Furuset-festivalen og under 
Cheerleading i Skedsmohallen.

Etter sommerferien var det klart for Jente-
festivalen hvor vi stilte på tre steder hele 
helgen. Vi var også tilstede med ambulanse 
under SCC dragrace for VW bobler på 
Gardermoen raceway. I slutten av september 
var det Bueskytterstevne i Marikollen og året 
ble avsluttet med tjeneste i Sandbekkhallen 
på standard og latindans.

1 820 tjenestetimer 

Transport
John Erik Holmen (leder)

Oversikt over materiell
Biler
VW Transporter amb. 2001-mod. , Toyota 
HIACE 2003-mod. , Toyota HIACE 2006-mod. 

Annet
HX 7726 Arctic snøscooter 2008-mod. , PA 
5517 Tysse snøscooterhenger 2002-mod., 
CK 6075 Blå henger, DR 7151 Båt henger, Båt 
Polarcirkel 510 og Båtmotor Evinrude e-tec 
90hk.

Bil solgt i 2010
CE 61114 VW Transporter Syncro 
Kombinertbil 1994-mod. 

Kjøretøy (tall i parantes = 2009)
VW Transporter ambulanse 2001 mod.
Km kjørt i 2010: 3351 (7 651)
 
Det har vært utført noe reparasjon.
Bilen er EU-godkjent til 06-2011.

Toyota HIACE 2003 mod. 
Km kjørt i 2010: 3 627 (5 438)
Dette er vår mannskapsbil som har 9 
sitteplasser. Bilen er EU-godkjent til 04-2011.

Toyota HIACE 2006 mod. 
Km kjørt i 2010: 7 479 (2 122)

Dette er en kombinertbil med 6 sitte-
plasser og stort varerom. Denne erstatter 
Transporter Syncro som er solgt. Bilen er EU- 
godkjent til 09-2011.

Bilene har hatt normalt ettersyn og service. 

Arctic snøscooter 2008-mod. 
Km kjørt i 2010: 234 (316)
Denne ble kjøpt ny i 2008.

Hengere
Blåhenger, scooterhenger og båthenger
har hatt normalt ettersyn. I tillegg har 
båthengeren hatt en reparasjon av bremser.

Garasje
Kaldgarasjen har vært brukt som lager en 
periode grunnet oppussing av depot.
Den er nå ryddet og brukes til bilene våre. 
Båt og scooter er lagret i Elvegata i perioder 
uten aktivitet.
55 tjenestetimer

Ambulanse (bakvakta)
Kjetil Skamsar til 1. september/operativ 
leder fra 1. september (leder)

Ambulansetjenesten har i år fungert litt 
til og fra i fra begynnelsen av året til 
begynnelsen av september. Grunnen til 
dette har vært usikkerheten rundt videre 
drift av ambulansetjenesten for tilleggs-
beredskapen i Oslo og Akershus. Dette har 
vært et gjennomgående tema for møtene 
som er avholdt i regi av transport- og 
ambulanseutvalget, og lokalt i korpset.
Det ble i september enighet om å fortsette 
driften og delta i en vaktordning. 

Ambulanseleder har på vegne av Skedsmo 
RK, deltatt på møter i Transport- og 
ambulanseutvalget i ARK.
410 tjenestetimer
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Årsberetning 2010

Depot
Arnt Rikard Alvestad (leder) 
Lena Merethe Tønder (ass. tjenesteutstyr)
Håkon Rekstad og Magne Kleven (ass 
aksjons- og redningsutstyr) 
Rune Sand (ass. uniformer)

Det har blitt satt opp nye hyller i garasjen 
som er tilpasset det utstyret som lagres der. 
Alt utstyr som ikke er i fast bruk er nå ferdig 
flyttet til Elvegata.  Det har vært innkjøp av 
forbruksutstyr og vedlikehold av varig utstyr. 
200 tjenestetimer

Brattgruppe
Espen Halvorsen (ansvarlig)

Det er kjøpt inn utstyr i henhold til budsjett. 
Det har blitt informert om gruppens 
intensjon og oppgaver på korpskvelder, og 
mange medlemmer har vist interesse.

Medlemstall 
(per 31.desember 2010)

Hjelpekorps:  124 (99)  medl

Omsorg:  72 (73)  medl

Ikke tilknyttet 

spesialavdeling:  1085 (1120) medl

Til sammen:  1281 (1292) medl

Av medlemmene er 88 under 26 år. 68 

er familiemedlemmer. Tallene for RKH 

og Omsorg  inkluderer ikke familiemed-

lemmer, ungdomsmedlemmer og æres-

medlemmer.

 I følge listene har 1148 betalt ved 

årsskiftet. 131 har ikke betalt.  

Æresmedlemmer
Vi har sju æresmedlemmer: 

Liv Halla, Lisbet Øverhagen, Barbro Eig 

Dal, Knut Melheim,  Erik A. Haga, Anni 

Andersen og Bibbi Faye.

Det har blitt laget og avholdt ett internt 
kurs og en treningsdag for tolv medlemmer, 
i tillegg til treninger for å bli fortrolig med 
det utstyret som er kjøpt inn. Det har blitt 
avholdt en demonstrasjon ifbm en intern 
øvelse. På kick off-en var det anledning for 
alle medlemmer til å prøve rappellering.
Det gjenstår noe intern kursing og trening 
før gruppen er operativ.
300 tjenestetimer

Båt
Øystein Larsen (leder)

Båtgruppen har hatt et lavt aktivitetsnivå i 
2010. Båtgruppen hadde et møte på våren 
hvor det ble besluttet at båtgruppen bare 
skulle ha beredskapsoppsett i 2010. På dette 
møtet ble det også satt av to helger på 
våren hvor det skulle være opplæring av nye 
mannskaper.

Inntekt
Hovedinntektkilde har vært:
Medlemskontingent, ambulansekjøring, 
tjenester ved  idrettsarrangementer 
og andre arrangementer. I tillegg har 
foreningen fått inntekter ved hjelpekorpsets 
blomstersalg i mai, arbeidsgruppas 
utloddinger og boksalg.

Gaver
Vi mottar en del gaver fra medlemmene i 
forbindelse med kontingentinnbetalingen.  

Medlemsverving, motivering og 
informasjon
Foreningen har gjennom året ikke gjort 
en stor innsats for medlemsverving. 
Hjelpekorpset og besøkstjenesten 
har allikevel en rimelig god tilgang på 

Båten lå en periode i sommer i båthavna til 
Strømmen båtforening da hengeren var på 
en større reparasjon av bremser og hjul.
Båten var på sluttet av året på servise før 
den ble satt til vinterlagring på lageret i 
Elvegata.
250 tjenestetimer

Snøscooter
Ola Strømman (leder)

Øvelseshelg ble holdt på Gålå i februar. 
15 personer, inkludert ”stab”, var med. Sju 
scootere ble bemannet og kjørt fra torsdag 
morgen til søndag. Nytt var at Skedsmo RKH 
denne vinteren dekket opp for Oslo RKH når 
de ikke bemannet sin scooter.

Det er ved årsskiftet 23 personer som har 
sagt seg interessert i tjenesten. 17 personer 
totalt har sagt seg villig til å være på fast 
lag. Vaktlister for vintersesongen er satt opp 
og bemannet fullt ut. I ukedagene kjøres 
leteaksjonsberedskap.
500 tjenestetimer

Felles
medlemmer. Det totale medlemstallet har 
en liten tilbakegang.

I løpet av året har vi hatt artikler om vår 
aktivitet i Romerikes Blad. Fellesaktiviteter 
og kurs har vært annonsert.

Bevilgninger og tiltak innland
Største enkelttiltak har vært økonomisk 
støtte og praktisk deltagelse i tur til Polen 
for ungdom fra Skedsmo. Til dette fikk vi 
tilskudd fra Norges Røde Kors og Akershus 
Røde Kors. Vi har ellers bevilget penger 
til Velferden i Lillestrøm og kulturkafeen 
i Lørenskog, samt til Visitortjenesten ved 
Ullersmo fengsel. Det er kjøpt inn leker 
til Seksjon for sorgstøtte på Akershus 
Universitetssykehus.

Utenlandshjelp
Vi har bevilget penger til jordskjelvofre i 
Haiti og til flomkatastrofeofre i Pakistan. 
Til Haiti kom det i tillegg inn penger ved 
forskjellige innsamlinger  og arrangement.

Takk
Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag og 
for all god hjelp vi har mottatt i 2010.
En spesiell takk rettes mot alle våre 
medlemmer som står på hele året.

Takk også til andre Røde Kors foreninger, 
eksterne organisasjoner/foreninger og 
privatpersoner som vi har samarbeidet med 
dette året.


