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Thon Hotell Triaden: 
Sander Brække tar forvel med de siste innkvarterte flyktningene. 

Foto: Ola Strømman
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Komitéer, utvalg og lignende
Valgkomité: Arnfinn Brekke, Stein Kåre Laingen (trådet ut av komiteen desember 
2015), Stig Evjen, Julie Tingvoll, Thomas Lehnen og Bjørg Amundsen.
Styrets arbeidsutvalg: Ragnhild Mila, Erik Haga og Ann-Helen Bakkelund.
Medlemsansvarlig (ta imot og fordele nye medlemmer): Nina Høglund-Mikalsen (for 
hjelpekorpset)/Inger Margrethe Sørensen (resten av foreningen)
Systemansv. maskinvare: Jon-Harald Bråthen
Systemansv. progr.vare: Rune Sand
Politiattestkontakt: Ann-Helen Bakkelund
Kontakt ressurssystemet: Philip Gabrielsen
Beredskapsutvalget: Philip Gabrielsen, leder, Arnt Rikard Alvestad, John Hofseter, 
John-Øivind Eriksen (til sommeren) og Jan Olav Sjøholt.
Historieutvalget: Knut Melheim (leder), Barbro Eig Dahl, Liv Halla og Geir Solvang

Æresmedlemmer
Foreningen har ni æresmedlemmer: Liv Halla, Lisbeth Øverhagen, Barbro Eig Dahl, Knut 
Melheim, Erik A. Haga, Anni Andersen, Geir Solvang, Gunnar Larsen Halmer og Oliv 
Halmer.

Styret
Leder:  Ann-Helen Bakkelund
Nestleder:  Ragnhild Mila
Styremedlem/øk.ansvarlig:  Erik A Haga
Styremedlem:  Kjetil Skamsar (til april)
Styremedlem:  Stein Teppen (fung. fra april)
Styremedlem:  John Hofseter
Varamedlem:  Stein Teppen (til april)
Hjelpekorpset leder:  Erik Myrland (til oktober)/Stein Teppen (fra november)
Hjelpekorpset 1. nestleder:  Gisle Vestmo
Hjelpekorpset 2.nestleder:  Philip Gabrielsen 
Omsorg leder:  Ingunn Toussi
Omsorg 1 nestleder:  Jan Olav Sjøholt
Omsorg 2.nestleder:  Grethe Holsve
I tillegg har Ungdomsgruppas leder Edin Redhepzi hatt møte- og talerett.

Revisor:  Svindal Leidland Myhrer & Co AS

Representasjon
Akershus RK årsmøte: Ann-Helen Bakkelund, Ingunn Toussi og Erik Myrland delegater. 
Gisle Vestmo, Philip Gabrielsen, Stein Teppen, Edin Redhepzi, Zalla Naimy, Ninthu 
Pramalingam og Emilie Haltbakk (observatører).
Akershus RK distriktsstyret: Gaute Sars-Olsen, nestleder, Ingunn Rundtom, medlem og 
Geir Solvang, varamedlem
Distriktsråd Omsorg: Ingunn Toussi, nestleder
Distriktsråd Hjelpekorps: Stein Teppen, medlem
Distriktsråd Hjelpekorps: Jon-Harald Bråthen, varamedlem
Områdeleder Romerike: Jon-Harald Bråthen
Førstehjelpsansvarlig i Akershus Røde Kors: Leif Kristian Nordby
Ressursgruppe Vann (RGV): Philip Gabrielsen, medlem
Ressursgruppe Transport (RGT): Ola Strømman, (medlem april-nov, leder fra nov)
Ressursgruppe Samband (RGS): Jon-Harald Bråthen, medlem
Ressursgruppe Førstehjelp (RGF): Gro Hege Herberg, medlem frem til februar
Kurskomitéen region Øst: Gro Hege Herberg, medlem
Akuttovernatting drevet av Bærum og Nittedal Røde Kors på Hotell 33/Økern i slutten 
av oktober: Ola Strømman, leder



Skedsmo Røde  Kors

3

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.
Tjenestetimer: 750

Styrets årsberetning for 2015
Virksomhetens art og hvor den drives
Skedsmo Røde Kors virksomhet drives 
med utgangspunkt i foreningens lokaler i 
Skedsmo kommune.

Foreningens utvikling, resultat og fortsatte 
drift
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet 
en rettvisende oversikt over utvikling og 
resultat av foreningens virksomhet og dets 
stilling pr. 31.12.2015. Styret bekrefter at 
forutsetning om fortsatt drift er til stede 
og lagt til grunn ved utarbeidelse av 
regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold 
etter regnskapsårets utgang som er av 
betydning ved bedømmelse av selskapets 
stilling.

Arbeidsmiljø
Foreningens drift omfatter i alt 5 deltids-
ansatte, samt 1 496 frivillige. I henhold til 
lover og forskrifter fører foreningen oversikt 
over totalt sykefravær blant ansatte. I løpet 

av regnskapsåret har det vært ubetydelig 
sykefravær. Styret er av den oppfatning at 
arbeidsmiljøet og den generelle trivsel er 
god, og foreningen har av den grunn ikke 
ansett det som nødvendig å iverksette 
spesielle tiltak på dette området. Det har 
ikke blitt rapportert om skader eller ulykker 
på arbeidsplassen.

Likestilling
Foreningen har som mål å være en 
arbeidsplass der det råder full likestilling 
mellom kvinner og menn. Foreningen har 
innarbeidet policy som tar sikte på at det 
ikke forekommer forskjellsbehandling 
grunnet kjønn. Gjennom foreningens 
styre, komiteer og underutvalg anses dette 
tilfredsstilt. 

Ytre miljø
Selskapets virksomhet forurenser ikke det 
ytre miljø.

Resultatdisponering
Styret foreslår at årets resultat, kr 113 256, 
overføres fri egenkapital 

Jubileum – Norges Røde Kors 150 år
Norges Røde kors sin 150 års-
jubileumsturne kom til oss 11.september. 
Vi avholdt arrangementet i strålende sol i 
parken ved Lillestrøm kirke. Invitasjon ble 
sendt til alle lokalforeningene rundt oss, 
men det var bare Rælingen Røde kors og Fet 
Røde kors som ønsket å være med. 

I Henryteltet var Thomas fra BARK 
kjempeflink til å lære bort førstehjelp til 
78 barn fra Volla skole i Lillestrøm. De fikk 

is, vafler og saft. Arbeidsgruppa hadde 
utlodning, kvinnegruppa hadde laget mat 
ifra eget land, Besøkstjenesten stekte og ga 
bort vafler og kokte kaffe til alle som ville ha. 
Ubrukt vaffelrøre ble levert, og godt mottatt, 
på de 4 sykehjemmene i kommunen.

Vi hadde besøk av ordførerne fra 
Skedsmo, Rælingen og Fet. De hadde 
gode samtaler om frivillighet med «sine» 
lokalforeningsledere på den røde benken. 
Fra Ungdommens Kulturmønstring fikk vi 
flott underholdning. 

Hjelpekorpset vårt var til stede med både 
ambulanse og båt. Vi startet kl. 11 og 
avsluttet kl. 17.30. Vi hadde innsamling til 
Syriske flyktninger igjennom hele dagen.
Tjenestetimer: 200 

Lørdag på torget
Det ble ikke avholdt tradisjonelt 
arrangement i år. Dette fordi vi skulle ha 150 
års-arrangementet i september. 

Lørdag 9.mai var vi allikevel noen som 
gikk rundt i Lillestrøm sentrum med 
innsamlingsbøsser og brosjyrer for å vise oss 
frem. Vi snakket med mange mennesker om 
Røde kors.
Tjenestetimer: 20

Møter
Det har vært avholdt ett årsmøte, ett 
ekstraordinært møte, to medlemsmøter, 
12 styremøter og 8 møter i styrets 
arbeidsutvalg(AU). AU har behandlet 10 
saker og styret har behandlet 99 saker.

Det er avviklet et vellykket styreseminar på 
Soria Moria hotell. Nesten hele programmet 
var avsatt til Beredskap. 

Av medlemsarrangementer ble det 
arrangert ett sommermøte/grillfest i juni 
og ett julemøte/grøtfest i desember. Begge 
med om lag 50 deltakere.
Tjenestetimer: 1 200

Kurs/opplæring
40 medlemmer har deltatt på kurs som 
Akershus Røde Kors har arrangert. Flere 
av disse har gått flere kurs. Det har vært 
arrangert 22 ulike kurs som vi har hatt 
deltakere på. 
Tjenestetimer: 600

Generelt

Den gode samtalen mellom ordfører Ole Jacob Flæten og leder i 
Skedsmo Røde Kors Ann-Helen Bakkelund. Foto: Sigbjørn Skandsen/ARK
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En reise i fred
Etter en pause siden 2012 arrangerte 
Skedsmo Røde Kors igjen dette opplegget. 
Alle administrative oppgaver er gjort av 
frivillige i foreningen. Det har blitt avholdt 3 
temakvelder og et foreldremøte i forkant, i 
tillegg til bussturen til Polen/Tyskland og en 
mimrekveld. 

På flukt ble denne gangen avlyst på 
grunn av for få ungdommer da fristen for 
avgjørelse skulle tas, det ble erstattet av 
tema-filmer og et foredrag av Janvier Nzigo 
fra det østlige Kongo.

35 ungdommer og 7 ledere fra Skedsmo 
Røde Kors deltok. Temakveldene var en «bli 
kjent-kveld», en busstur med omvisning på 
Villa Grande og Holocaustmuseet. Bussturen 
gikk greit og vi tok en ekstra runde innom 
rampen der de norske jødene kom inn 
til Auschwitz før vi besøkte Birkenau 
(Auschwitz 2) og Auschwitz 1. I Berlin fikk 
gruppen omvisning og guiding i et av de 
gamle Stasifengslene.
Tjenestetimer: 1100

Beredskapsutvalg
Philip Gabrielsen (leder)

Beredskapsutvalget har i 2015 avdekket 
arbeidsoppgaver og startet arbeidet med ny 
beredskapsplan for lokalforeningen. 

Utvalget har startet med å se på muligheter 
for beredskapsavtaler med egen, og 
nærliggende kommuner. 

Øvelse for lokalforeningen er utsatt grunnet 
manglende beredskapsplan.”
Tjenestetimer: 50

Røde Kors Huset, Skedsmogt. 3c
Erik A. Haga (leder), Stein-Erik Østlie, Gunnar 
Halmer, Liv Halla, Trond Westby, Morten 
Grønli, Ingunn Rundtom og Terje Kleven.

I tillegg er følgende engasjert i driften av 
huset:
Forretningsfører: Adv. Owe Halvorsen & Co
Regnskap: Myhrers bokføring AS.
Utleie av møtelokaler: Rune Sand.
Vaktmester: Kjetil Øverland.
Renhold Røde Kors lokaler: Kate Elin 
Klungtveit, Vivi Monica Bergseth og Kine 
Bergseth.

Det er avholdt 4 møter. Det er sendt 
ut informasjonsbrev til leietagerne i 
forbindelse med arbeidene i huset. Den 

Bookingsystemet gir god oversikt over 
lokalene våre og det sikrer rask og korrekt 
fakturering av leie. Systemet har fortsatt 
noen svakheter, men er totalt sett et meget 
godt hjelpemiddel. Ved årsskiftet var det 
registrert utleier i 2016 for ca. kr. 216.000,-.
Tjenestetimer: 600

Røde Kors Beredskapsvakt
Ann-Helen Bakkelund (kontaktperson)

Det har vært liten kontakt med 
Beredskapsvaktene dette året. De har 
vært innbudt til to medlemsmøter og 3 
ulike innsamlingsaksjoner. I tillegg ble de 
tilbudt å være med på vårt arrangement i 
Kirkeparken i høst. 
Flere av våre beredskapsvakter var også 
med under akuttinnkvarteringene av 
flyktninger denne høsten.

Totalt er det 138 godkjente 
Beredskapsvakter.
Tjenestetimer: 30

Historieutvalget
Historieutvalget har bestått av Knut 
Melheim (leder), Barbro Eig Dahl, Liv Halla 
og Geir Solvang.

Historieutvalget har hatt 8 møter i 2015. 
Arbeidet har bestått av en god del etter-
arbeid i forbindelse med jubileumsberet-
ningen som ble produsert i 2014. Videre 
har vi fortsatt med systematisering av 
bevaringsverdig arkivmateriale, noe som 
er et tidkrevende arbeid. Utvalget har 
også gjennomgått og makulert gamle 
regnskapsbilag mv og har derved frigjort en 
god del hylleplass.     
Tjenestetimer: 100

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

Utvalget har fulgt opp de forskjellige delene 
av foreningen med annonser og bestilling 
av annonsemateriell. 

Det har vært mye medieoppslag i 
forbindelse med flyktningestrømmen denne 
høsten. Vi har hatt flere oppslag i lokalavisa 
(RB) og på Østlandssendingen (både radio 
og TV).
Tjenestetimer: 120

Akuttovernattinger for flyktninger
Flyktningestrømmen til Norge krevde 
mye av det frivillige Norge. Høsten 2015 

daglige driften ivaretas av forretningsfører, 
advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co. 
Husstyret har stått for kontakten med 
forretningsfører. De har også stått 
for koordinering av vedlikeholds- og 
ombygningsarbeidene som er gjennomført. 
Husstyret administrer også våre kurs- og 
møtelokaler.

Det er lagt ny papptekking på alle tak 
bortsett fra over ventilasjonsloftet. I den 
forbindelse ble det lagt 5 cm ekstra isolasjon 
på skråtaket og alle beslag og takrenner ble 
skiftet. På styrerommet er det montert ny 
ventilator. Veggene i styrerommet er malt. 
Det er lagt nytt gulvbelegg i korridoren 
i underetasjen. Det ble i den forbindelse  
registrert fuktproblemer i betonggulvet. 
Vi har installert utstyr som over tid skal 
redusere/fjerne dette fuktproblemet helt. 
Vi har brukt store ressurser på å redusere 
fuktproblemet under sidetrappa. Alt som 
kan gjøres innenifra eller på overflaten 
ute er gjort, men vi har fortsatt lekkasje. 
Beplantningen i lysgrava er fjernet. Ordinært 
vedlikehold og mindre utbedringer er utført 
i den grad det har vært nødvendig.  

Årskontroll av alt slukkeutstyr er 
gjennomført. Det elektriske anlegget i 
huset blir fulgt opp av elektriker og alle feil 
utbedres fortløpende.
 
Det er montert nye gardinstenger og byttet 
gardiner i møtesalen i første etasje. Det 
er kjøpt inn ny trådløs mikrofon. Det er 
kjøpt inn 10 sammenleggbare plastbord til 
møtesalen. Bordene er gjennomgått. De er 
slitte og en del ble kastet slik at det nå er 15 
ordinære bord pluss 10 ekstra plastbord.
 
En leietaker, Akupunktur 1, har sagt opp 
avtalen og flyttet ut i november. Wencke 
Waaltorp har overtatt lokalene, slik at vi har 
vært og fortsatt er fullt utleid. 
 
Utleievirksomheten i møte- og selskaps-
lokalene har vært stor. HERO kompetanse 
leier det gamle hjelpekorpskontoret og 
kjørte 4 kurs. Akershus fylke har hatt 2 kurs. 
Norsk Fagskole har startet en serie med 2 
helgekurs.

Det er ellers stor interesse for å leie 
lokalene i helgene. Akershus Røde Kors 
bruker våre møterom i stor utstrekning. 
Foreningens egen bruk av lokalene er også 
betydelig. Omsorg bruker salen i første til en 
internasjonal kafe hver tirsdag. 
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hadde Skedsmo Røde Kors en hovedrolle i 
den største oppgaven noen lokalforening 
har hatt i Akershus i manns minne. Alt 
av medlemmer ble kalt ut for å assistere, 
og tilbakemeldingene var at dette var en 
av de mest meningsfulle oppgaver som 
foreningen har vært med på,.
 
Akuttovernattinger ble opprettet i nærhet til 
Oslo for å kunne ta i mot flyktninger om og 
hvis kapasiteten i Oslo ble for liten. I Oslo var 
det til enhver tid omtrent 500 plasser, men 
det var aldri kjent hvor mange som kom til å 
krysse landegrensene. 

Lahaugmoen

12-28.oktober
Ingunn Toussi, Stein-Kåre Laingen og Ola 
Strømman (ledere)
 
Skedsmo Røde Kors fikk forespørsel om 
å stille med mannskaper til å ta i mot 
flyktninger på Lahaugmoen. Inntil 80 
sengeplasser var klargjort og leiren skulle 
huse flyktninger inntil mottaket på Råde i 
Østfold var klart. Vi tok umiddelbart kontakt 
med de nærmeste lokalforeningene for å 
få hjelp. Nittedal og Rælingen RK stilte med 
folk hele perioden.
 
Leiren var organisert med mottak ved 
hovedporten hvor gjestene fikk mat, 
deretter ble de fulgt til klesbrakka og så til 
sovebrakka. Det var avstander som egentlig 
gjorde området uegnet, og som krevde 
mye mannskaper. I tillegg til bemanning 
av postene dagtid var det også alltid 
nattevakter til stede.
 Hjelpekorpsene rigget til med utstyr for 
å ivareta sanitetsbehovene og hadde til 
enhver tid 2 personer på vakt den første 
uken. Uke 2 ble uten dedikert hjelpekorps-
personell.
 
Det var stor overvekt av unge voksne menn 
som kom på Lahaugmoen, dette fordi det 
var flere mottakene i Oslo var prioritert 
mindreårige og familier med barn. 
 
Klær ble hentet hos Fretex og en del klær ble 
levert av folk på stedet. Det ble både gitt, og 
vi handlet inn, sanitærartikler.
 
Antall flyktninger som kom varierte fra 
0 til 80. Flere flyktninger bodde også i 
leiren over tid, selv om vi var forespeilet 
kun enkeltovernattinger. Enkelte netter 
sto Lahaugmoen tom, til tross for 
kapasitetsproblemer i Oslo. 

Tolken Hassan Sibai, selv fra Aleppo i Syria, leker med et barn på legevisitt på Ahus. Hassan var 
med på alle de mottak Skedsmo hadde et ansvar, han ville gjøre gjengjeld til samfunnet mens 
han selv ventet på familiegjenforening. Foto: Ola Strømman

Thon Hotel Triaden

2.-9. november
Arnfinn Opstad, Stein-Kåre Laingen og Ola 
Strømman (ledere)
 
I Oslo og på Råde var det fortsatt ikke 
kapasitet til å huse alle de som ankom. 
Hotellet skulle brukes mandag til mandag.
 
Skedsmo Røde Kors fikk lederrollen 
på stedet grunnet tidligere erfaringer, 
Lørenskog Røde Kors deltok med vakter.
 
Hotellet ble rasket gjort i stand ettersom 
utstyr allerede fantes fra Nittedal og Bærums 
mottak på Hotell 33, Oslo. Første dagen 
skulle det komme rundt 80 flyktninger, på 
slutten av kvelden hadde det ankommet 

over 230 personer. Noen familier med barn, 
men hovedsakelig voksne.
 
Vi hadde ikke storutdeling av klær på dette 
mottaket, det var for mange flyktninger 
og for lite areal til at det var mulig. Noe 
barneklær og leker ble skaffet til veie.
 
Hver kveld kom det lege på hotellet for 
å se til gjestene. I tillegg var det noen 
med liggedøgn på sykehus på grunn av 
underernæring og dehydrering.
 
Hotellet var bedre egnet som mottak. Vi 
hadde alltid tolker til stede og på dag- og 
kveldstid var det i tillegg en del som fylte 
den rene røde kors-rollen.
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Oppsummert
Det var mye lærdom som kom ut av dette 
og det ble underveis utarbeidet en liten 
kjøreplan for bruk til senere bruk. Det 
viktigste punktet på denne listen var kanskje 
at man må ha en mindre gruppe med ledere 
som deler ansvaret og at en enkelt ikke har 
ansvaret over mange dager av gangen. Og 
ikke minst at det til enhver tid er én leder 
som leder.

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

Arbeidsgruppen
Liv Halla (leder)

Består av 11 aktive medlemmer som møtes 
på Røde Kors-huset på avtalte mandager fra 
kl. 1200 og utover.

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

Det nye året starter gjerne med å lage 
gevinster for utlodning til Besøkstjenestens 
påskearrangement. Her er også noen fra 
arbeidsgruppen med og hjelper til.

Vi deltok på foreningens markering i Kirke-
parken den 11.september hvor vi solgte 
lodd Inntekten ble overført Flyktninge-
aksjonen. I oktober deltok vi også på Fler-
kulturelt arrangement i samarbeid med 
kommunen. Dette ble holdt på Kulturhuset 
i Lillestrøm. Vår årlige julemesse hadde vi i 
november med bra besøk.

En stor takk for at vi fikk låne Røde Kors-
bilen for en fin tur for gruppen i sommer. 
Det er sendt blomster til alle som har 
merkedager i løpet av året.

Overskuddet av våre ulike arrangement, kr. 
25 000,-, overføres lokalforeningen.

Stikk innom

Røde Kors og Norsk Folkehjelp har sammen 
hatt ansvaret for Stikk innom dette året. 
Stikk innom har vært arrangert på Libos 
hver onsdag, med unntak i sommer- og 
juleferien. Vi er 8 faste og 3 reserver fra 

Røde Kors. De fleste av disse er også med i 
Arbeidsgruppen
Tjenestetimer: 2 340

Besøkstjenesten/Kurland kafe
Arbeidsutvalg 
Jan Olav Sjøholt (leder)
Grethe Holsve (1.nestleder/sekretær) 
Rigmor Sivertsen (Besøksvennkoordinator)
Oliv Halmer (Kurs)
Jorunn S. Andersen (Medlemsregistrering)
Brit Forsberg (Turansvarlig)
 I 2015 var det 75 registrerte medlemmer 
hvorav 44 som har besøksoppdrag. Flere av 
de aktive besøker 2 og 3 personer hver. 

Leder var med på Ledersamlinger/kurs, og 
har deltatt på foreningens styremøter. Det er 
avholdt 8 AU-møter. 

Besøksvennkoordinator har vært i møte 
med Skedsmo Kommunes tjenestekontor. 
Det er avholdt 2 kveldsmøter med Besøks-
vennforum og det var godt fremmøte. 

Det har vært 5 medlemsmøter med temaer; 
Frivillighetssentralen, Norsk Folkehjelp, 
Afasiforeningen, Rehabiliteringsteam 
fra Skedsmo Kommune og et møte uten 
foredragsholder. 

Det er sendt ut 2 besøksnytt til medlem-
mene i Besøkstjenesten. Besøkstjenestens 
aktive medlemmer går på besøk på 
institusjoner og i hjemmene. 
Besøkstjenesten har arrangert busstur til 
Åsgårdstrand, det var 45 deltagere. Det 
er også arrangert hyggekvelder på LIBOS, 
Skedsmotun, Stalsberg, og Åråsen bo- og 
behandlingshjem. 

Langfredagskafeen ble arrangert og vi var 
81 personer. Trivelig dag med mat, musikk, 
sang og åresalg. 
Hver fjerde uke hjelper BT med et 
arrangement for fysisk og psykisk 

utviklingshemmede på Løvenstad i 
Rælingen. Dette er et interkommunalt 
arrangement. Jan Olav Sjøholt er ansvarlig 
for dette. 

Besøkstjenesten var med på 150 års 
jubileumsfeiring ved kirken i Lillestrøm den 
11.9. Det ble servert vafler, saft og kaffe. 
Tjenestetimer: 6 800

Besøksvenn m/hund

Ragnhild Mila (kontaktperson)

Vi har for tiden 3 ekvipasjer som går 
på besøk til dementavdelingene på 
Skedsmotun. En til startet opplæring dette 
året.
Tjenestetimer: 45

Flyktningeguiden
Ressursgruppe
Ingunn Toussi (leder)
Hanne Mette Brekke (nestleder)
Inger Margrethe Sørensen 
(arrangementsansvarlig)
Karin Sundsbø (intervjuer/koblinger/
møtereferent)
Nicole Kvick-Nastaj (medlem til feb.)
Frode Holen (medlem til feb.)
Anne Kragtorp (medlem siste del av året)

Ressusrgruppen har hatt faste møter første 
mandag hver måned. Vi har i 2015 koblet 
27 flyktninger og guider, hvorav 4 av ulike 
grunner ble terminert før tiden. 
  
Leder har avholdt faste møter med program- 
koordinatorene på flyktningekontoret i 
Skedsmo kommune. I tillegg har hun hatt 
mail og telefonkontakt med disse jevnlig. 
Kommunen får halvårsrapport fra ressurs-
gruppen. Leder har i tillegg hatt kontakt 
med distrikskontoret i Akershus ved behov. 
Leder har deltatt på 2 ledersamlinger med 
overnatting, og 2 i ressursgruppa har vært 
på 1 samling. 

Tolker var vi avhengige av, det var utrolig 
mange språk som gikk i gangene. Alle 
tolker vi hadde var frivillige og ikke alle var 
tidligere tilknyttet røde kors. 

Foreningene som deltok fikk også i de ukene 
vi holdt på trimmet sine beredskapsplaner 
og laget systemer for å håndtere mye folk i 
aksjon.
 

Vi hadde i sving både nye og eldre Røde 
Kors-medlemmer, samt frivillige utenfor 
Røde Kors.
Tjenestetimer: 3000
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 I løpet av 2015 har flyktningeguiden hatt 5 
fellesarrangementer. Disse har vi avholdt i 
samarbeid med kvinnegruppen som 
leder av flyktningeguiden driver: Bowling 
på Strømmen inkl. pizza i februar, 
2 guidekvelder (april og oktober), 
Sommeravslutning = Tur til Bjørneparken 
i Flå i juni og Teater (Juleskurken) i desember 
 
Det er arrangert kurs for nye frivillige vår 
og høst.  1 medlem av ressursgruppa har 
deltatt på kurs i psykososial førstehjelp, 
4 medlemmer deltok på omsorgsdag i 
regi av Akershus (og Norges) Røde kors 
og 2 medlemmer har deltatt på Voice 
Broadcasting systemkurs.
  
Det har vært annonsert i Romerikes Blad i 
forkant av kurs og angående rekruttering av 
frivillige. Vi har deltatt på Lørdag på Torvet 
og på Kulturmix på Lillestrøm Kultursenter.
Tjenestetimer: 2 585

Vitnestøtter
Ragnhild Mila (kontaktperson) 

Vi har for tiden 7 aktive vitnestøtter på 
Tinghuset. De blir innkalt hvis det er 2 
eller flere vitner i en sak. Vitnestøttene har 
snakket med 240 vitner i anledning av 127 
saker. 

Det er blitt holdt vitnestøttekurs. Veldig 
bra kurs av Nedre Romerike Domstol i 
samarbeid med Norges Røde Kors.
Tjenestetimer: 1 200

Bark (Barnas Røde Kors)
Kaja Helgesen (leder)
Ingvild Hella Kværna (nestleder)
Elena You (økonomiansvarlig)
Ingvild Hella Kværna (sekretær) 

Vi har vært på Volla Skole, Oksefjellet og 
Sagdalen Skole, 2 timer 1 gang i uken i 34 
uker. Vi har vært 13 frivillige og 20 deltakere.

Aktiviteter for barn arrangeres en gang i 
uken og varierer mellom alt fra friluftsliv til 
hobbyaktiviteter inne. Møtene skal være 
morsomme, men lærerike, og i tråd med 
Røde Kors sine prinsipper. I 2015 har vi 
holdt på med diverse hobbyaktiviteter, vi 
har arrangert karneval og bakt boller til 
fastelavn. I tillegg har vi jobbet litt med 
internasjonal forståelse, dvs vi har lært om 
kinesisk nyttår. Vi har også vært ute. Der 
har vi lekt, arrangert rebusløp og holdt 
på spikking og grilling. I tillegg har vi hatt 
påskeverksted, vi har lært førstehjelp og vi 
har hatt mange ulike ballaktiviteter. Som 
sommeravslutning arrangerte vi skattejakt. 
Vi har laget pizza og pyntet muffins, vi har 
laget halloweenpynt og feiret Halloween. 
I tillegg har vi bakt pepperkaker og pyntet 
disse. Året ble avsluttet med juleverksted.

Første halvdel av 2015 hadde BARK 6 regi-
strerte frivillige og 14 brukere. Trenden fra i 
fjor fortsetter - de første ukene etter en lang 
ferie er det få som møter opp, men så tar 
det seg opp etterhvert. 

Ungdomsdelegatene fra Colombia var med 
som frivillige i vårhalvåret, men de reiste 
hjem i juni.   

150 år: besøkstjenesten stilte med vaffelpresse og skapte stemning under jubileet i Kirkeparken. Foto: Sigbjørn Skandsen/ARK

I august fikk vi med oss 7 stykker fra 
Lillestrøm VGS (hvor flesteparten går IB) som 
frivillige. De bytter på hvem som møter opp, 
og 3-4 stk av de dukker opp hver gang. Ikke 
alle er over 18, men selv om de ikke kan ha 
formelt ansvar er de god hjelp. Av vi fire som 
har vært frivillige en stund dukket minst 3 av 
oss opp hver gang.   

Mellom vår- og høsthalvåret byttet BARK 
lokaler fra Volla skole til Sagdalen skole. 
Dette var for å flytte nærmere brukerne 
våre, slik at vi slipper å ha en sjåfør som 
frakter barna hvert møte. I begynnelsen av 
høsthalvåret var det også dårlig oppmøte 
blant barna, men det tok seg opp etterhvert. 
BARK har fått med seg 7 nye barn dette 
halvåret. 
For å spre informasjon om BARK holdes 
facebooksiden vår oppdatert med info om 
hvert møte. Vi legger også inn informasjon 
om når det er BARKmøter på ”det skjer” 
siden i Romerikes Blad.   
Tjenestetimer: 732

Leksehjelp
Ingunn H. Toussi (leder)

Det har vært 4 aktive leksehjelpere, og de 
har det første halve året holdt til på SFO på 
Volla skole. 

Andre halvåret flyttet de til Lillestrøm 
videregående skole etter at det ble inngått 
en løpende avtale om leksehjelp hver 
torsdag fra kl 1730 – 2000. Dette er et tilbud 
i førsterekke til videregåendeskoler og innen 
realfag, men vi har også leksehjelpere som 

kan hjelpe med språk eks. 
fransk og engelsk.
Tjenestetimer: 200

Kvinnegruppa
Ingunn H. Toussi (leder)

Faste møte hver tirsdag i 
Skogveien på Strømmen 
frem til oktober, da mistet 
vi lokalet og har siden ikke 
hatt noe sted å være. Det 
har vært 4 damer som har 
vært med innimellom og 
hjulpet til, stort sett en hver 
gang.
Tjenestetimer: 300



Årsberetning 2015

8

Lokalrådet 
Erik Myrland (til oktober)/Stein Teppen (fra 
november) (korpsleder)
Philip Gabrielsen (operativ leder)
Gisle Vestmo (administrativ leder)
Marit Elise Arnesen (lokalrådsmedlem)
Nina Høglund-Mikalsen (lokalrådsmedlem) 

Møter/aktiviteter
Operativ leder (ansvarlig)

Hver tirsdag har det vært møter. Den 
første tirsdagen i måneden har det i 
utgangspunktet vært informasjon og sosial 
samvær.
På de øvrige tirsdagene har det vært faglig 
påfyll i form av teori og praksis, samt øvelser.
Tjenestetimer: 1 300

Velferd
Sommerfesten ble arrangert 27.juni. 
Skedsmo hadde ansvaret for sommerfesten 
for Romeriks-samarbeidet. Der var det ca 25 
stykker.

Julebordet ble tradisjonen tro arrangert i 
desember. Det ble et hyggelig julebord hvor 
vi var 34 deltakere, en flott avslutning på et 
begivenhetsrikt år.
Tjenestetimer: 250

Aksjoner
Operativ leder (ansvarlig)

Vi har vært utkalt til 38 aksjoner.
Tjenestetimer:  700

Olasetra
John Hofseter (leder)
Henrik Rønsen, Ronny Solli og Arnfinn 
Opstad (assistenter)

Årets planlagte dugnad ble gjennomført 
med hyttegruppa og noen få inviterte. 
Flytting, kapping og kløyving av vinterens 
aktiviteter med motorsag og scooter stod 
på programmet. Det ble felt mange trær, og 
uteplassen er blitt lysere. Og det er bra for 
strøm/solcellepanel. 

Hytta var dessuten utlånt dugnadshelga, 
og vi fikk verdifull bistand fra RØFF. RØFF 
og de eldste fra BARK har det siste året hatt 
to turer med overnatting på Olasetra, og 
flere dagsturer. Uten at vi har gjort noen 
sammenligning, så virker bruken av hytta 
økende. 

Neste års dugnader vil bli planlagt og 
annonsert tidligere – det er et par større 
prosjekter på trappene (bokstavelig). 
Det har for øvrig vært gjennomført mye 
arbeid av mange på Olasetra gjennom året. 
Tjenestetimer: 150

Kurs og instruksjon
Maria Muller (leder)

Det er gjennomført hjelpekorpsprøver og 
regodkjenninger i forbindelse med kursene 
gjennom året. Her har det vært både egne 
deltakere og deltakere fra andre korps.

Hjelpekorpset har vært arrangør av 
kvalifisert førstehjelp med Hjerte-lunge-
redning med Hjertestarter (DHLR), 24 t 
førstehjelpskurs Norske Redningshunder 
(NRO) og Kart-, Kompass- og GPS-kurs.

Videre har vi bidratt med instruktører og 
veiledere på kurs hvor andre korps har 
vært teknisk arrangør. Kursene hvor vi 
har bidratt er: 2 på Aksjonsledelse Sør og 
Redning (ASOR), 1 i kurskomité region 
øst, 1 kurskoordinator og 4 veiledere på 
Idrettsskade i Region Øst og 8 på Kvalifisert 
Søk og Redning (KSOR) Barmark.

Vi har i år hatt deltakere på følgende kurs: 
Grunnkurspakken - 7 vår og 6 høst, 1 KSOR 
Vinter, 2 ATV-kurs, 5 på Lagledelse Søk og 
Redning (LSOR), 1 Sminke og markør, 2 
Kompetansebevis utrykningskjøring (160-
kode), 11 repetisjon utrykningskjøring, 2 
lokal instruktør nødnett, 1 hovedinstruktør 
Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) og Norsk 
Grunnkurs i førstehjelp til Barn (NGB), 1 
Instruktør NGF, 1 fallsikringskurs og 3 Elv C 
og B.
Tjenestetimer: 2 800

Samband
Jon-Harald Bråthen (leder)

Det har blitt utført enkelt vedlikehold på 
sambandsutstyret. Mye analogt utstyr er tatt 
ut av drift, og vi har i tillegg til det vi allerede 
har fått tildelt av nødnettsterminaler 
i år også fått fastmontert terminal til 
hjelpekorpskontoret og til Olasetra samt 
FORF-terminal i ambulansen. De to andre 
bilene har fått utbedret installasjonen. 
Alle håndterminalene har fått nødvendig 
garnityr. 

Det har vært jobbet med å få gode rutiner 
på bruken blant medlemmene.
Tjenestetimer: 70

Sanitetsvakt
Håvard Andre Nes (leder frem til februar)
Bjørn Sander Brække (leder f.o.m juni)

Det har vært stor pågang av sanitetsvakter 
i eget område, så vel som utenfor eget 
område, og vi har klart å stille på mange 
vakter. 

Et av årets høydepunkter ble for mange 
russearrangementene.
Tjenestetimer: 2 180

Transport
Thomas Lehnen (leder til november)
Operativ leder (leder fra november)

Det har blitt utført normalt vedlikehold på 
biler og hengere. Mannskapsbilen har hatt 
behov for ny girkasse. Denne ble byttet i juli.

Ambulansen har vært igjennom en stor 
service.

Oversikt over materiell:
KZ 53349 Volvo S80 ambulanse 2006 mod.
DK 55224 Toyta Hiace 2003 mod.
ZX 20119 Toyta Hiace 2006 mod.
Annet:
FB 2405 Lynx Yeti 69 2013 mod.
PA 5517 Tysse snøscooter henger 2002 mod.
CK 6075 Blå henger
DW 9231 Båt henger
Båt Polarcirkel 510
Båtmotor Evindrude e-tec 90 hk.

Kilomterstand (tall i parantes = 1.1.2016)
Volvo S80 ambulanse 2006-mod.: 204 296 
km (188 935 km)
Toyota HIACE 2003-mod. Dette er vår 
mannskapsbil som har 9 sitteplasser: 115 
451 km (101 127 km)
Toyota HIACE 2006-mod. Dette er en 
kombibil med 6 sitteplasser og stort 
lasterom: 135 771 km (121 948 km)
Lynx Yeti 69 Snøscooter 2013-mod. 332 km 
(195 km)
Tjenestetimer: 500 

Hjelpekorpset
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Ambulanse (tilleggsberedskap)
Stein Teppen (leder)

På tross av at Oslo Universitetssykehus lovte 
full revisjon av avtalen om tilleggsberedskap 
i 2015, har de igjen forsøkt å bare få til en 
forlengelse av eksisterende avtale også 
denne gang. De frivillige organisasjonene 
har stått på kravet om reforhandlinger, men 
har gått med på forlengelse av avtalen til 
mai 2016, under den klare forutsetning at 
forhandlinger er gjennomført og avsluttet 
før denne datoen. 

Ambulansepersonellgruppa består av 22 
ambulansepersonell fra Skedsmo, 2 fra 
Ullensaker og 5 fra Eidsvoll/Hurdal. Vi har 
også tre personell under innfasing. Vi har 
kjørt 175 oppdrag i løpet av året (mot 264 
i fjor). Det har gjennom året vært 5 vakter 
som vi dessverre ikke har klart å dekke. 

Kilometer kjørt på oppdrag: 8 894.

Ambulanseleder har, på vegne av Skedsmo 
RKH, deltatt på møter i Transport- og 
ambulanseutvalget i Akershus Røde Kors.
Tjenestetimer: 750

Depot
Thomas Lehnen (leder frem til november)
Ørjan Hopperstad (leder f.o.m november)

Depot har gjennomgått en intensiv 
opprydning og har fått mer lagringsplass.
Dette skaper et mer ryddig depot.

Det har vært noen nyanskaffelser. Det har 
kommet flere GPS-er i alle lagskassene med 
aksjonsutstyr.

Det har ellers vært normalt vedlikehold.
Tjenestetimer: 450

Vannredning
Kjetil Lund (leder)

I 2015 har Lise fått montert feste til gps, 
nye fortøyningstau, nye luker og vanntette 
zarges-kasser, i tillegg til at motoren har 
gjennomgått 3-års service (og er i utmerket 
stand!). Vannredningsgruppa har kjøpt 
inn tørrdrakter, våtsko, hansker m.m og 
begynner nå å få brukbart med utstyr.

Vi har gjennom året hatt samtrening med 
Nedre Romerike Brann og Redning (NRBR), 
bidratt på Red Bull-arrangementet i Oslo og 
hatt en god del treningsturer.
Tjenestetimer: 650

Snøscooterberedskap
Ola Strømman (leder til november)
Arnfinn Opstad (leder fra november)

Det har ikke vært noen øvelseshelg for 
kjøring.

Oppstart i midten av januar, torsdag før 
påske kom en halvmeter snø som forlenget 
sesongen. Skedsmo tro til ekstra og dekket 
store deler av påskeberedskapen på vegne 
av Akershus Røde Kors hjelpekorps.

Per 31.12.2015 er det 19 personer som har 
mulighet til å  delta på tjenesten av disse har 
7 personer «full pakke». 9 personer har bedt 
om å få vakter.

Vaktene for sesongen 2015/2016 er satt 
opp med lik fordeling mellom Nittedal, 
Ullensaker og Skedsmo: vakt hver 3. helg. I 
ukedagene kjøres leteaksjonsberedskap.
Tjenestetimer: 350

RØFF (Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv)
Gisle Vestmo (Leder)

RØFF ble i 2015 overført til Rælingen RØFF, 
da de har en vel etablert RØFF gruppe med 
flinke ledere og veiledere.

Vi i Hjelpekorpset hadde dessverre ikke 
kapasitet til holde i dette selv. På sikt er det 
ønskelig med et tettere samarbeid Rælingen 
RØFF.
Tjenestetimer: 75

Lagene
Frida Bjørklund/ Jøran Gaukelund (Lag1)
Nina Høglund-Mikalsen (lag2)
Knut Erik Mellum/Agnete Gjelstad (Lag3)

Laglederne har gjennom året hatt møter ca 
1 gang pr uke. Der vi har samkjørt 
vår informasjon, slik at alle nye medlemmer 
får lik info, uansett hvilket lag de tilhører. 

Vi har blant annet laget stillingsinstruks, 
oppdatert medlemsoversikt i Google 
disk og planlagt aktiviteter. Samarbeidet 
mellom lagledere er bedre enn det har vært 
tidligere. I tillegg til lagledermøter, deltar vi 
også på fagledermøter.

Alle lagene har egen facebook-side hvor 
det legges ut info. Dette er en siden som 
også blir brukt til spørsmål fra medlemmer. 
Vi opplever at dette fungerer bra. Og har 
fått gode tilbakemeldinger fra medlemmer. 
Vi har fått mange nye medlemmer i år, 

og flesteparten av disse er nå ferdig med 
kursrekka og er godkjente hjelpekorpsere! 

Mye av vår tid går med til oppfølging av nye 
medlemmer, hjelpe til med å opprette 
brukere i Kova/ Ressurssystemet ol. Vi 
hjelper til med påmelding til kurs, svarer på 
spørsmål og andre henvendelser. 

Dette året har også lagledere hatt ansvar for 
planlegging og gjennomføring av 
tirsdagskvelder, samt sommerfesten. I juni 
hadde vi bilrebus hvor også andre korps 
fikk delta. Det var utrolig bra oppmøte og 
en artig kveld med mange oppgaver som 
skulle løses. Det var 24 deltagere på denne 
kvelden.

Vi har også hatt grilltur i gapahuken 
hjemme hos Nina, kino for de som var 
glad i skrekkfilm og quizkveld på huset. 
Det har vært bra oppmøte og det er 
tydelig at sosiale kvelder er populært blant 
medlemmene våre.

Lagledere deltok også på ledersamlingen til 
SRKH som ble holdt 14-15 
november. 
Tjenestetimer: 290

Vintertjeneste
Ola Strømman (ansvarlig)

Vi hadde 3 personer på Gålå i vinterferien.

Dessuten deltok vi på Vinstra og på Peer 
Gynt-spelet. Dette var i samarbeide med 
Sør-Fron Røde Kors Hjelpekorps.
Tjenestetimer: 570
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Kulturpuben i oktober: 
inntektene gikk til Røde Kors. 
Resultat: over 50.000,-. 
Foto: Ragnhild Mila

Edin Rexhepi (leder)
Zalla Nalmy (nestleder)

I Røde Kors ung har vi gjort en god del. 
Vi har vært relativt aktive på sykehjem 
sammen med Besøkstjenesten. Vi har vært 
med på 2 besøk. Vi hjalp til med kaffe- og 
kakeservering og hentet beboerne ned til 
arrangementene.  Det første sykehjemmet 
vi besøkte var Skedsmotun. Vi var med og 
sang og pratet med beboerne. Den andre 
gangen var vi på Stalsberg sykehjem.
 
Vi har prøvd å få til aktivitet med unge 
asylsøkere og vi har hatt møte med en fra 
mottak i Lillestrøm. De var interesserte i 
samarbeid med oss. 

Vi har vært med på 2 innsamlingsaksjoner. 
Det første vi inn penger for var til Nepal etter 
jordskjelvet. Da stod vi utenfor Lillestrøm 

Ung
bussterminal og ga informasjonsflyers og 
samlet inn penger.

Den andre gangen var da vi med på et 
arrangement på Bråtejordet skole. Vi var 
invitert av skolen for å ha stand og innlegg 
for flyktningekrisen i Syria. der snakket vi litt 
om Røde Kors, om hva vi gjør (innlands og 
utenlands) og samlet inn penger.

Gatemegling

2015 har vært et godt år for Gatemegling 
med mye aktivitet.  Et kontinuerlig økende 
antall aktive frivillige har bidratt til at stadig 
flere ungdommer blir involvert. Dette har 
gjort det nødvendig å utarbeide klare 
rammer for organiseringen i Akershus. Man 
har i 2015 blitt oppmerksom på et økende 
behov for Gatemegling flere steder i fylket. 
Mange ungdommer gir uttrykk for at de 

gjennom Gatemegling finner en tilhørighet 
og positivt fellesskap. 
 
Følgende aktivitet har funnet sted i 2015: 
Konfliktverksted med totalt sju ungdommer, 
seks gatemeglingsverksteder med totalt 
40 ungdommer, tre Gatemeglingsforum 
for ungdom i Akershus Røde Kors, 
nasjonalt Gatemeglingsforum, fire møter i 
ressursgruppa for Gatemegling, rekruttering 
og promotering av aktiviteten på skoler, 
fritidsklubber m.m., aktiviteten har vært 
annonsert på facebooksiden til Akershus 
Røde Kors Gatemegling.
 
Gatemegling har i 2015 fått støtte fra Bufdir, 
Stiftelsen Uni, Holsts legat og Skedsmo 
kommune. 
Tjenestetimer: 1 200
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Status for Skedsmo Røde Kors 
opp mot handlingsplan 2015

(måloppnåelse)

Utført
- Gitt tilbud om førstehjelpsopplæring til frivillige.
- Arbeidet med risiko og sårbarhets-analysen til Skedsmo   
 kommune.
- Utført redningsarbeid på og utenfor vei og til vanns. 
- Drevet suppleringstjeneste i tråd med strukturen i norsk   
 helsevesen.
- Arbeidet med å styrke omsorgs- og redningsberedskapen.
- Gitt støtte til nasjonal og internasjonal nødhjelp.
- Arbeidet med å videreutvikle Omsorg og Ung som sentrale   
 aktører.
- Fått de fleste aktive medlemmer inn på Voice Broadcast.
- Arbeidet med å sikre god kunnskap om og respekt    
 for internasjonal humanitær rett og internasjonale    
 menneskerettigheter.
- Gitt støtte til nasjonal og internasjonal nødhjelp.

- Gitt gode og trygge aktivitetstilbud til barn og unge. 
- Videreført Barnas Røde Kors (BARK) og Røde Kors Friluftsliv og   
 Førstehjelp (RØFF).
- Arbeidet mot blodgivertjenesten. 
- Drevet leksehjelp for enslige flyktninger. 
- Samarbeidet med Skedsmo kommune vedr. gatemegling.

- Vært en aktiv pådriver for et trygt og tolerant lokalsamfunn.
- Planlagt og gjennomført En reise i fred med ungdom fra   
 kommunen.
- Gjennomført Lørdag på torget 
- Gitt mennesker mulighet til økt sosial kontakt gjennom å skape  
 gode møteplasser, bl.a. Stikk innom. 
- Annonsert og avholdt til kurs for besøksvenner. 
- Besøkt enslige, og mennesker med spesielt behov. 
- Arrangert hyggekvelder på kommunens fire institusjoner,    
  Langfredag kafé på Røde Kors huset og en dagstur med buss 
 for eldre. 
- Samarbeidet med Kurland kafe.
- Hatt fokus på rekruttering av nye medlemmer og guider i   
 Flyktningeguiden.  
- Jobbet med integrering av flyktninger/asylsøkere i det norske   
 samfunn, og gjennomført to flyktningeguidekurs.
- Kvinnegruppen har vært aktive fram til november, da de ikke   
 lenger hadde lokaler.
- Med basis i intensjonsavtale om Fler-kultur og flyktningguide   
 har det vært avholdt møter med Skedsmo kommune.   
 Intensjonsavtalen gjelder frem til 31/12‐2016. 
- Internasjonal kafè er videreført.
- Arbeidsgruppen har hatt møter hver uke i ca 9 av årets 12   
 måneder. 
- Servicegruppen har fortsatt å hygge seg sammen på mandager. 
- Vi har arbeidet med å øke antallet Besøksvenner med hund.
- Deltatt på Kulturmixarrangementet. 
- Arrangert lørdagskafeer og julemesse og arrangert    

 håndarbeidslotteri. 
- Videreført samarbeidsavtalen med Nedre Romerike Tingrett   
 om vitnestøtte-ordningen. 

- Nye frivillige er raskt ført inn i aktivitet og inkludert i    
 organisasjonen. 
- Arrangert introduksjonskurs, førstehjelpskurs og grunnkurs i   
 psykisk førstehjelp. 
- Frivillige er sikret god oppfølging gjennom gode    
 forsikringsordninger, relevant utstyr og psykososial støtte.
- Har bedret kapasiteten til å møte humanitære utfordringer   
 gjennom flere frivillige. 
- Samarbeidet med Bcharre i Libanon.

- Har vært en synlig humanitær aktør som er talsperson for   
 sårbare mennesker. 
- Opparbeidet god kontakt med lokale myndigheter, private   
 aktører og andre frivillige organisasjoner. 
- Gjennom Gatemegling, flerkulturell kafe, besøkstjenesten,   
 flyktningeguiden, vitnestøtter, LRS mm har vi nyttiggjort   
 statusen som støtteaktør med lokale myndigheter.  
- Arbeidet for å få en nettside som til enhver tid er oppdatert og  
 en levende informasjonskanal.  

- Sølt å sikre at humanitære aktiviteter er av god kvalitet.
- Sikret stabile inntekter og lokal finansiering av lokale    
 aktiviteter. 
- Aktivt forsøkt å rekruttere flere nye medlemmer og tillitsvalgte. 
- Lagt til rette for at opplæring er gjennomført lokalt.
- Bidratt til at flere deltar i styrer, råd og utvalg.
- Gjennomført kurs i Diba.

Ikke utført
- Opprettet avtale med Skedsmo kommune om    
 beredskapsarbeid (fått muntlig bekreftelse på at dette skal gå i  
 orden). 
- Deltakelse i kommunens Beredskapsråd (fått muntlig   
 bekreftelse på at dette skal gå i orden). 
- Etablert innsatskort for respons i akuttfasen av ekstraordinære  
 hendelser (arbeidet har startet). 
- Videreutvikling av Røde Kors Beredskapsvakt og kursing av   
 disse.
- Drevet aktiviteter gjennom skolebesøk, sosiale kvelder og   
 ensomhetskampanjen. 
- Vi har ikke hatt deltakere på lederutviklingskurs for tillitsvalgte  
 i foreningen.
- Fellesøvelse for hele foreningen.
- Gjort lite med å inspirere og motivere ledere.
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Felles

Antall tjenestetimer
Antall tjenestetimer totalt for 
foreningen er 34 257 dvs 17,6 årsverk.

Inntekt
Hovedinntektskildene ved siden av 
leieinntekt fra RK-huset har vært:
Medlemskontingent, ambulansekjøring, 
tjenester ved idretts- og andre 
arrangementer og Panto. 

I tillegg har foreningen fått inntekter av 
arbeidsgruppas utlodninger, kursvirksomhet 
og boksalg, samt fra MVA-kompensasjon og 
Grasrotandelen.

Gaver
Vi mottar en del gaver fra medlemmene i 
forbindelse med kontingentinnbetaling. 
Vi fikk også en del penger fra overskudd i 
Lillestrømbanken.

Innsamlingsaksjoner
Foreningen har avholdt 3 innsamlings-
aksjoner dette året, i tillegg til de to som 
Ung har avholdt. Vi har sendt folk ut i 
gatene i Lillestrøm, vi har stått på Åråsen, 
og vi har deltatt på et flott arrangement på 

Ann-Helen Bakkelund, leder

John Hofseter, styremedlem

Stein Teppen, styremedlem

Ragnhild Mila, nestleder

Ingunn Toussi, styremedlem

Erik A Haga, styremedlem

Gisle Vestmo, styremedlem

Kulturpuben i Lillestrøm. Der fikk vi både 
inngangspengene, og inntekter fra auksjon. 
Vi har videresendt ca 80 000 kroner fra disse 
arrangementene.

Bevilgninger og tiltak innenlands
Det er bevilget penger til Kulturkafeen 
på Løvenstad. I tillegg er det kjøpt gaver 
til Romerike Krisesenter, Dagsenteret 
i Stillverksveien, Kirkens bymisjon og 
Barneavdelingen på Ahus. Det er i tillegg 
kjøpt blomster og konfekt til de tre 
sykehjemmene i kommunen.

Medlemstall
(pr 31.desember 2015)
Skedsmo Røde Kors har 1496 medlemmer 
med stemmerett.

Utenlandshjelp
Vi har bevilget kr. 50 000,- til hjelpearbeid 
i Syria og kr. 50 000 til Nepal. I tillegg er 
vi med å betale for distriktets prosjekt i 
Libanon.

Takk
Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag 
og for all god hjelp vi har mottatt i 2015. 
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.

Vi vil også her takke spesielt til 
samarbeidende lag og foreninger i 
forbindelse med arbeidet med mottak av 
flyktninger i høst.


