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Årsberetning
Skedsmo 

Røde Kors
2016

Dette var andre året som vi arrangerte romjulsfest, og vi var ca 50 stykker med smått og stort. Deltakerne var både fra Flyktningguiden, 
kvinnegruppa og kafeen. Mohammed Sadi laget syrisk mat med god hjelp fra familie og venner og Ingunn bakte kakene. Alle som en 
hadde en hyggelig kveld. Foto: Ingunn Hatlehol Toussi
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Komitéer, utvalg og lignende
Valgkomité: Carl Ihlen, Ragnhild Mila, 
Philip Gabrielsen (trådte ut i des).
Styrets arbeidsutvalg: Stein Kåre 
Laingen, Erik Haga og Ann-Helen 
Bakkelund.
Medlemsansvarlig (ta imot og fordele 
nye medlemmer): Nina Høglund-
Mikalsen (for hjelpekorpset)/resten 
av foreningen fordelt på de ulike 
avdelingene via Rebekka Skaali på 
distriktskontoret
Systemansv. maskinvare: Jon-Harald 
Bråthen
Systemansv. progr.vare: Rune Sand
Politiattestkontakt: Ann-Helen 
Bakkelund
Kontakt ressurssystemet: Philip 
Gabrielsen
Beredskapsutvalget: Ann-Helen 
Bakkelund, Stein Kåre Laingen, Geir 
Solvang, John Hofseter 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: Stein Kåre Laingen
Styremedlem/øk.ansvarlig: Erik A Haga
Styremedlem: Ragnhild Mila
Styremedlem: John Hofseter
Varamedlem: Lena Bjartland Strømman
Hjelpekorpset leder: Stein Teppen 
Hjelpekorpset 1. nestleder: Gisle Vestmo
Omsorg leder: Arne Evang
Omsorg 1 nestleder: Jan Olav Sjøholt
Omsorg 2.nestleder: Grethe Holsve

I tillegg har Ungdomsgruppas leder Elise 
Myrvold hatt møte- og talerett.

Revisor:  Svindal Leidland Myhrer & Co AS

Representasjon
Akershus Røde Kors
Akershus RK årsmøte: Ann-Helen Bakkelund, Arne Evang og Stein Teppen (delegater). 
Gisle Vestmo, Philip Gabrielsen, Erik Myrland, Elise Myrvold, Zalla Esmailkhel og Amani 
Zagmot (observatører). 
Distriktsstyret: Gaute Sars-Olsen (leder) og Ingunn Rundtom (medlem) 
Distriktsråd Omsorg: Ingunn Hatlehol Toussi (nestleder) og Arne Evang (medlem)
Distriktsråd Hjelpekorps: Erik Myrland (nestleder/adm.leder), Stein Teppen (medlem), 
Jon-Harald Bråthen (opr. leder og distriktets sambandsleder)
D-råd Ung: Emilie Haltbakk (leder)
Distriktsensor Akershus Røde Kors: Erik Myrland
Hovedsensor Akershus røde Kors: Stein Teppen
Leder- og organisasjonsutviklingsprogrammet (LOUP): Stein Kåre Laingen (leder) og 
Gaute Sars-Olsen
Hovedkursholder: Stein Kåre Laingen
Kursholdere: Ingunn Toussi og Stein Teppen
Prosess- og opplæringsutvalg: Erik Myrland (representant)
Internasjonalt Utvalg: Ann-Helen Bakkelund (medlem)
Ressursgruppe aksjonsledelse: Jon-Harald Bråthen, Philip Gabrielsen, Arnt Rikard 
Alvestad, Kjetil Skamsar, Jøran Gaukelund, Espen Halvorsen og Stein Teppen
RG ambulanse: Jøran Gaukelund
RG scooter: Arnfinn Opstad
Valgkomite: Philip Gabrielsen

Norges Røde Kors Hjelpekorps
Ressursgruppe Vann (RGV): Philip Gabrielsen (medlem til juni) 
Ressursgruppe Transport (RGT): Ola Strømman (leder) 
Ressursgruppe Samband (RGS): Jon-Harald Bråthen (medlem)
Kurskomitéen region Øst: Gro Hege Herberg (medlem til juli) 
Produktutvalget: Ola Strømman (medlem)

Andre
Vararepresentant Lokal Redningsentral: Geir Solvang
Styremedlem Frivilligsentralen: Jan Olav Sjøholt
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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 2016
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. Styret bekrefter at 
forutsetning om fortsatt drift er til stede og 
har lagt dette til grunn ved utarbeidelse av 
budsjettet. 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 1 521 frivillige. I henhold til 
lover og forskrifter fører foreningen oversikt 
over totalt sykefravær blant ansatte. I 
løpet av regnskapsåret har det vært noe 
sykefravær (i hovedsak skyldes dette en 
som har vært langtidssykemeldt). Styret 
er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og 
den generelle trivsel er god, og foreningen 
har av den grunn ikke ansett det som 
nødvendig a iverksette spesielle tiltak på 
dette omradet. 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
På grunn av innkjøp av ny bil og ny 
scooter, gjøres årets regnskap opp med et 
underskudd på kr. 742 157,00. I henhold til 
årsmøtevedtak i 2016 skulle kjøpesummen 
tas av egenkapitalen. 

Lørdag på torget
Årets lørdag på torget ble gjenomført i 
forbindelse med verving av bøssebærer til 
TV-aksjonen.

Ung og hjelpekorpset stillte opp med 
bamsesykehus og ambulanse. Omsorg sto 
for vaffler og kaffe.

Det var lite folk innom før kl 1300, men det 
tok seg litt opp etter hvert. Det kan virke 
som at det å stå på torget ikke er den beste 
plassen, da det ikke er så mange som går 
her lenger. Ute i gågata var det flere folk.
Tjenestetimer: 60 

TV-aksjonen 
Ann-Helen Bakkelund (ansvarlig)

TV-aksjonens inntekter gikk dette året til 
støtte for Røde Kors. Det var noen møter 
i den kommunale komiteen i forkant 
hvor leder og nestleder deltok. Vi brukte 
noen timer på å ringe rundt for å få tak i 
bøssebærere. 

Selve aksjonsdagen gikk forholdsvis 
smertefritt. I Skedsmo bemannet vi 5 roder, 
der vi først og fremst skulle informere de 
som kom om Røde Kors, og hjelpe til der det 
trengtes. 

Det ble servert mat fra Syria til en del av 
bøssebærerne. Leder og nestleder var 
på Åråsen under fotballkampen der og 
oppfordret de som var til stede om å sende 
penger til aksjonen. Det var forholdsvis liten 
deltakelse fra Røde Kors-medlemmer for 
øvrig.
Tjenestetimer: 160 

Møter
Det har vært avholdt ett årsmøte, to 
medlemsmøter, 16 styremøter og 11 møter i 
styrets arbeidsutvalg(AU). AU har behandlet 
30 saker og styret har behandlet 112 saker.

Av medlemsarrangementer ble det 
arrangert ett sommermøte/grillfest i juni 

og ett julemøte/grøtfest i desember. Begge 
med om lag 50 deltakere.
Tjenestetimer: 1 250

Kurs/opplæring
86 medlemmer har deltatt på kurs som 
Akershus Røde Kors har arrangert. Flere 
av disse har gått flere kurs. Det har 
vært arrangert 24 ulike kurs som vi har 
hatt deltakere på. Kursene har vært: 
besøksvennkurs, dette er Røde Kors, fagkurs 
ambulansepersonell, grunnkurs kursholder, 
grunnkurs ledelse, grunnkurs psykososial 
førstehjelp, grunnkurs samband, grunnkurs 
søk og redning, instruktørkurs NGF, KSOR, 
kvalifisert samband, KFØR, kvalifisert 
vannredning, LSOR vinter, LOUP,  NGF, 
Røde Kors historie og verdier, sluttbruker 
nødnett, ettersamtale nivå 1, grunnkurs 
omsorg, temakurs besøkstjenesten, 
temakurs presentasjonsteknikk, temakurs 
taushetsplikt og VFØR.

Totalt har 86 medlemmer gått kurs.
Tjenestetimer: 1 100

En reise i fred
Ola Strømman (ansvarlig)

Solfrid Karlsen, Geir Solvang, John Hofseter, 
Jan Olav Sjøholt, Thomas Enget og Arnfinn 
Opstad (ledere)

33 ungdommer fra Skedsmo Røde Kors 
deltok. Selve turen var i år utvidet med en 
dag, til totalt åtte dager.
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 arrangert med rundt 50 
deltakere på Brånåsen skole med 
ungdom fra prosjektet, samt fra et annet 
kommuneprosjekt og ungdom fra Eidskog 
Røde Kors. 
Temakveldene var en «bli kjent-kveld», en 
busstur med omvisning på Villa Grande og 
Holocaustmuseet. 
 
Bussturen gikk veldig fint og lederne 
mener at dette var den beste turen så 
langt i løpet av de 15 år man har holdt 
på. Dagen i Auschwitz ble avsluttet ved 
jøderampa. I Berlin fikk gruppen omvisning 
og guiding i Stasi-museet. Sachsenhausen 
og Ravensbrück ble også besøkt. Deltakerne 
var godt fornøyde.
Tjenestetimer: 1 300

Generelt
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Beredskapsutvalg
Fungerende utvalg: Ann-Helen Bakkelund 
(leder), Stein Kåre Laingen, Geir Solvang, 
John Hofseter og Jan Olav Sjøholt.

Beredskapsutvalget sluttet å fungere etter 
at operativ leder/leder av utvalget trakk 
seg på vårparten. Leder, nestleder og Geir 
Solvang satte seg imidlertid sammen og 
laget Beredskapsplan for Skedsmo Røde 
Kors. Resten av utvalget leste igjennom og 
kom med kommentarer. Beredskapsplanen 
ble vedtatt på styremøtet i november og er 
overlevert Akershus Røde Kors.
Tjenestetimer: 150

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 (permisjon), Vivi Monica 
Bergseth, Kine Bergseth og Kaja Bergseth.

Det er avholdt 4 møter. Det er sendt 
informasjonsbrev til leietagerne i 
forbindelse med arbeidene i huset. 
Den daglige driften av huset ivaretas av 
forretningsfører, advokatfirmaet Owe 
Halvorsen & Co. Husstyret har stått for 
kontakten med forretningsfører. De har stått 
for koordinering av de vedlikeholds- og 
ombygningsarbeidene som er gjennomført.  
Husstyret administrerer også kurs- og 
møtelokaler.

Kontorene som ble ledige etter 
Revmatikerforbundet er fullstendig 
oppusset og oppgradert. Lekkasjen fra 
parkeringsplassen og ned ved døra inn til 
rommet under trappa er endelig tettet. 
Asfalt er fjernet, membran utbedret, ny 
asfalt lagt og asfalt er slipt slik at det blir fall 
mot sluk. Avslutningsvis er det injisert et 
tettemiddel innvendig.
Kjøkken og garderobe ved møtesalen 
er malt og garderoben er delt slik at 
ekstra bord og stoler kan plasseres bak 
skilleveggen. Flere innfelte lamper er byttet 
ut med moderne LED lamper. Ordinært 
vedlikehold og mindre utbedringer er 
utført i den grad det har vært nødvendig.  
Årskontroll av alt slukkeutstyr er 
gjennomført. Hjertestarter er plassert i 

kastearbeid for å frigjøre hylleplass og 
arkivskap, både i eget rom og dels i de andre 
lagerrommene. I dette arbeidet har utvalget 
sett muligheter for noe omdisponering 
av lagringsplassen. I høst startet utvalget 
et viktig arbeid med å oppdatere en del 
bildemateriell med navn.      
Tjenestetimer: 90

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 noen artikler i løpet av 
året i Romerikes Blad, da fortrinnsvis i 
forbindelse med En reise i fred.
Face book har vært brukt som betalt 
markedsføringskanal for En reise i fred, et 
medium som ser ut til å egne seg godt for 
å nå ungdommen.
Tjenestetimer: 100

gangen foran møtesalen. Det elektriske 
anlegget i huset blir fulgt opp av elektriker 
og alle feil er utbedret.

Det er kjøpt inn 16 nye bord til møtesalen 
(4 står lagret).  Det er kjøpt inn en 
gulvvaskemaskin og 2 skap til oppbevaring 
av forbruksvarer og reserveutstyr.

Revmatikerforbundet sa opp leieavtalen og 
flyttet ut 30/6.  Disse kontorene ble overtatt 
av Audiologopedisk kontor fra 1.10-2016. 
Huset er fortsatt fullt utleid.

Utleievirksomheten i møte- og selskaps-
lokalene har vært stor. Hovedleietakere er 
Hero kompetanse, Veiledningstjeneste i 
Akershus fylke og Norsk fagutdanning.
Akershus Røde Kors bruker våre møterom i 
stor utstrekning. Foreningens egen bruk av 
lokalene er også betydelig. Omsorg bruker 
salen i første til en flerkulturell kafe hver 
tirsdag. 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 2017 for ca. kr. 
170.000,-. Dette er ca. 25% mindre enn ved 
forrige årsskifte og bedre tilpasset det vi har 
kapasitet til.
Tjenestetimer: 800

Røde Kors Beredskapsvakt
Jon Schøning Lie (kontaktperson)

Jon har brukt året til å komme inn i 
rollen og lære seg de ulike systemene. 
Det har ikke vært enkelt, men han har 
fått god hjelp fra distriktskontoret. 
Beredskapsvaktene har blitt kontaktet i 
forbindelse med TV-aksjonen i høst, og 
de var tilstede som vaktmannskap ved 
leirraset i Sørum i november.

Totalt er det 136 beredskapsvakter.
Tjenestetimer: 75

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

Historieutvalget har hatt 7 møter i 
2016. Arbeidet har også i år bestått 
av systematisering og samling av 
bevaringsverdig arkivmateriale, noe som er 
et tidkrevende arbeid. 

Utvalget har også fortsatt sitt rydde- og 
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Omsorg
Arne B Evang (leder)
Jan Olav Sjøholt (1.nestleder)
Grethe Holsve (2.nestleder)

Arbeidsgruppen
Liv Halla (leder), Lisbeth Øverhagen, Åse 
Biset, Inger Ellingsen, Beate Ivarsson, 
Lillesøster Bjerke, Ellen Sandbekken og 
Ingunn H. Toussi

Vi 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 som vi kan selge eller lodde ut.
Det nye året starter gjerne med å lage 
gevinster for utlodning til Langfredags-
arrangementet, hvor noen av oss også er 
med og hjelper. Vår årlige julemesse hadde 
vi i sist i november med bra besøk.

Stikk innom arrangeres på nå i nye lokaler 
på Måsan aktivitetssenter hver onsdag, 
med unntak av sommer – og juleferie. Vi 
er 8 faste og 3 reserver fra Skedsmo Røde 
Kors. Overskuddet av våre forskjellige 
arrangement overføres lokalforeningen.
Tjenestetimer: 2 450

Besøkstjenesten/Kurland kafe
Arbeidsutvalg 
Jan Olav Sjøholt (leder)
Grethe Holsve (1.nestleder/sekretær) 
Rigmor Sivertsen (besøksvennkoordinator)
Jorunn S. Andersen (medlemsregistrering)
Brit Forsberg (turansvarlig)
Oliv Halmer

I 2016 var det 80 registrerte medlemmer 
hvorav 48 som har besøksoppdrag. 5 av de 
aktive besøker 2 og 3 personer hver. Leder 
var med på Ledersamlinger/kurs. Leder har 
deltatt på foreningens styremøter. Det er 
avholdt 6 AU-møter. 

Det har vært avholdt møter med Skedsmo 
Kommunes tjenestekontor.  Det er videre
avholdt 2 kveldsmøter med Besøksvenn-
forum og det var godt fremmøte. 

Det har vært avholdt 4 medlemsmøter 
med temaer; Kirkens bymisjon, Parkinson-
foreningen, Rotary og Revmatisme-
foreningen. Det er sendt ut 2 besøksnytt til 
alle som står som medlem i Skedsmo Røde 

Kors Besøkstjeneste. Besøkstjenesten har 
arrangert en busstur til Kunstnerdalen og 
Laulia.
Besøkstjenesten har arrangert hyggekveld 
på LIBOS, Skedsmotun, Stalsberg, og Åråsen 
bo og behandlingshjem. Langfredagskafeen 
ble arrangert og vi var 87 personer. Trivelig 
dag med mat, musikk, sang og åresalg. 
Felles sommerkveld med grillmat og mange 
møtte opp.

Det har vært avholdt forberedende møter 
med de som skal få besøksvenn og møter 
med de som skal bli besøksvenner. 

Julemøtet ble avholdt i samarbeid med 
resten av foreningen og det var veldig godt 
oppmøte fra besøkstjenesten. Jan Olav 
Sjøholt er ansvarlig for dette. 
Tjenestetimer: 7 590

Besøksvenn m/hund
Ragnhild Mila (kontaktperson)

Vi har for tiden 3 ekvipasjer som går på 
besøk til dementavdelingene på Skedsmo-
tun og 3 ekvipasjer på Stalsberg Bo og 
behandling. Cirka en gang hver 14 dag. To til 
er under utdanning.
Tjenestetimer: 100

Flerkulturell kafe
Ingunn Hatlehol Toussi (leder)

Gjennom hele skoleåret har vi i samarbeid 
med flyktningeavdelingen åpen kafe fra 
kl. 11.00 – 13.00. Elevene kommer kl.8.30 – 
14.00, og de har ansvaret for å sette i stand 
kafeen, lage smørbrød, varmrett og bake 
kake. 

Dette er et lavterskel tilbud til de som 
ikke behersker norsk bra og har andre 
vanskeligheter med å komme seg ut i vanlig 
arbeidspraksis og som har en helt utrolig 
effekt for både mestring og psyke.

Dette har blitt et populært tilbud som 
mange benytter seg av men vi ønsker oss 
alltid flere gjester.
Tjenestetimer: 220

Flyktningeguiden
Ressursgruppe
Ingunn  Hatlehol Toussi (leder)
Hanne Mette Brekke (nestleder/
møtereferent)
Inger Margrethe Sørensen (intervjuer/
koblinger)
Anne Kragtorp (arrangementsansvarlig)
Audhild Bøe (medlem)
Hanne Tømte (medlem - aktiv 1.halvår, 
permisjon 2.halvår)
Line Higraff (medlem – delvis aktiv)
Kari Nysted (medlem – siste del av året)

Fra flerkulturell kafé som har åpen hver tirsdag formiddag med flott lunsjservering. Stadig flere 
har oppdaget denne muligheten for å treffe andre og samtidig ta en god bit med mat.
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Ressursgruppen har hatt faste møter første 
mandag hver måned. Vi har i 2016 koblet 32 
flyktninger og guider.

Leder har avholdt faste møter med program-
koordinatorene på flyktningkontoret 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 distriktskontoret i Akershus ved behov. 
Leder har deltatt på 2 ledersamlinger med 
overnatting.

I løpet av 2016 har flyktningeguiden hatt 
5 fellesarrangementer. Disse har vi delvis 
avholdt i samarbeid med kvinnegruppen 
som drives av flyktningeguidens leder: 
Bowling på Strømmen inkl. pizza i 
februar, 2 guidekvelder (april og oktober), 
Sommeravslutning = Tur til Hunderfossen 
i juni og teater (Tre nøtter til Askepott) i 
desember.

Vi har arrangert 3 kurs for nye frivillige, 2 
på våren og 1 på høsten. 2 medlemmer 
deltok på omsorgsdag i regi av Akershus (og 
Norges) Røde Kors.

På TV-aksjonen var vi med på Vennskaps-
frokost og matserverering for bøssebærere.
Tjenestetimer: 3 750

Kvinnegruppa
Ingunn Hatlehol Toussi (leder)

Vi har siden påske holdt til på Måsan 
aktivitetssenter hver onsdag fra kl. 1730 
-2000. Hvor vi har tilgang på kjøkken og et 
rom ved siden av.

Oppmøte varierer fra 5 – 30 personer og 
dette året har jeg også hatt med Nanna og 
Gulda som er en terapihund. Dette har vært 
veldig fint for de som er redde for hund. 
Vi har lært dem å strikke, snakke norsk og 
lage norske kaker. Vi er også så heldig at fra 
kl. 1845 og utover så har vi trimrommet og 
dette er veldig populært.
Tjenestetimer: 1 600

Vitnestøtter
Ragnhild Mila (kontaktperson) 

Vi har fortiden 17 aktive vitnestøtter på 
Tinghuset. Vi fikk 14 av de nye i høst da vi 
har hatt frafall igjennom året. Vitnestøttene 
blir innkalt hvis det er 2 eller flere vitner i en 
sak.

Det har vært 124 saker hvor det har vært 
vitnestøtte til stede. Det hadde vært behov 
i 247 saker. 
Tjenestetimer: 250

Bark (Barnas Røde Kors)
Arne Evang (leder)
Andre Bakke (medlemsansvarlig)
Espen Johannessen (aktivitetsleder)
Stian Jonsen (aktivitetsleder)
Marthe Fagervold (aktivitetsleder)
Lars Erik Skarset (aktivitetsleder)  

Bark startet opp igjen etter en tidlig 
sommeravslutning. Det ble en tur til 
bowlinghallen og barna koste seg. Vi hadde 
en dag hvor vi grillet ute, spiste pølser, og vi 
har hatt en øvelse. Her stilte hjelpekorpset 
opp og kjørte barna frem og tilbake til 
aktiviteten. Vi har brukt mesteparten av 
tiden ute. Vi hadde en Henry-time hvor 
barna gikk igjennom hva de skal gjøre 
dersom uhell skjer. 

12 barn har i snitt vært med i BARK gjennom 
hele året.
Tjenestetimer: 300

Leksehjelp
Ved Lillestrøm videregående skole har det 
gjennom hele skoleåret vært leksehjelp hver 
torsdag fra kl. 1800 – kl.2000.
Dette har vært et tilbud som dessverre alt 
for få har benyttet seg av men vi fortsetter 
også i 2017 men da på onsdager.
Tjenestetimer: 300

Elise Myrvold (leder)

I januar deltok vi på et opplegg på 
Skedsmotun og Bråtejordet skole. I 
februar var vi med besøkstjenesten på 
et arrangement på Skedsmotun. I april 
hadde besøkstjenesten ettermiddagstreff 
på Åråsen bo- og behandlingshjem hvor 4 
ungdommer deltok.

I desember fikk vi endelig til et samarbeid 
med unge flyktninger i Skedsmo. Vi 
arrangerte bowlingkveld m/ ungdom fra 
asylmottaket. 
Vi hadde samarbeid med Ung i Asker og 
Bærum om den internasjonale HIV/Aids-
dagen også i desember. Dagen ble markert 
i Lillestrøm.

Ungdommer fra Ung hjalp til med 
påskearrangementet til Hjelpende hender 
på Skjærtorsdag. Vi var medarrangør og det 
hele ble et vellykket arrangement.

Ung
Gatemegling
Følgende aktivitet har funnet sted i 
Gatemegling i Skedsmo:  miniverksted 
på tre dager med totalt seks ungdommer 
på Bråtejordet skole, introduksjonskveld 
med Skedsmo Røde Kors Ungdom 
for ungdommer på Skedsmo mottak: 
presentasjon av ”Aktivitet på mottak” og 
”Gatemegling”, konfliktverksted på seks 
dager med totalt 14 ungdommer fra 
Skedsmo asylmottak og annen ungdom,    
miniverksted på en dag med totalt 18 
ungdommer fra Lillestrøm videregående 
skole, presentasjon av Røde Kors og 
Gatemegling for Pøbelprosjektet og for 
introduksjonsprogrammet i Skedsmo 
kommune 

Siden i høst har Gatemegling i Akershus hatt 
en økt satsning på sårbare unge. Ved en økt 
satsing på sårbare unge legges grunnlaget 
for å nå ut til de ungdommene som trenger 
det mest. 

I den forbindelse har det blitt holdt konflikt-
verksted for ungdommer på Skedsmo 
asylmottak. Aktiviteten var svært populær 
blant ungdommene og godt mottatt av de 
ansatte på mottaket. 
I tillegg har man i løpet av året nådd ut til 
bl.a. introduksjonsprogrammet i Skedsmo 
kommune og Pøbelprosjektet.  
Tjenestetimer: 150



Skedsmo Røde  Kors

7

Møter/aktiviteter
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: 1 100

Velferd
Sommerfesten ble arrangert tirsdag 28 juni. 
I god hjelpekorpsånd gikk vi opp til Olasetra, 
vi grillet og hygget oss denne siste tirsdagen 
før sommeren.
Julebordet ble i tradisjon tro arrangert i 
desember, vi var en hyggelig gjeng på plass 
som avsluttet et innholdsrikt år.
Tjenestetimer: 240

Aksjoner
Operativ leder (ansvarlig fram til april)
Korpsleder (fra april)

Vi har vært utkalt til 42 Aksjoner.
Tjenestetimer:  650

Olasetra
John Hofseter (fagleder)
Ronny Solli (El-ansvarlig mm.) 
Arnfinn Opstad (sagfører mm.)

Hyttegruppa fortsetter arbeidet med 
å oppgradere hytta, og gjøre den 
mer brukervennlig og tilgjengelig for 
medlemmene. Det har vært stor aktivitet, 
og utskifting og oppgradering av kjøkkenet 
har gjort at en del andre oppgaver har blitt 
utsatt. Uthuset var i så dårlig forfatning 
at det ble vurdert lite regningssvarende å 
redde. Det er på denne bakgrunn bevilget 
penger utenom budsjett til utskifting av 
uthuset. Dette er allerede innkjøpt, og 
ligger lagret i påvente av snøforhold som 
muliggjør scootertransport. 
 
Noen stikkord for hva som er utført: 
Transport av kjøkken med scooter i en halv 
meter nysnø, var en spennende affære! 
(Måtte 4 turer til). Nytt kjøkken montert 
og kjøkkenrommet har fått tiltrengt 
oppgradering (nedvasking/maling tak og 
vegger. Montert ventilator over komfyr. Satt 
opp utvendig skap til gass. Det er felt en 
del trær, som er kappet, kløyvt og stablet. 
Flagglina har kommet til heder og verdighet 
igjen Diverse arbeid med det elektriske og 
TV på plass.
Tjenestetimer: 250

Kurs og instruksjon
Maria Müller (fagleder)

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

Hjelpekorps har vært flinke til å bidra på 
kurs hvor vi ikke er teknisk arrangør, vi 
har da bidratt med instruktører og annet 
personell for å få gjennomført kursene.
Romerikskursene (6-7 medl.), Idrettsskade 
Region (1 medl.), Aksjonsledelse søk og 
redning (2 medl).
Skedsmo har selv vært teknisk arrangør 
på Grunnkurs Søk og Redning/Kvalifisert 
Søk og Redning (våren) og Sambandskurs 
(høsten).

Vi har i år hatt deltakere på følgende kurs:
Grunnkurs, lagledelse søk og redning 
vinters, Sminke og markør, idrettsskade, 
hjerte- og lungeredning med defibrilator 
(instruktør), kvalifisert sambandskurs og 
kompetansebevis utrykningskjøring (160-
kode). Til sammen 8 medlemmer har deltatt 
på disse kursene.
Tjenestetimer: 2 300

Sminke og markør
Under regionskursene på Merket 2016, tok 
Hanna og Marthe sminke og markørkurs, 
og kunne ta med seg masse erfaring derfra. 
Sminkegruppen har etter dette bidratt med 
sminking til kurs og øvelser. 
Tjenestetimer: 150

Samband
Jon-Harald Bråthen (fagleder)

Det har blitt utført vedlikehold 
på og utskiftning av tilbehøret til 
nødnetterminalene, samt reparert defekt 
analogt utstyr. Det analoge utstyret er 
redusert til et minimum, og vi har beholdt 
6 håndapparater samt en repeater med 
antenne både for beredskap og til bruk av 
de deler av foreningen som ikke har tilgang 
til nødnett.
Tjenestetimer: 40

Sanitetsvakt
Bjørn Sander Brække (fagleder)

I år har vi hatt mange varierte vakter. 
Høydepunktet for mange var konsert 
på Operataket, russetreffene og Norske 
talenter. 
Tjenestetimer: 1 450.

Transport
Operativ leder (frem til april)

Det er blitt utført normalt vedlikehold 
på biler og hengere. Mannskapsbil og 
blåhenger er solgt. Gammel scooterhenger 
er blitt båthenger for Lotte og Marthe, 2 
stykk gummibåter.
Det er blitt gjort flere store innkjøp på 
transport; ny bil, ny scooter og ny scooter-
henger.
Ambulansen har ikke hatt noen særlig store 
utgifter dette året.

Oversikt over materiell - se under.
Tjenestetimer: 800

Hjelpekorpset

Oversikt over materiell
KZ53349 – Volvo S80 Ambulanse 2006 mod. (215 690 - 204 296 = 11 394 kjørte km)
ZX20119 – Toyta Hiace 2006 mod. (146 114 - 135 771 = 10 343 kjørte km)
DK55224 - Toyta Hiace mannskapsbil m 9 sitteplasser, 2003 mod. (120 371 - 115 451 
= 4 920 kjørte km) (solgt i desember).
CF86158 – Volkswagen Caravelle mannskapsbil m 8 sitteplasser 2016-mod. (4 152 
kjørte km. fra og med oktober).

Annet
PA 5517 Tysse scooterhenger 2002-modell (omgjort til båthenger for 2 gummibåter)
CK 6075 Gaupen blåhenger (solgt september)
DW 9231 Svela båthenger 2014-mod.
FB5779 - Fogelsta scooterhenger 2016-modell
Båt Polarcirkel 510, 17 ft. 2005-modell (Lise)
2 stk. BestMarin gummibåter (Lotte og Marthe)
FB 2405 - Lynx Yeti 69 600 snøscooter 2013-modell (411 - 332 = 109 km) (innbyttet på 
våren)
FB 5878 - Lynx Yeti 69 900 ACE snøscooter 2016-modell (2 km)
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Ambulanse (tilleggsberedskap)
Stein Teppen (fagleder til juni)
Jøran Gaukelund (fagleder fra juli)

Ennå ett år er gått uten at det har blitt 
gjort noen revisjon av avtalen med Oslo 
Universitetssykehus, men dette jobbes 
fortsatt med på distriktsnivå. 

Ambulansepersonellgruppa består i 
hovedsak av medlemmer i Skedsmo, men 
også medlemmer fra Ullensaker og Eidsvoll/
Hurdal har bidratt i året som er gått. 

Det har også blitt kjørt et Ambulanse-
personellkurs i regi av Ski Røde Kors 
Hjelpekorps hvor vi har hatt en deltager, 
i tillegg til at flere av våre personell har 
deltatt som veiledere og forelesere.

Gjennom året har vi kjørt 251 oppdrag (mot 
175 i fjor). Gjennom året har det vært 4 
vakter vi dessverre ikke har klart å stille på, 
men 15 vakter hvor vi har kjørt ekstra. Tre 
av disse har vært på forespørsel fra AMK, 
resterende har vært på eget initiativ fra 
personellet vårt.

Fagleder Ambulanse har, på vegne av 
Skedsmo RKH, deltatt på Ambulanse-
fagledermøter i Akershus Røde Kors. 
Tjenestetimer: 850

Depot
Ørjan Hopperstad (fagleder til august)
Erik Myrland (fagleder august-november)
Trude Elise Stern (fagleder fra november)
Stein Nordvold

Det har i høst blitt gjennomført en stor 
opprydning på depot. Det har blitt innkjøpt 

to nye skap, ellers har det vært 
normalt vedlikehold.
Tjenestetimer: 200

Vannredning
Kjetil Lund (til april)
Thomas Lehnen (april til august)
Philip Gabrielsen (fra august)

I 2016 har Lise fått AIS 
posisjoneringsutstyr, og noe 
utskifting av utstyr til mannskaper 
for overflateredning. 

Vannredning har overtatt den gamle 
scooterhengeren og mottatt en ekstra 
gummibåt i gave, og har nå 2 gummibåter 
klare på henger til søk- og redningsaksjoner.
Skedsmo arrangerte kvalifisert 
vannredningskurs for 6 interne deltakere i 
september i korpset. 

Vi har hatt flere oppdrag for AMK og 
Hovedredningssentralen i Indre Oslofjord i 
år som har resultert i inntekter. I tillegg har 
vi kjørt personer som går ”flyktningeruten” 
fra Skøyen gård i Enebakk til Flåtten gård 
i Trøgstad, samt berget en familie med 
motorhavari på Øyeren.
Tjenestetimer: 520

Snøscooterberedskap
Arnfinn Opstad (fagleder)

Det har vært arrangert scooterkveld 
med prøveturer for interesserte i 
området Marikollen – Olasetra. Det var 
høyst varierende føre denne vinteren, 
med store snøfall en dag, etterfulgt av 
regnvær/mildvær som tok knekken på 
kjøreforholdene. 

Enkelte har fått til treningsturer i Østmarka – 
og det er flott at denne muligheten brukes. 
Det er nok utfordringer, bare det er nok snø. 
Det skal også nevnes at vi har et flott 
samarbeid med løypekjører i Rælingen. 
Scooteren ble også brukt til transport av 
nytt kjøkken til Olasetra, kjørt opp i deler fra 
Marikollen.

Etter påske/sesongslutt ble scooteren byttet 
ut med ny, og det ble kjøpt ny henger. 
Det har vært lagt ned mye og godt arbeid 
av mange, for å få klargjort alt nytt til ny 
sesong.

Selve beredskapen («aktiv vakt») er 
videreført fra forrige år, med vakt hver 
tredje helg – lørdag og søndag kl. 9-19. 
Scootervaktene i sesongen er delt mellom 
korpsene i Nittedal, Ullensaker og Skedsmo. 
I ukedagene kjøres leteaksjonsmodus. Det 
innebærer at vi varsles om oppdrag fra 
vakttelefonen til Akershus Røde Kors.
Tjenestetimer: 370

Lagene
Lagsordningen ble avviklet i løpet av året. 
Ansvaret for mottak av nye medlemmer er 
overført til lokalråd.
Tjenestetimer: 250

Vintertjeneste
Vi har deltatt med noen mannskaper i 
vinterferien og/eller påsken hos Nord-Fron 
RKH på Gålå i og hos Porsgrunn RKH på 
Haukelifjell.
Tjenestetimer: 150

Foreningen kjøpte ny mannskapsbil i høst. Dette etter 
vedtak på fjorårets årsmøte.

Lise i full fart.
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Status for Skedsmo Røde Kors 
opp mot handlingsplan 2016

(måloppnåelse)

Utført
2.1
- Etablert innsatskort for respons i akuttfasen av ekstraordinære 
hendelser. 
- Drevet redningsarbeid på og utenfor vei og til vanns. 
- Drevet suppleringstjeneste i tråd med strukturen i norsk helsevesen. 
- Styrket omsorgs‐ og redningsberedskapen.   
- Videreutviklet omsorg og ung som sentrale aktører.
- Sikret god kunnskap om og respekt for internasjonal humanitær rett 
og internasjonale menneskerettigheter (nettopplæring).
- Gitt støtte til nasjonal og internasjonal nødhjelp. 
2.2
- Gitt gode og trygge aktivitetstilbud til barn og unge.
- Videreført Barnas Røde Kors (BARK).
- Rekruttert blodgivere. 
- Forebygget spredning av seksuelt overførbare infeksjoner ved å  
drive helseopplysning overfor ungdom. 
- Hatt leksehjelp.
- Fortsatt samarbeidet med Skedsmo kommune og Akershus Røde 
Kors vedr. utdanning av Gatemeglere/konflikthåndtering. 
2.3
-Vært en aktiv pådriver for et trygt tolerant lokalsamfunn gjennom 
inkluderende aktiviteter og holdningsskapende arbeid.
-Gjennomført temakvelder, rollespillet På Flukt og tematur til Polen 
- Avviklet stand på torget i oktober i forbindelse med TV-aksjonen
- Gitt mennesker mulighet til økt sosial kontakt gjennom å skape 
gode møteplasser. 
- Besøkstjenesten har jobbet aktivt for å rekruttere flere til tjenesten.
- Fortsatt å besøke enslige, og mennesker med spesielt behov for 
støtte og sosial kontakt. 
- Arrangert hyggekvelder på kommunens fire institusjoner. Ung 
har vært med på disse. Langfredag kafé på Røde Kors huset og en 
dagstur med buss for eldre har vært avholdt.
- Vårt samarbeid med Kurland kafe har fortsatt. 
- Flyktningeguidetjenesten har hatt fokus på rekruttering av nye 
medlemmer og guider. Ressursgruppen har hatt faste møter ca. en 
gang i måneden, og det er avholdt fellesarrangementer for guider og 
flykninger jevnt utover året. 
- Det har vært jobbet med integrering av flykninger/asylsøkere i det 
norske samfunn, og det er kjørt tre kurs, topå våren og ett på høsten.  
- Kvinnegruppen har hatt møte en kveld i uken. 
- Med basis i inngått intensjonsavtale om Flerkultur og flyktningguide 
er det avholdt kvartalsvis møter med Skedsmo kommune. Ny 3-årig 
avtale er inngått med kommunen. Den gjelder fram til 010120.
- Flerkulturell kafè er videreført.
- Arbeidsgruppen har hatt møter, og de har jobbet sammen med 
Besøkstjenesten og bidratt på Langfredagkaféen. De har arrangert 
julemesse og håndarbeidslotteri. 
- Servicegruppen har hygget seg sammen på mandager. Dette har 
vært et viktig sosialt tiltak. 
- Det er rekruttert flere Besøksvenner m/hund for besøk på 
institusjoner i kommunen
- Skedsmo Røde Kors har videreført samarbeidsavtalen med Nedre 
Romerike Tingrett om vitnestøtteordningen.
3.1
- Det er rekruttert flere medlemmer og frivillige, og det er arbeidet for 
å beholde dem.
- Vi har fått nye frivillige raskt i aktivitet og inkludert disse i 
organisasjonen. 

- Det er vært aktiviteter basert på lokale behov.
- Det har vært lagt til rette for et åpent organisasjonsdemokrati for å 
sikre et levedyktig lokalt Røde kors. 
- Det er tilstrebet at all opplæring av frivillige er i henhold til vedtatt 
standard for Røde Kors.
- Det er gitt tilbud om Lederutviklingskurs for tillitsvalgte.
- Våre frivillige er fulgt godt opp gjennom gode forsikringsordninger, 
relevant utstyr og psykososial støtte.
- Vi har bedret kapasiteten til å møte humanitære utfordringer 
gjennom flere frivillige.
- Kartlagt og nyttegjort kompetanse.
- Ivaretatt vårt omdømme som en troverdig humanitær aktør.
- Opparbeidet god kontakt med lokale myndigheter, private aktører 
og andre frivillige organisasjoner. 
- Nyttiggjort statusen som støtteaktør med lokale myndigheter. 
- Arbeidet for å få en hjemmeside som til enhver tid er oppdatert og - 
en levende informasjonskanal. 
3.3
- Sikret at de humanitære aktivitetene er av god kvalitet. 
- Bidratt til samhandling og erfaringsutveksling for å sikre læring på 
tvers av organisasjonen. 
- Sikret stabile inntekter og lokal finansiering av lokale aktiviteter. 
- Rekruttert nye medlemmer og tillitsvalgte. 
- Lagt til rette for at opplæring gjennomføres lokalt.
- Bidratt aktivt til at flere deltar i styrer, råd og utvalg.
- Jobbet for å utdanne/videreutvikle medlemmer og ledere med, kurs 
i våre verktøy (Diba, UMS(voice broadcast) etc).
- Utviklet rutiner og verktøy for å håndtere interne konflikter.

Ikke utført
2.1
- Gitt førstehjelpsopplæring til alle frivillige, og generelt styrket 
tilbudet om førstehjelpsopplæring.
- Arbeidet med Risiko og Sårbarhetsanalysen til Skedsmo kommune.
- Opprettet avtale med Skedsmo kommune om beredskapsarbeid 
(arbeidet er påbegynt). 
- Deltatt i kommunens Beredskapsråd (mottatt invitasjon til dette). 
- Fått alle aktive medlemmer inn på Voice Broadcast. 
- Videreutviklet Røde Kors Beredskapsvakt (startet arbeidet) og gitt 
godkjente Beredskapsvakter kurs- og aktivitetstilbud.
2.2
- Videreført Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF). Dette arbeidet 
er overført Rælingen Røde Kors.
- Hjulpe til ved eventuelle akuttmottak (har ikke vært aktuelt i 
perioden).
2.3
- Deltatt på Kulturmixarrangementet denne høsten.
- Drevet aktiviteter gjennom skolebesøk, sosiale kvelder og 
ensomhetskampanjen .
3.1
- Arrangert introduksjonskurs, førstehjelpskurs og grunnkurs i psykisk 
førstehjelp. 
- Fellesøvelse for hele foreningen i 2016.
3.2
- Vært en synlig humanitær aktør som er talsperson for sårbare 
mennesker. 
- Utviklet frivillige og tillitsvalgte til å bli gode og trygge talspersoner 
som deltar aktivt i samfunnsdebatten. 



Årsberetning 2016

Felles
lnntekt
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, ku rsvirksomhet
og boksalg, samt fra MVA-kompensasjon og
Grasrotandelen.

Gaver

Vi mottar en del gaver fra medlemmene
i forbindelse med kontingentinnbeta ling
samt minnegaver ved dødsfall. Vi fikk også
penger fra overskudd i Lillestrømbanken.
Det har også vært enkeltinnsamlinger fra
barn og gaver iforbindelse med jubileer hos
privatpersoner.

§r^td*d"S
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Bevilgninger og tiltak innenlands

Det kjøpt gaver til Romerike Krisesenter,

Sorgavdelingen på A-hus og diverse
enkeltpersoner/familier. Det er i tillegg
kjøpt blomster og konfekt til de fire
sykehjemmene i kommunen samt til Nedre
Romerike Tingrett.

Utenlandshjelp

Vi har bevilget penger til Røde Kors sitt
hjelpearbeid i Syria,

Blomster og gaver

Det er blitt gitt blomster og konfekt til
ansatte og andre vi har arbeidet tett
sammen med.

Antall tjenestetimer

Antall tjenestetimer totalt for
foreningen er 31 865 dvs 16,3 årsverk.

Jo h n Hofsetef,styremed lem

(" W,ø4rllø*fu M,ø

,J,,,

Takk

Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag
og for all god hjelp vi har mottatt i 2016.

En spesiell takk rettes mot alle våre
medlemmer som står på hele året. En takk
også til alle dem som deltok på den store
TV-aksjonen i høst, samt til alle som tok så

godt imot bøssebærerne og ga penger i

bøssene.

Takk også til andre Røde Kors foreningeL
eksterne orga n isasjoner/foreni n ger og
privatpersoner som vi har samarbeidet med
dette året.

Medlemstall
Skedsmo Røde Kors har 1 521 medlemmer
ved årsskiftet.

Ragnhild Mila, styremedlem

lund, leder

Stein Teppen, styremedlem k# Lena Bjartland Strømman, varamedlem















Inntekter Skedsmo Røde Kors 2017

Kto. Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015

 Inntekter

3201 Materiale for salg    

3206 Boksalg  0 5 948 10 000 10 403 10 000

3207 Røde Kors bidrag  40 000 57 500 0 109 600 0

3212 Røde Kors bidrag ungdommen    

3208 Gaver inn  10 000 14 058 10 000 16 425 10 000

3209 Innsamlingsaksjoner   84 441

3210 Diverse inntekter   1 400  25 503  

3211 Bidrag til "En reise i fred" 50 000 100 570 130 000 47 000 130 000

3217 Egenandeler "En reise i fred"  100 000 87 500 100 000 88 000 100 000

3401 Grasrotandelen  40 000 43 146 40 000 45 369 40 000

3402 Panto  200 000 137 712 170 000 203 139 150 000

3225 Medlemskontigent  300 000 317 686 270 000 278 519 230 000

3226 Kommunale bidrag/Matkjøring/vaksinering       

3900 Moms kompensasjon  150 000 159 808 150 000 144 792 150 000

8051 Renter  50 000 62 128 75 000 114 149 140 000

Sum inntekter 0 940 000 987 456 955 000 1 167 340 960 000

Konto 3211. Kr. 60570 fra Lillestrømbanken ble utbetalt og inntektsført i 2016, men er bidrag til turen i 2017.



Kto. Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015

 Utgifter

4215 Servicegruppa    1 000  1 000

4216 Ungdomsgruppe inkl. PÅ FLUKT  30 000 13 217 30 000 2 726 30 000

4230 Støtte lokalt/innland  100 000 90 074 100 000 59 510 100 000

4231 En reise i fred 300 000 270 957 285 000 251 035 285 000

4235 Støtte utland  100 000 100 000 100 000 192 547 100 000

4300 Innkjøp materiell for salg       

5210 Telefongodtgjørelse  2 000  2 000  2 000

6701 Revisorhonorar  30 000 25 000 30 000 25 000 30 000

6705 Bokføring  130 000 129 323 130 000 128 174 120 000

6725 Advokathonorar 25 000 28 500 25 000

6800 Kontorhold / rekvisita  15 000  5 000 169 5 000

6815 Kopiering / PC-datautstyr   25 000 24 065 50 000 19 131 25 000

6860 Kurs/Opplæring/samlinger  60 000 46 641 60 000 58 929 60 000

6862 Utgifter andre arrangementer  5 000  7 000  7 000

6871 Beredskapsutvalget  10 000  25 000 6 230 25 000

6872 Beredskapsvakt  10 000  5 000  5 000

6902 Telefon inkl. bredbånd  10 000 17 487 20 000 14 845 20 000

6903 Mobiltelefon  3 000 2 863 4 000 1 000 4 000

6940 Porto/boksleie  1 000  3 000 62 3 000

7100 Bilgodtgjørelse  1 000  1 000  1 000

7329 PR - Annonser  30 000 18 928 45 000 19 946 45 000

7330 Møteutgifter  10 000 12 446 10 000 9 965 10 000

7331 Landsmøte/distriktsmøte  40 000 14 127 20 000 15 680 20 000

7338 Medlemspleie/jubileum  10 000 3 473 10 000 6 986 10 000

7420 Gaver/blomsterhilsner  5 000 10 086 5 000 3 286 5 000

7500 Forsikring  95 000 81 070 95 000 88 506 95 000

7770 Gebyrer  2 000 836 2 000 841 2 000

7790 Diverse utgifter   233    

Sum utgifter 0 1 049 000 889 326 1 070 000 904 568 1 010 000

0 -109 000 98 130 -115 000 262 772 -50 000

Overføring fra/til Huset 0 0 0 0 0 0

0 -109 000 98 130 -115 000 262 772 -50 000

Resultat etter overføring til/fra 

huset.

Utgifter Skedsmo Røde Kors 2017

Resultat



Kto. Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015

 Inntekter

3201 Materiale for salg

3202 Internasjonal kafe  40 000 49 759 50 000 43 436 50 000

3203 Andre egne arrangementer       

3207 Røde Kors bidrag  3 000 10 124  3 697  

3208 Gaver inn    3 000  3 000

3210 Diverse inntekter       

3211 Deltageravgift diverse arrangement  11 000 9 750 10 500 10 250 8 500

3314 Detageravgifter flykningearrangement       

3221 Julemesse, overskudd arbeidsgruppen  20 000 20 000 25 000 25 000 25 000

3222 Loddsalg, medlemsmøter  9 000 9 370 9 000 9 220 9 000

3226 Kommunale bidrag - flykningeguide  80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

Sum inntekter 0 163 000 179 003 177 500 171 603 175 500

Skedsmo Røde Kors Omsorg 2017



Kto. Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015

 Utgifter

4300 Materiell for salg       

4301 Internasjonal kafe  60 000 57 669 70 000 49 224 70 000

4230 Støtte innland  30 000 10 000 10 000 10 000 10 000

4215 Diverse mindre grupper  5 000 1 829 5 000  5 000

4216 BARK  20 000 16 545 20 000 13 162 20 000

5210 Telefongodtgjørelse  1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6860 Deltakeravgift eksterne kurs  10 000 8 600 20 000 8 600 20 000

6861 Egne kurs   5 000 5 360 5 000 3 541 5 000

6862 Bussturer, besøkstjenesten  35 000 25 650 35 000 30 264 25 000

6863 Arrangement i regi av Besøkstjenesten   12 000 10 821 12 000 5 778 12 000

6864 Arrangement i regi av Flykningeguiden  50 000 52 944 43 000 45 053 43 000

6903 Mobiltelefon  5 000 3 901 6 000 3 964 6 000

6940 Porto/boksleie  3 500 2 829 3 000 1 698 3 000

7100 Bilgodtgjørelse / privatbiler       

7140 Reisekostnader   60

7329 PR materiell.    

7329 Annonser/PR i regi av flykningeguide  10 000 4 982 12 000 5 639 12 000

7330 Møteutgifter  6 000 6 337 6 000 4 958 6 000

7335 Velferdsarrangementer       

7420 Gaver/blomsterhilsner  5 000 2 500 5 000 4 643 4 000

7770 Gebyrer        

7790 Diverse utgifter   454 1 000 35 1 000

Sum utgifter 0 257700 211 621 254 200 187 819 243 200

Resultat 0 -94700 -32 618 -76 700 -16 216 -67 700

Skedsmo Røde Kors Omsorg 2017



Kto. Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015

 Inntekter   

3201 Materiale for salg   10 000 437 12 000 9 845 22 500

3203 Andre egne arrangementer    0  0

3204 Tjenester  400 000 296 228 460 000 435 280 375 000

3207 Røde Kors bidrag    0 5 472 10 000

3212 Røde Kors bidrag RØFF  0 0

3208 Gaver   1 000 0 61 998 2 000

3210 Diverse inntekter  5 000 81 600 2 000 4 654 5 000

3211 Deltageravgift diverse arrangementer/inntekt    0  0

3213 Ref. redningsutgifter  65 000 79 502 65 000 36 772 30 000

3215 Ref. ambulansetransport  255 000 205 519 250 000 223 606 255 000

3216 Inntekter kurs vi arrangerer  10 000 2 095 42 000 10 900 25 000

8051 Renteinntekter  0 5 238 20 000 31 252 35 000

Sum inntekter 0 745 000 671 619 851 000 819 779 759 500

Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps 2017



Kto. Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015

 Utgifter

4300 Innkjøp materiale for salg  10 000 13 670 1 700 9 690 15 000

4216 RØFF    0 20 064 22 500

4500 Fremmedytelser/underentrepenør  20 000 53 115 20 000 59 870 30 000

5210 Telefongodtgjørelse  0 0

6360 Utgifter innbo i hus  40 000  5 000  0

6370 Utgifter hytte  55 000 47 728 10 000 26 130 8 000

6380 Utgifter garasje  27 000 51 699 70 500 2 797 4 000

6450 Depot  102 000 76 756 43 000 65 458 52 000

6572 Uniformer  50 000 18 664 86 000 25 955 34 000

6800 Kontorhold/rekvisita  2 500 12 115 2 800 3 347 1 500

6815 Kopiering data 1 108

6840 Aviser/tidsskrifter  1 000 525 500 495 500

6860 Deltakeravgift kurs  70 000 66 557 130 000 121 662 130 000

6861 Utgifter vedrørende instruksjon/sminke  20 000 12 557 39 600 6 889 16 000

6862 Utgifter egne samlinger o.l.   -3 894 68 800 61 822 70 000

6868 Påskeberedskap    0  0

6869 Utgifter på ulykkesberedskap  40 000 20 756 7 500 14 781 10 000

6903 Mobiltelefon  20 000 24 191 20 000 17 252 23 000

6909 Samband  16 000 76 686 51 300 59 001 35 000

6940 Porto/boksleie  500 169 500 69 500

7005 Snøscooter  25 000 36 697 27 500 5 866 11 500

7006 Hengere  1 000 60 176 56 000 944 56 000

7007 Vannredning  55 000 84 613 92 000 114 428 78 339

7010 Ambulanse  107 000 84 338 110 000 142 558 86 000

7050 Ny bil/scooter  165 000 866 036 0  0

7020 Kombibil  19 000 19 682 26 500 23 940 26 500

7030 Toyota/mannskapsbil  19 000 41 470 23 500 47 146 33 000

7100 Bilgodtgjørelse/privatbiler   3 443 0 1 855 1 000

7329 PR / Annonser  1 000  1 000 3 681 1 000

7330 Møteutgifter/korpsmøte  20 000 55 108 18 500 15 338 8 000

7335 Velferdsarrangementer  20 000 16 608 32 500 12 706 20 500

7420 Gaver/blomsterhilsner  4 000 2 149 2 000 678 1 500

7770 Gebyr   2 576 500 1 839 500

7831 Tap på fordringer   0 0

7790 Diverse utgifter   3 397 0 527 0

Sum utgifter 0 910 000 1 747 587 947 200 867 896 775 839

Resultat 0 -165 000 -1 075 968 -96 200 -48 117 -16 339

Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps 2017



Kto. Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015

 Inntekter

3610 Leieinntekter - møtesalene  350 000 426 086 250 000 329 153 240 000

3612 Leieinntekter - faste leietagere  1 570 000 1 504 670 1 500 000 1 475 978 1 480 000

3990 Diverse inntekter  0 4 400

8051 Renter  10 000 14 118 10 000 21 454 15 000

Sum inntekter 0 1 930 000 1 944 874 1 760 000 1 830 985 1 735 000

2017

Skedsmo Røde Kors - HUSET



Kto. Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015

 Utgifter

5001 Lønn   180 000 115 750 180 000 142 000 180 000

5092 Feriepenger  22 000 10 799 22 000 14 713 22 000

5401 Arbeidsgiveravgift  0 -2 347 28 000 22 097 28 000

6300 Leie av lokaler og garasjeplass  50 000 58 195 50 000 34 233 50 000

6320 Kommunale avgifter og renovasjon  80 000 87 675 90 000 78 239 70 000

6341 Elektrisitet  250 000 223 290 220 000 220 229 220 000

6361 Vinduspuss, matter felles  25 000 29 783 30 000 26 588 25 000

6365 Lyspærer, vaskesaker  40 000 42 513 50 000 51 325 30 000

6350 Snørydding, strøing, feiing  40 000 29 937 40 000 24 082 40 000

6360 Vask fellesareal  80 000 61 228 70 000 66 711 70 000

6540 Anskaffelser Røde Kors  40 000 52 255 50 000 61 810 40 000

6600 Rep/vedlikehold  600 000 607 637 500 000 806 892 800 000

6702 Forretningsførsel  95 000 85 952 90 000 83 648 90 000

6725 Advokathonorar  15 000 7 500 15 000 23 125 15 000

6902 Telefon inkludert bredbånd 25 000 9 866

6903 Mobiltelefon (utleieansvarlig)  3 000 1 014 3 000 1 048 3 000

6940 Porto  1 000  1 000 0 1 000

7329 PR - Annonser  20 000 14 300 20 000 14 300 20 000

7420 Gaver/blomsterhilsner.  2 000 800 2 000 1 056 2 000

7500 Forsikring  40 000 35 820 40 000 40 354 40 000

7770 Gebyrer  1 000 488 1 000 429 1 000

7790 Diverse utgifter  8 000 5 224 8 000 7 197 8 000

6017 Avskrivning mask./inventar 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

6000 Avskrivning bygg/fast eiendom 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000

7831 Tap på fordring     -325  

8159 Renteutgifter 876

Sum utgifter 198 000 1 815 000 1 676 555 1 708 000 1 917 751 1 953 000

0 313 000 466 319 250 000 111 234 -20 000

-198 000 -198 000 -198 000 -198 000 -198 000 -198 000

-198 000 115 000 268 319 52 000 -86 766 -218 000

0 0 0 0 0 0

-198 000 115 000 268 319 52 000 -86 766 -218 000

Resultat etter avskrivninger

og etter overføring til/fra huset

Skedsmo Røde Kors - HUSET

2017

Resultat før avskrivninger

Avskrivninger

Resultat etter avskrivninger

og før overføring fra huset

Overføring til/fra lokalforeningen



 

Handlingsplan 
Skedsmo Røde Kors 

2017 

Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors’ hovedprogram 2014-2017 vedtatt på 
landsmøte oktober 2014 
 

Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 

Røde Kors forebygger og responderer i forhold til ulykker og katastrofer, krig og konflikter både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Klimaendringer, økt antall naturkatastrofer, samt et stadig mer komplisert 

konfliktbilde gir et økt behov for forebygging og respons. 

 

Hovedmål 2.1: Vi forebygger og responderer for å redde liv  
 Gi førstehjelpsopplæring til alle frivillige, og generelt styrke tilbudet om førstehjelps‐opplæring.  

 Arbeide med Risiko og Sårbarhetsanalysen til Skedsmo kommune, for å klargjøre hva Skedsmo 
Røde Kors kan bistå med. 

 Opprette avtale med Skedsmo kommune om beredskapsarbeid.  

 Delta i kommunens Beredskapsråd.  

 Asjourføre innsatskort for respons i akuttfasen av ekstraordinære hendelser.  

 Drive redningsarbeid på og utenfor vei og til vanns.  

 Skedsmo Røde Kors skal så langt vi ser det hensiktsmessig, drive en suppleringstjeneste i tråd 
med strukturen i norsk helsevesen.  

 Styrke vår omsorgs‐ og redningsberedskap.   

 Videreutvikle omsorg og ung som aktører. 

 Få alle aktive medlemmer inn på Voice Broadcast. Og utdanne flere til å drifte VB. 

 Sikre god kunnskap om og respekt for internasjonal humanitær rett og internasjonale 
menneskerettigheter.  

 Videreutvikle Røde Kors Beredskapsvakt og gi godkjente Beredskapsvakter kurs- og 
aktivitetstilbud. 

 Skedsmo Røde Kors vil ved behov, etter appeller fra Norges Røde Kors og på eget initiativ, gi 
støtte til nasjonal og internasjonal nødhjelp.  

 



Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.2 
I Norge ser vi at fattigdom og sosial eksklusjon utfordrer menneskers livsgrunnlag. Stadig flere barn 

lever i fattigdom. Norske barn og unge har gjennomgående god helse, men barn fra familier med svak 
økonomi har gjennomsnittlig dårligere helse enn barn fra familier med høyere inntekt. 

 

Hovedmål 2.2: Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag  
 Gi gode og trygge aktivitetstilbud til barn og unge. 

 Videreføre Barnas Røde Kors (BARK) 

 Lage sommerleir for BARK Skedsmo 

 Bruke Olasetra med BARK 

 Samarbeide med BARK i naboforeninger. 

 Rekruttere blodgivere.  

 Forebygge spredning av seksuelt overførbare infeksjoner ved å drive helseopplysning overfor 
ungdom.  

 Leksehjelp  

 Fortsette samarbeidet med Skedsmo kommune og ARK vedr. utdanning av 
Gatemeglere/konflikthåndtering. Dette for å forebygge mobbing,trakassering og vold blant barn og 
unge 

 Hjelpe til ved eventuelle akuttmottak. 
 
 

Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.3 
Røde Kors vil arbeide målrettet med mangfold og inkludering. Røde Kors er både en 

inkluderingsarena og en inkluderingsaktør. Vi vil bekjempe alle former for 
diskriminering,undertrykkelse, intoleranse og rasisme. Røde Kors ønsker inkluderende aktiviteter og 
et holdningsskapende arbeid. Ensomhet er blitt en stor folkehelseutfordring, særlig blandet unge og 

eldre. Vi vil jobbe for at alle har like muligheter til deltagelse i samfunnet. 

  

Hovedmål 2.3: Vi jobber for sosial inkludering og mangfold  
 Være en aktiv pådriver for et trygt tolerant lokalsamfunn gjennom inkluderende aktiviteter og 

holdningsskapende arbeid. 

 Røde Kors Ungdom ønsker å drive aktiviteter gjennom skolebesøk, sosiale kvelder og 
ensomhetskampanjen.  

 Skedsmo Røde Kors vil planlegge temakvelder, rollespillet På Flukt og tematur til Polen for å 
bevisstgjøre ungdom og forebygge vold og rasisme. Tematuren til Polen er en åpen tur til 

skoleungdom i Skedsmo kommune i alderen 12‐18 år. 
 

 Skedsmo Røde Kors skal ha stand i Lillestrøm hvor vi viser frem foreningens samlede tyngde og 
brede interessefelt i samfunnet.  

 Gi mennesker mulighet til økt sosial kontakt gjennom å skape gode møteplasser.  

 Besøkstjenestens virksomhet skal fortsette som den gjør i dag, men vi vil jobbe aktivt for å 
rekruttere flere til vår tjeneste. 

 Vi skal fortsatt være i stand til å besøke enslige, og mennesker med spesielt behov, for støtte og 
sosial kontakt. Vi arbeider for at det ikke skal være venteliste for å få en besøksvenn.  

 I løpet av året skal det arrangeres hyggekvelder på kommunens fire institusjoner. Ung vil fortsette 
å bli med på disse. Langfredag kafé på Røde Kors huset og en dagstur med buss for eldre.  



 Vårt samarbeid med Kurland kafe fortsetter som i dag, med en kveld pr. måned.  

 Flyktningeguidetjenesten har høyt fokus på rekrutering av nye medlemmer og guider. 
Ressursgruppen har faste møter ca. en gang i måneden, og det er planlagt fellesarrangementer 
for guider og flyktninger jevnt utover året. Det kan nevnes: bowling, sommeravslutning/båttur, 
busstur til Sverige, juleavslutning og romjulsfest. 

 Det skal jobbes videre med integrering av flykninger/asylsøkere i det norske samfunn, og det skal 
kjøres to guidekurs, ett på våren og ett på høsten.  

 Ingunn fortsetter kvinnegruppe 1 kveld i uken, og denne jobber tett med ressursgruppe flykning 
guide under arrangementene gjennom året.  

 Med basis i inngåtte intensjonsavtale om Flerkultur og flyktningguide avholdes kvartalsvis møter 
med Skedsmo kommune. Intensjonsavtalen gjelder frem til 31/12‐2019 

 Videreføre flerkulturell kafè.  

 Arbeidsgruppen møtes hver uke i ca 9 av årets 12 måneder, hvor de koser seg med ulike typer 
håndarbeid og en hyggelig prat over en kaffekopp.  

 Arbeidsgruppa vil jobbe sammen med Besøkstjenesten og bidra på Langfredagkaféen samt 
arrangere julemesse og håndarbeidslotteri. Likeledes vil de jobbe sammen med Flyktningeguiden 
på Kulturmixarrangementet til høsten.  

 Servicegruppen er en gjeng med spreke pensjonister som hygger seg sammen på mandager med 
en kaffekopp og en trivelig prat og er et viktig sosialt tiltak.  

 Få flere besøksvenner med hund for besøk på instusjoner i kommunen. 

 Viderføre arbeidet på Nedre Romerike Tingrett, i henhold til avtalen. 

 

Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 3.1 
Røde Kors skal i perioden ha fokus på utvikling og skape en fleksibel, men samtidig en forutsigbar 
organisasjon. Mangfold og bredde i egen organisasjon er viktig for å forstå og møte de humanitære 

behovene på en best mulig måte. 

  

Hovedmål 3.1: Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors foreninger  
 
 Rekruttere flere medlemmer og frivillige, og arbeide for å beholde dem. 

 Få nye frivillige raskt i aktivitet og inkludert i organisasjonen.  

 Utøve aktiviteter basert på lokale behov. 

 Legge til rette for et åpent organisasjonsdemokrati for å sikre et levedyktig lokalt Røde kors.  

 Tilstrebe at all opplæring av frivillige er i henhold til vedtatt standard for Røde kors ‐ Arrangere 
introduksjonskurs, førstehjelpskurs og grunnkurs i psykisk førstehjelp.  

  Aktivt oppfordre medlemmer til å ta lederutviklingskurs for tillitsvalgte i foreningen. 

 Sikre god oppfølging av våre frivillige gjennom gode forsikringsordninger, relevant utstyr og 
psykososial støtte.  

 Bedre vår kapasitet til å møte humanitære utfordringer gjennom flere frivillige 

 Nyttegjøre og kartlegge kompetanse. 

 Fellesøvelse for hele foreningen i 2017. 

 Sørge for at alle lederene har kompetanse i beredskap i foreningen.  
 
 



Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 3.2 
Røde Kors vil jobbe for et gjennomgående godt omdømme i befolkningen, ved å fremheve vårt 

humanitære arbeid i media og i samfunnsdebatten ellers. 

  

Hovedmål 3.2: Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom Humanitært 
påvirkningsarbeid  
 
 Ivareta vårt omdømme som en troverdig humanitær aktør. 

 Være en synlig humanitær aktør som er talsperson for sårbare mennesker.  

 Utvikle frivillige og tillitsvalgte til å bli gode og trygge talspersoner som deltar aktivt i 
samfunnsdebatten.  

 Opparbeide god kontakt med lokale myndigheter, private aktører og andre frivillige 
organisasjoner.  

 Nyttiggjøre statusen som støtteaktør med lokale myndigheter.  

 Arbeide for å få en hjemmeside som til enhver tid er oppdatert og er en levende 
informasjonskanal. 

 Sørge for at vi er aktive på alle sosiale medier vi er registrert på.  
 

 

Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 3.3 
Vi er ett Røde Kors med felles fokus og innsats rettet mot felles mål. Høy kompetanse i alle ledd er 

viktig for utviklingen og utførselen av arbeidet vårt. Tillitsvalgte og frivillige i Røde Kors må drive 
kompetanseutvikling som organisasjonen vil ha nytte av. Vi har større sjanse for å nå målene våre når 

vi gir menneskene i organisasjonen mulighet til å bruke sine evner og ferdigheter til beste for 
virksomheten vår. Videre er et solid økonomisk grunnlag og forutsigbare inntekter avgjørende for å 

opprettholde og utvikle aktiviteter og for å kunne være i stand til å iverksette øyeblikkelig hjelp 
uavhengig av eksterne finansieringskilder. 

 

Hovedmål 3.3: Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon 
  
 Sikre at de humanitære aktivitetene er av god kvalitet.  

 Bidra til samhandling og erfaringsutveksling for å sikre læring på tvers av organisasjonen.  

 Sikre stabile inntekter og lokal finansiering av lokale aktiviteter.  

 Aktivt rekruttere flere nye medlemmer og tillitsvalgte der hvor vi trenger dem.  

 Legge til rette for at opplæring gjennomføres lokalt. 

 Bidra aktivt til at flere deltar i styrer, råd og utvalg. 

 Foreningen må bestrebe å utdanne/videreutvikle medlemmer og ledere med kurs i våre verktøy 
Diba, UMS (voice broadcast) og ressussystemet. 

 Utvikle rutiner og verktøy for å håndtere interne konflikter. 



Skedsmo Røde Kors - Valgkomitéen 

Innstilling til årsmøte i Skedsmo Røde Kors 
 

Følgende kandidater stiller til valg: 

Styre i lokalforeningen 

 Leder for 2 år: Stein Kåre Laingen 

 Nestleder for 1 år: Jorunn S Andersen 

 Et styremedlem for 2 år: John Hofseter 

 Et varamedlem for 1 år: Ingen kandidater 

(Økonomiansvarlig Erik Haga og styremedlem Ragnhild Mila sitter 1 år til). 

 

Lokalråd omsorg: 

 Første nestleder for 2 år: Jan Olav Sjøholt 

 Andre nestleder for 2 år Grete Holsve 

(Leder Arne Evang sitter et år til) 

 

Lokalråd hjelpekorps. 

 Korpsleder for 2 år: Philip Gabrielsen 

 Første nestleder for 2 år: Hanna Mangen 

 Andre nestleder (operativ leder) for 2 år: Espen Halvorsen 

 Et medlem til lokalrådet for 2 år: Frida Bjørklund 

(Lokalrådsmedlem Nina Høglund-Mikalsen sitter 1 år til) 

 

Revisor 

Svindal Leidland Myhrer & Co AS 1 år 

 

Valgkomite (leder pluss 6 medlemmer) 

 Ingen kandidater 

 

 

 

Carl Ihland, Leder valgkomitéen     Ragnhild Mila, Medlem valgkomitéen 




