ÅRSMØTE SKEDSMO RØDE KORS
Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 27. februar kl. 1800 på
Røde Kors-huset i Skedsmogt. 3c.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferenter
5. Valg av tellekomité
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet i 2017
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet i 2017
9. Handlingsplan/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for 2018
10. Innkommende saker: kjøp av ambulanse
11. Valg av styre, revisor og valgkomité
Det vil bli enkel servering.

med hilsen
Skedsmo Røde Kors
Stein Kåre Laingen
leder

Skedsmo Røde Kors

Frivillighetens dag i Lillestrøm. Fra v.: Delnya Salihi (Akershus Røde Kors), Maria Rønneberg, Mike Peters, ?, Jahn Oskar Hauge, Jan Olav
Sjøholt, Stein Kåre Laingen og Jorunn Andersen. Foto: Jorun Andersen
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Styret

Komitéer, utvalg og lignende

Leder: Stein Kåre Laingen
Nestleder: Jorunn Storhaug Andersen
Styremedlem/øk.ansvarlig: Erik A Haga
Styremedlem: Ragnhild Mila
Styremedlem: John Hofseter
Varamedlem: Morten Grønli
Hjelpekorpset leder: Maria Rønneberg
Hjelpekorpset 1. nestleder: Knut Erik
Mellum (til 1.juli)/Jan-Erik Berge (fra
10.juli)
Omsorg leder: Jan Olav Sjøholt
Omsorg 2.nestleder: Grethe Holsve

Valgkomité: Det har ikke vært noen
valgkomité i år, styret har virket som
valgkomité
Styrets arbeidsutvalg: Stein Kåre
Laingen, Erik Haga og Jorunn Storhaug
Andersen
Frivilligvert (ta imot og fordele nye
medlemmer): Jahn Oskar Haugen
Systemansv. maskinvare: Jon-Harald
Bråthen
Systemansv. progr.vare: Rune Sand
Politiattestkontakt: Stein Kåre Laingen
Kontakt ressurssystemet: Philip
Gabrielsen
Historieutvalget: Knut Melheim (leder),
Barbro Eig Dahl, Liv Halla og Geir
Solvang
Bilansvarlig: Stein Erik Østli

Revisor: Svindal Leidland Myhrer & Co AS

Æresmedlemmer
Foreningen har ti æresmedlemmer: Liv Halla, Lisbeth Øverhagen, Barbro Eig Dahl, Knut
Melheim, Erik A. Haga, Anni Andersen, Geir Solvang, Gunnar Larsen Halmer, Oliv Halmer
og Ann-Helen Bakkelund.
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Representasjon
Akershus Røde Kors
Akershus RK årsmøte: Stein Kåre Laingen, Jorunn Storhaug Andersen, Ann-Helen
Bakkelund, Stein Teppen og Maria Rønneberg.
Distriktsstyret: Gaute Sars-Olsen (leder), Bård Tosterud (medlem) og Ann-Helen
Bakkelund (varamedlem).
Distriktsråd Omsorg: Ingunn Hatlehol Toussi (nestleder) og Ragnhild Mila (medlem)
Distriktsråd Hjelpekorps: Jon-Harald Bråthen (distriktets sambandsleder) og Jøran
Gaukelund
Distriktsensor Akershus Røde Kors: Stein Teppen
Hovedsensor Akershus Røde Kors: Erik Myrland
Leder- og organisasjonsutviklingsprogrammet (LOUP): Stein Kåre Laingen (leder) og
Gaute Sars-Olsen
Kursholdere: Ingunn Hatlehol Toussi, Stein Teppen, Stein Kåre Laingen og Jan Oscar ?
Opplæringsutvalget: Ragnhild Mila (medlem)
Internasjonalt Utvalg: Ann-Helen Bakkelund (medlem)
Ressursgruppe aksjonsledelse: Jon-Harald Bråthen, Philip Gabrielsen, Arnt Rikard
Alvestad, Kjetil Skamsar, Jøran Gaukelund, Stein Teppen og Thomas Lehnen
RG ambulanse: Stein Teppen og Jøran Gaukelund
Norges Røde Kors Hjelpekorps
Ressursgruppe Transport (RGT): Ola Strømman (leder)
Ressursgruppe Samband (RGS): Jon-Harald Bråthen (medlem)
Andre
Lokal Redningsentral: Geir Solvang (vararepresentant)
Frivilligsentralen: Jan Olav Sjøholt (styremedlem)

Skedsmo Røde Kors

Generelt
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 2018
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
deltidsansatte, samt 2104 (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. 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.

Regnskapssystem
Vi inngikk tidlig i 2018 avtale med Visma
og Myhrers RTB om at utbetalinger og
regnskap heretter skulle gå i Visma. Myhrer
RTB skal fortsatt ivareta alt som ikke går
automatisk og være kontakt og støtte i det
daglige.
Etter en overgang- og innkjøringsperiode
virker det nye systemet svært godt.
Fakturaer og andre utbetalinger kommer
raskt og effektivt gjennom og vi har redusert
antall purringer til et minimum.
Myhrers RTB støtter ved all utbetaling av
utlegg og kilometergodtgjørelse. De står
for all fakturering som ikke gjelder huset og
de ordner alt av bokføring for transaksjoner
foretatt hos forretningsfører for huset.
Inngående fakturaer som gjelder huset går
direkte i Visma på linje med øvrige fakturaer.
Samtidig som vi la om til Visma laget
vi ny kontoplan og splittet regnskapet
noe mer. Det blir nå ført regnskap for de
viktigste hovedaktivitetene og for hver av
eiendommene som vi eier eller leier. Kun
nettotallene for hver avdeling/aktivitet
blir presentert på årsmøtet. Det samme
gjelder budsjettet. Detaljregnskapene og
detaljbudsjettene ligger ved papirene, men
behandles ikke på årsmøtet. Bevegelser
innenfor budsjettrammene styres av
avdelingen/aktiviteten i samarbeid med
styret.
Resultatdisponering
Årets resultat være kr. 518.336 som
foreslås tillagt den frie egenkapitalen.
Tjenestetimer: 400

Frivilighetens dag
Lørdag på torget ble i år erstattet av
frivillighetens dag i Lillestrøm, i september.
Der sto vi på stand sammen med Akershus
Røde Kors, inne på torget. Der sto vi mange
frivillige organisasjoner fra Lillestrøm. Et
meget vellyket arrengemange med flere
som kom innom.
Tjenestetimer: 120

DIBA/ Frivilligvert
Jahn Oskar Haugen
Antall aktivitetsønsker for 2018 var 303,
fordelt på 186 personer hvorav 52 hadde
mere enn ett ønske.

64 ønsker er trukket, fordi lokalforeningen
ikke har beredskapsvakt, bark, røff og
leksehjelp.
Det er innvilget 41 ønsker, fordelt på 41
personer; Besøkstjenesten (1 person),
Flyktningguide (17 personer) og Hjelpekorpset (23 personer).
Det var spesielt stor pågang av frivillige
i desember. Dette skyldes stor mediedekning av enslige, noe som ga stor pågang
av frivillige.
Tjenestetimer: 60

Feltsalg
Det ble på slutten av året satt i gang feltsalg
i Skedsmoområdet. Representanter for
Feltsalg benytter lokaler hos oss før de
drar ut og når de kommer tilbake. I løpet
av den korte tiden har de vervet 473 nye
givermedlemmer i vårt område, dvs 473 nye
medlemmer! Nesten 190 av disse ble vervet
i november og desember.

Møter
Det har vært avholdt ett årsmøte, 2
medlemsmøter, 11 styremøter og 3 møter i
styrets arbeidsutvalg(AU). AU har behandlet
3 saker og styret har behandlet 63 saker.
Av medlemsarrangementer ble det
arrangert ett sommermøte/grillfest i juni
og ett julemøte/grøtfest i desember. Begge
med om lag 40 deltakere.
Tjenestetimer: 1 100

Kurs/opplæring
78 medlemmer har deltatt på kurs som
Akershus Røde Kors har arrangert. Flere
av disse har gått flere kurs. Det har vært
arrangert 31 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 (Norsk
Grunnkurs Førstehjelp), KSOR (Kvalifisert
søk og redning), kvalifisert samband,
KFØR (Kvalifisert Førstehjelp), kvalifisert
vannredning, LSOR (Ledelse Søk og
Redning), vinter, LOUP (Leder og
OrganisasjonUtviklingsrogram), NGF,
Røde Kors historie og verdier, sluttbruker
nødnett, ettersamtale nivå 1, grunnkurs
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omsorg, temakurs besøkstjenesten,
temakurs presentasjonsteknikk, temakurs
taushetsplikt og VFØR (Videregående
Førstehjel).
Tjenestetimer: 987

En reise i fred
Ola Strømman (ansvarlig)
Solfrid Karlsen, Geir Solvang, Dijana
Obrenovic, Jan Olav Sjøholt, Thomas Enget,
Ann-Helen Bakkelund og Arnfinn Opstad
(ledere)
30 ungdommer fra deltok på turen over 8
dager. Det har blitt avholdt tre temakvelder,
et foreldremøte og historisk helg i tillegg
til bussturen til Polen/Tyskland og en
mimrekveld.
Historisk helg besto av to deler: Carl
Fredriksen Transport til Sverige og tur til
Utøya. Dagene ble ledet av henholdsvis
Mats Tangestuen (faglig leder Jødisk
Museum) og Einar Buø (mobbeombud i
Vest-Agder og 22. juli-pårørende).
Temakveldene var en «bli kjent-kveld», en
busstur med omvisning på Villa Grande og
omvisning, samt et omvisning på Grini.
Bussturen gikk veldig fint og det var
god stemning. Vi føler at vi i 2018 fikk
optimalisert hele opplegget fullt ut og det
er minimalt som kan og bør justeres til
senere år. Dagen i Auschwitz ble avsluttet
ved jøderampa. I Berlin fikk gruppen
omvisning og guiding i Stasi-fengselet.
Sachsenhausen og Ravensbrück ble også
besøkt. Deltakerne var godt fornøyde.
Tjenestetimer: 1 800

Beredskapsutvalg
Det har i løpet av 2018 ikke vært et
beredskapsutvalg på plass. Leder har hatt
kontakt med distriktet når det har blitt
etterspurt
Tjenestetimer: 50

Eiendomsdrift
Husstyre: Erik A. Haga(leder), Stein-Erik
Østlie, Gunnar Halmer, Liv Halla, Trond
Westby, Morten Grønli, Ingunn Rundtom,
Terje Kleven og John Hofseter.
Fra 2018 har husstyret overtatt forvaltningsansvaret for hytta vår, Olasetra i Rælingen og
også for det lokalet vi leier i Elvesvingen 23.
Det er avholdt 3 møter i husstyret i 2018.
Mellom møtene samarbeider husstyret tett
via epost, telefon og SMS.
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Røde Kors huset, Skedsmogt. 3c
Følgende er engasjert i driften av huset:
Adv. Owe Halvorsen & Co (forretningsfører),
Myhrers RTB AS (regnskap), Rune Sand
(utleie av møtelokaler), Kjetil Øverland
(vaktmester), Vivie Monica Bergseth, Kine
Bergseth og Kaja Bergseth (renhold).
Den daglige driften av huset ivaretas av
forretningsfører, advokatfirmaet Owe
Halvorsen & Co. Husstyret har stått for
kontakten med forretningsfører.

Bookweb
Bookingsystemet gir god oversikt over
lokalene våre og sikrer rask og korrekt
fakturering av leie. Systemet har fortsatt
noen svakheter, men er totalt sett et meget
godt hjelpemiddel.

Husstyret har stått for tiltak som ikke
direkte inngår i den daglige drift. Dette
gjelder i hovedsak koordinering av de
vedlikeholdsarbeidene som er gjennomført.
Husstyret er også sterkt inne i administrasjon og utleie av kurs og møtelokaler.

Olasetra
Gnr. 81. Bnr. 1164 i Rælingen kommune.
John Hofseter (hytteansvarlig)

Ombygninger og vedlikehold
Gjestetoalettene i 2. etasje og handikaptoalettet i første er pusset opp og vindusfeltet over hovedinngangen er byttet.
Takbelysningen på ventilasjonsloftet og
i handikaptoalettet er byttet. Nødlys på
legekontoret er byttet. Etter gjentatte
avløpsproblemer er toalettet hos
logopedene byttet.
Ordinært vedlikehold og mindre
utbedringer er utført i den grad det har vært
nødvendig.
HMS
Årskontroll av alt slukkeutstyr er gjennomført. Det elektriske anlegget i huset blir
fulgt opp av elektriker og alle feil utbedres
fortløpende.
Utskifting av møbler og utstyr
Oppvaskmaskinen på kjøkkenet og
kjøleskapet i styrerommet er byttet ut.
Prosjektoren i møtesalen i første er byttet.
Nytt lerret er innkjøpt. Utvendige navneskilt
er skiftet.
Faste leietakere
Det har ikke vært noen utskifting av faste
leietakere i 2018. Huset er fortsatt fullt
utleid.
Møtelokalene
Utleievirksomheten i møte- og selskapslokalene har vært noe mindre enn sist år og
er nå på et nivå tilpasset kapasiteten vår.
Akershus Røde Kors bruker våre møterom i
stor utstrekning. Foreningens egen bruk av
lokalene er også betydelig. Dette lager noen
begrensninger i mulighetene for fast utleie.

Ved årsskiftet var det registrert utleier i 2019
for ca. kr. 180.000,-. Dette er litt mer enn ved
forrige årsskifte og godt tilpasset det vi har
kapasitet til.

En del sluttarbeider er utført på det nye
uthuset. Ny ovn og diverse bygningsmaterialer ble kjørt opp med skuter på
våren, men på grunn av en ekstrem tørr
sommer og tom brønn, måtte en del arbeid
utsettes til 2019.
Hytta blir mest brukt av hjelpekorpset. På
høsten hadde vi en åpen dag med mer enn
30 besøkende. I hovedsak eldre medlemmer.
Elvesvingen 23. Lillestrøm
Kun sporadiske inspeksjoner. Ingen arbeider
i 2018
Tjenestetimer: 1005

Røde Kors Beredskapsvakt
Det har ikke vert noen leder for beredskapsvakter i året som har gått. Vi i styret har ikke
fått noen til å ta på seg jobben.
Dette er et potensialet som vi kan bygge på
for å få flere medlemer og frivillige.

Historieutvalget
Historieutvalget har bestått av Knut
Melheim (leder), Barbro Eig Dahl, Liv Halla
og Geir Solvang.
Aktiviteten har vært noe mindre enn
tidligere år, og Historieutvalget har hatt 4
møter i 2018.
Arbeidet har også i år bestått av systematisering og samling av bevaringsverdig
arkivmateriale. Gjennom året har utvalget
fått overlevert noe historisk materiale fra
enkeltmedlemmer, og dette er gjennomgått
og sortert. Også noen gamle bøker med
Røde Kors-historie og generell lokalhistorie
har fått plass i hyllene.
Utvalget har også begynt å se nærmere på
den nyere historien, det vil si for årene etter
90 års-jubileet i 2014. Det har vist seg å være
en viss utfordring knyttet til dette, da det

Skedsmo Røde Kors
finnes lite papirbasert materiale fra disse
årene.

nå ungdommen og deres foreldre.
Tjenestetimer: 100

Utvalget har fortsatt rydde- og kastearbeidet for å frigjøre lagringskapasitet
og ser fortsatt muligheter for noe omdisponering av lagringsplass, både i eget
rom og i de andre lagerrommene i underetasjen. Utvalget har ellers kommet til at det
ikke er nødvendig med nytt arkivskap.
Antall tjenestetimer: 60

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.
Facebook har vært brukt som betalt
markedsføringskanal for En reise i fred, et
medium som ser ut til å egne seg godt for å

Omsorg
Arbeidsgruppen
xxx
xxx

Besøkstjenesten/Kurland kafe
Jan Olav Sjøholt (leder)
Grethe Holsve (1.nestleder/sekretær)
Rigmor Sivertsen (besøksvennkoordinator )
Jorunn S. Andersen (medlemsregistrering)
Oliv Halmer og Brit Forsberg (turansvarlig)
I 2018 var det 36 aktive (42) og 4 besøker 2
hver. Det er 40 (47) som får besøk.
Leder har deltatt på foreningens styremøter,
og på ledersamlinger/kurs. Der er avholdt
6 AU-møter, 2 kveldsmøter med Besøksvennforum, dette er for de aktive. Videre
er det avholdt 4 medlemsmøter med
temaer: Lions, Slagrammedes forening, MS
foreningen og Gamle Lillestrøm med Steinar
Bunes.
Det er sendt ut 2 besøksnytt til alle som
står som medlem i Skedsmo Røde Kors
Besøkstjenesten.
Besøkstjenesten har arrangert busstur til
tatermuseet i Eleverum og de har arrangert
hyggekveld på LIBOS, Skedsmotun, Stals-

berg og Åråsen bo og behandlingshjem.
Langfredagskafeen ble arrangert og vi var
88 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 med de
som skal bli besøksvenner.
Hver fjerde uke hjelper Besøkstjenesten
med arrangement for fysisk og psykiske
utviklingshemmende på Løvenstad i
Rælingen. Dette er et interkommunalt
arrangement. Jan Olav Sjøholt er ansvarlig
for dette.
Julemøte ble avholdt i samarbeid med
resten av foreningen. Jan Olav Sjøholt var
ansvarlig for dette.
Gaver: Til jul ga vi som vanlig blomster til de
vi besøker.
Tjenestetimer: 7 500

Besøksvenn m/hund
Ragnhild Mila (kontaktperson)
Vi har I 2018 hatt 3 ekvipasjer, som går
på besøk på Skedsmotun og 3 ekvipasjer
på Stalsberg Bo og behandling ca. en

gang hver 14 dag. Disse besøker demensavdelingene. En har sluttet.
Tjenestetimer: 145

Flyktningeguiden
Ressursgrupppen: Ingunn Hatlehol
Toussi (leder), Hanne Mette Brekke
(nestleder/referent), Inger Margrethe
Sørensen (intervjuer/koblinger),
Audhild Bøe (medlem), Tron Arild Stenersen
og Arnfinn Brekke.
Status pr 31. desember er 22 aktive
koblinger.
Leder har avholdt faste møter med
programkoordinatorene på flyktningekontoret i Skedsmo kommune. I tillegg
har hun hatt mail og telefonkontakt med
disse jevnlig. Kommunen får halvårsrapport
fra ressursgruppen. Leder har videre hatt
kontakt med distrikskontoret i Akershus ved
behov. Leder har deltatt på 2 ledersamlinger
med overnatting.
Alle guider og flyktninger har før en
kobling vært igjennom et intervju med
ressursgruppen der interesser, bakgrunn,
utdannelse, familiesituasjon etc kartlegges.
På bakgrunn av disse opplysningene finner
ressursgruppen to de mener kan bli en god

5

Årsberetning 2018
match og gjennomfører en kobling der
flyktning og guide møtes for første gang
sammen med en i ressursgruppen. På dette
møtet skriver begge parter under en avtale
der de forplikter seg til å treffes ca 8 timer
i måneden i ett år. Ressursgruppen har
oppfølgingssamtale per telefon etter første
møte alene for guide og flyktning, og sender
en e-post eller ringer etter 3-4 måneder til
guidene. Her blir de spurt om de trenger
noen form for oppfølging fra vår side i
forhold til koblingen.
Etter året er omme avholdes avslutningssamtaler der guider og flyktninger blir
innkalt sammen med representanter fra
resursgruppen. Vi har laget skjemaer både
guide og flyktning skal besvare om hvordan
de har opplevd det å ha guide/flyktning, om
det har oppstått noen problemer underveis
og hvordan de eventuelt har løst disse.
Vi vil også kartlegge om de har deltatt på
fellesarrangementer, og om de har forslag til
andre arrangementer.
Alle som ønsker det får tilsendt attester
ved gjennomført kobling i et år. Guidene
blir forespurt om videre engasjement i
flyktningeguiden.
Ressursgruppen
Ressursgruppen har 6 medlemmer inklusive
leder og har faste møter en gang per
måned for å diskutere videre framdrift, nye
koblinger, fellesarrangementer osv. Det
skrives referat fra disse møtene.
Fellesarrangementer (guider og/eller
flyktninger) ble avholdt 29. oktober,
Erfaringsutveksling for guider ble avholdt 2.
desember.
Kursvirksomhet
1 Kurs for nye frivillige/flyktningeguider i
Røde Kors ble avholdt lørdag 13.oktober
Alle lokalforeningene i Akershus fikk
invitasjon om å delta på kurset.

Ung
Flyktningekompis
Ressursgruppa: Maria Mæhlumshagen,
Christina Heggstad og Jamila Zia.
Vi er 4 stykker i ressursgruppen og har
pr. dags dato 20 frivillige og 17 deltakere
fordelt på 4 kompisgrupper.
Vi har hatt følgende aktiviteter:
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Informasjon/rekruttering
Egen facebook-gruppe for guider brukes til
å informere om ulike aktiviteter.
Vi har ikke selv annonsert i pressen eller
hengt opp plakater eller annet dette
halvåret.
Annen virksomhet
Leder av ressursgruppen har hatt faste
møter med programkoordinatorene i
Skedsmo kommune ca 2 ganger hver
måned.. I tillegg har vi hatt mail – og
telefonkontakt ved behov. Leder har også
mailkontakt, telefonkontakt og møter med
distriktskontoret i Akershus Røde Kors ved
behov.
Faste møter i ressursgruppen
Ressusrgruppen har hatt faste møter første
mandag hver måned
Fellesarrangementer
I løpet av 2018 har flyktningeguiden
hatt 5 fellesarrangementer. Bortsett fra
guidekveldene er disse delvis avholdt i
samarbeid med kvinnegruppen som drives
av flyktningeguidens leder.
Kurs for frivillige
Vi har arrangert 2 kurs for nye frivillige, 1 på
våren og 1 på høsten.
Tjenestimer: 3 240

Flerkulturell kafe
Ingunn Toussi (ansvarlig leder)
Gjennom hele skoleåret har vi i samarbeid
med flyktningeavdelingen åpen kafe fra kl.
11.00 – 13.00. Elevene kommer kl. 08.30 –
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.

- Felles kompiskvelder med spill og
teambuilding
- Individuelle kompiskvelder m/spill
- Fangene på fortet
- Bowling
- Adventure room/escape room i Oslo
- Juleavslutning med åpning av julegaten i
Lillestrøm
- KompisAften m/ middag fra hjemlandet
- Kino
Tjenestetimer: 250

Vi har også dette året fokusert mye på
Norsktrening som en ny aktivitet innenfor
kafeen. Dette har gitt betydelig effekt på
norskferdighetene til deltakerne.
Dette har blitt et populært tilbud som
mange benytter seg av men vi ønsker oss
alltid flere gjester.
Tjenestetimer: 633

Vitnestøtter
Jorunn Storhaug Andersen (leder)
Kontrakten mellom tingretten og Røde
Kors ble videreført med avtaleperiode fra
16.02.18 - 16.02.21.
Det har vært 10 aktive vitnestøtter.
Det har vært ført 313 saker i Tingretten,
og et ønske om vitnestøtter i 192 saker.
Rettsbetjenter har vært tilstede 121 saker.
Det ble arrangert en vitnestøttesamling,
med godt fremmøte på Tinghuset 6.mars.
Påtalejurist Jane Lundstadsveen var
foredragsholder.
Det ble 14. juni holdt en regional samling
for vitntnestøtter og gruppeldere i
Vitnestøtteordningen for Oslo, Østfold og
Akershus. Møtet ble holdt i Hausmannsgata
Oslo .
Tjenestetimer:1950

Leksehjelp
Ved Lillestrøm vgs har det vært leksehjelp
torsdag fra kl. 18.00 – kl.20.00.
Dette har vært et tilbud som dessverre alt
for få har benyttet seg av og det har det
første halvåret bare vært sporadiske kvelder
med leksehjelp. Akershus Røde Kors har fra
høsten av tatt over leksehjelptilbudet.
Tjenestetimer: 20

Kvinnegruppa
Ingunn Toussi (leder)
Vi holder til på Måsan aktivitetssenter hver
onsdag fra kl. 17.30 -20.00. Hvor vi har
tilgang på kjøkken og et ekstra rom.
Oppmøte varierer fra 5 – 30 personer.
Vi lærer dem å strikke, snakke norsk og
lage norske kaker. Vi er også så heldig at
fra kl. 19.00 ¬– 20.00 så har vi trimrommet
med innleid instruktør og dette er veldig
populært.
Tjenestetimer: 1 500

Skedsmo Røde Kors

Hjelpekorpset
Lokalrådet
Maria Rønneberg (leder), Knut Erik Mellum
(28.02.2018 – 01.07.2018) – Jan-Erik Berge
(fra 10.07.2018) (nestleder – administrativ
leder), Espen Halvorsen (til 19.08.2018)
Patrick Anmarkrud Ljøner (fra 25.09.2018)
(operativ leder), Ronja Lindelien (28.02.2018
– 01.07.2018) – Stian Ulvenes Bergstrøm
(fra 10.07.2018) (Rådsmedlem valg for ett
år), Patrick Anmarkrud Ljøner (28.02.2018
– 25.09.2018) – Thomas Lehnen (fra
25.09.2018) (rådsmedlem valgt for to år).
Tjenestetimer:243

Møter/aktiviteter
I løpet av 2018 ble det avholdt 38
korpskvelder, tilsvarende 941 tjenestetimer
loggført i Kova. Vi har sett en stor fremgang
i aktivitetsnivået på disse kveldene kontra
fjoråret med 521,25 loggførte timer fordelt
på 35 korpskvelder.
Det er moro å se utviklingen i korpset med
mange aspiranter og medlemmer som
kommer og er delaktive på det som skjer.
Vi har hatt et stort fokus på først teori, så
praktisk trening.
Øvelse gjør mester, og vi streber etter å
mestre de fleste situasjoner og vi blir bare
både bedre og tryggere. I tillegg har det
vært avholdt 3 scootermøter i hjelpekorpset,
2 fagsamlinger i søk og redning på
distriktsnivå der vi har hatt med deltagere,
og en fagsamlig i hypotermi for hele
redningstjenesten i Norge der vi sendte to
deltagere (av fem totalt sendt fra Røde Kors).
Tjenestetimer: 52

Sanitetsvakter
Trude Elise Stern (fagleder)
I løpet av 2018 hadde hjelpekorpset
ansvaret for 37 sanitetsvakter, tilsvarende
939 tjenestetimer. Vi har hatt ansvaret
for Åråsen i år og, i tillegg har vi hatt
forskjellige vakter som vakt på Vei og
anleggsmessen, kampsportstevne, DNB fest,
festivalen «Over Oslo», Triatlon for å nevne
noen. Det har vært en voksende aktivitet
rundt sanitetsvakter i hjelpekorpset, og
medlemmene har vist en større forståelse
for hensikten med sanitetsvakter.
Tjenestetimer: 939

Velferd
Sommerfesten ble arrangert sammen
med resten av lokalforeningen i år den

12.06.2018. Vi har 12 stykker som kom
på grillingen i Skedsmogata, og en god
gjeng avsluttet med «fangene på fortet»
i etterkant. Vi hadde en «juletur» til
Olasetra helgen 07. til 09. desember for de
som ønsket å se og oppleve hytten med
gryterett, taco spill og moro. Helgen etter
den 15. desember ble julebordet arrangert,
og 23 pyntede hjelpekorpsere samlet seg på
huset for avkobling, fest og moro.
Tjenestetimer: 100

Aksjoner/Øvelser
Det har vært en drastisk økning i antall
utkallinger til aksjoner. Vi hadde i 2018
totalt 77 utkall mot 30 aksjoner mot forrige
år. Vi ser at Skedsmo er en pålitelig ressurs
på aksjoner da vi stiller ofte, og med god
kompetanse på mannskapene.
På de fleste korpskveldene som har blitt
avholdt i 2018 har det vært avholdt øvelser
eller praktisk trening. Dette er et mål vi har
hatt for å øke trygghet og kompetanse blant
medlemmene. I tillegg har vi deltatt som
markører på slithelgen til ambulansekurset
avhold i Ski Røde Kors, bistått brannvesenet
på øvelser og arrangert flere øvelser både på
land, i vann og på is. Vi hadde og deltagere
og stab på distriktsøvelsen i Akershus, som
ble avholdt rundt Holmen Fjordhotell under
besøket av presidenten i organisasjonen.
Det er registrert i 2018 under Øvelser i
Kova 237,5 timer i tillegg til øvelsene på
korpskveldene.
Tjenestetimer: 237

Kurs og instruksjon
Vi har satset mye på kompetanseheving
i 2018. Vi har selv arrangert 2 stk KFØR
(Kvalifisert førstehjelp), ett VFØR
(videregående førstehjelp), 3 stk Dette er
Røde Kors Hjelpekorps, ett GSOR/KSOR
(kvalifisert søk og redning), samt vi har
arrangert videregående vannredningskurs
i regi av Akershus Røde Kors, og hatt
veiledere og stab på flere regionale kurs og
ambulansekurs.
I tillegg til kursene vi har arrangert har vi
fått 7 nye godkjente medlemmer som har
bestått hele kursrekken og kan nå være
med på leteaksjoner og sanitetsvakter. Vi
har og hatt deltagere på Videregående
førstehjelpskurs, Lagledelse Søk og
redning, Videregående sjøredningskurs,
Aksjonsledelse søk og redning, snøscooter,
Sminke og markørkurs, repetisjonskurs for
beredskapsambulansepersonell, kvalifisert

sjøredningskurs, instruktørkurs for å nevne
de fleste av kursene vi har hatt deltagere på.
Det er en stor glede å se en så stor lyst til å
delta på kurs og lære mer så vi kan bli enda
bedre i fremtiden.
Tjenestetimer: 450

Sminke og markør

Trude Elise Stern (fagleder)
Skedsmo Røde Kors sendt to deltagere på
sminke og markørkurset på Merket i vår. Det
er og foretatt en del innkjøp av ny sminke
og sminkeeffekter til sminkerommet på
grunn av en del feilbruk og mislighold så
sminken har blitt ødelagt. Det er nå gjort
tiltak for å skille litt mer avansert sminke og
sminke man kan bruke på korpskvelder etc.
Man har fått nye rutiner på lån av sminke og
man ser at mindre sminke må kastes.
Tjenestetimer: 50

Samband
Jon-Harald Bråthen (fagleder)
Det har blitt utført vedlikehold på og
utskiftning på tilbehøret til nødnettterminalene, samt reparert defekt analogt
utstyr. Det analoge utstyret er redusert til et
absolutt minimum, men vi har fremdeles de
6 håndholdte apparatene samt en repeter
med antenne både for beredskap, men og
for de delene av foreningen som ikke har
tilgang til nødnett.
Tjenestetimer: 70

Snøscooter
Nina Høglund Mikalsen (fagleder)
Det har vært en hard vinter i 2018, og dette
bar det og preg av på snøscootervaktene.
På scootervaktene i 2018 fikk vi utkall fra
AMK på 8 henteoppdrag, og det har blitt
lagt ned 338 timer fordelt på 10 aktive i
scootergruppen (av 14 i gruppen). Det ble
avholdt 3 scootermøter i 2018.
Tjenestetimer: 338

Ambulanse
Jøran Gaukelund (fagleder)
Ambulansepersonellgruppa består i
hovedsak av medlemmer i Skedsmo, men
også medlemmer fra Ullensaker og Eidsvoll/
Hurdal står registrert som personell på vår
bil.

7

Årsberetning 2018
I løpet av året har vi også et medlem i
Ullensaker som har fullført og bestått
ambulansepersonell-kurset og blitt innfaset
som godkjent personell hos oss!

Fagleder har deltatt på møter i Faggruppe
Ambulanse i Akershus Røde Kors og
Nasjonalt Dialogmøte Ambulanse.
Tjenestetimer: 799

Dette året har vi gjennomført totalt 99
oppdrag for AMK (mot 133 i fjor). Disse
oppdragene er kjørt på våre faste bakvakter,
samt 4 ekstravakter hvorav 3 er på eget
initiativ fra våre personell.

Transport

I midten av november ble våre biler tatt
ut av drift, da det oppsto problemer ifht
Nødnett og alarmfunksjon ovenfor våre
personell – som har ført til noe lavere antall
oppdrag i år enn i fjor. Dessverre har det
også i år blitt en del avvik, da vaktene er
vanskelig å dekke opp og personellene
våre mangler motivasjon. Lokalrådet har
ytret behov for et høyt fokus på dette i
året som kommer. Dette er også en aktuell
problemstilling i resten av distriktet, og
Faggruppe Ambulanse jobber sammen om
å få til tiltak på distriktsnivå!
I denne beretningen har det gjentatte
år stått noe om vår avtale med Oslo
Universitetssykehus, og at vi stadig venter
på en fremgang – denne er nå på god vei!
Det er nå signert en felles samarbeidsavtale
mellom de fire helseforetakene, Røde Kors
og Norsk Folkehjelp – som har ført til at
OUS selv har tatt initiativ til å få i land en
ny avtale med oss om suppleringskjøring.
Utkast til denne avtalen ble sendt til oss i
november, og vi håper endelig avtale er i
boks innen kort tid. Dette håper vi også vil
være motiverende for våre personell!
Ambulansen er også fast tilstede på
Åråsen arena ved sanitetsvakter der,
samt noen sanitetsvakter ved forskjellige
arrangementer utenom disse.

Thomas Lehnen (til november) Eskil Nordby
(fra november) (fagleder)
5.1 Det ble montert skuffer på starten av
året i 5.1 til fast oppbevaring av utstyr på
en oversiktlig måte. Dette er med på å
minske tiden vi bruker fra vi kommer ut på
aksjon til vi kommer oss ut i søk. Dette er en
klar fordel for den savnedes beste. I tillegg
er det utbedret på scooterhengeren så
snøscooteren har skinner den kjører på for
å minske slitasje på hengeren. Ambulansen
har det blitt jobbet på, og 5.2 har det blitt
tatt vesentlig vedlikehold på i tillegg til å
skifte frontrute. 5.2 fikk og nye dekk i 2018
og det er gjort enkelte utbedringer og
reparasjoner på de andre hengerne.
5.1 har kjørt: 19 854 kilometer
5.2 har kjørt: 4 953
Ambulansen har kjørt: 7 795
Totalt har bilene våre kjørt 32 603 kilometer
i 2018
Tjenestetimer: 140

Vannredning
Philip Gabrielsen (fagleder)

for å prøve motoren og trene på isredning
og overflatesvømming.
Det ble og utdannet en ny båtfører i 2018 og
Skedsmo sendte seks deltagere på kvalifisert
vannredningskurs og kan dermed være med
å bemanne båten på vakter og aksjoner.
Vi hadde og noen sanitetsvakter med båt,
og har bistått med søppelrydding for å bidra
til en renere klode, og mindre forurenset
vannkilder.
Tjenestetimer: 260

Depot
Thomas Lehnen (frem til november), Vegard
Jenssen (fra november) (fagleder)
Depot er det ikke store endringene på.
Vi har i tillegg til vanlig forbruksmateriell
gått til innkjøp av flere Jervenduker,
blodtrykksapparat og blodsukkerapparat.
Det har og blitt jobbet med å få ryddet og
bli kvitt ting som ikke er behov for som
opptar stor plass (som f.eks. munnbindene
i samråd med distriktet). Det jobbes og
med en behovskartlegging i henhold til
nyinnkjøp.
Tjenestetimer: 450

Vintertjeneste
Vi hadde ordinær snøscootervakt i påsken
2018 og reiste ikke til annet distrikt og
hadde vintertjeneste.

Det har vært et aktivt, men utfordrende år
for hovedbåten vår Lise. Lise startet med en
ødelagt kartplotter. Denne har blitt skiftet
ut. I tillegg har motoren på Lise fusket noe
før den tok kvelden i senhøst. Rett før jul
var endelig ny motor på plass og Lise ble
friskmeldt. Dette ble godt tatt imot og i
romjulen allerede var båten ute flere ganger

Status for Skedsmo Røde Kors
opp mot handlingsplan 2018
(måloppnåelse)

Hovedmål 2.1 Forebygge og respondere for å redde liv
- Gi førstehjelpsopplæring til alle frivillige, og generelt styrke
tilbudet om førstehjelpsopplæring.
- 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.
- Skedsmo Røde Kors vil ved behov, etter appeller fra Norges
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Røde Kors og på eget initiativ, gi støtte til nasjonal og
internasjonal nødhjelp.
Hoved mål 2.2 Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og
livsgrunnlag
- Gi gode og trygge aktivitetstilbud til barn og unge.
- Samarbeide med Rælingen Røde Kors om Barnas Røde Kors
og RØFF
- Rekruttere blodgivere.

Skedsmo Røde Kors
Hovedmål 2.3 Vi jobber for sosial inkludering og mangfold
- Være en aktiv pådriver for et trygt, tolerant lokalsamfunn
gjennom inkluderende aktiviteter og holdningsskaende
arbeid.
- Flyktningekompis - intensjon om å lage en avtale med
kommunen.
- Skedsmo Røde Kors vil planlegge temakvelder 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 ”Lørdag på torget” i august
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, og 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. Langfredagkafé på Røde Korshuset og en dagstur med buss for eldre.
- Vårt samarbeid med Kurland kafe fortsetter som i dag, med
en kveld pr. måned.
- 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.
- Flykningeguiden vil fortsette med kvinnegruppe en kveld i
uken, og jobbe tett med ressursgrupen under arrangement
gjennom året.
- Med basis i inngått intensjonsavtale om Flerkultur og
flyktningguide avholdes kvartalsvis møter med Skedsmo kommune.

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 egne
lørdagskafeer, julemesse og håndarbeidslotteri.
Likeledes vil de jobbe sammen med Flyktningeguiden på
Kulturmixarrangementet til høsten. Gruppen vil også gi støtte
til nærmiljøtiltak i slutten av året.
- 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 samarbeidavtalen på Nedre Romerike Tingrett om
vitnestøtteordningen.
Hovedmål 3.1 Utvikle en sterk, endringsvillig og
behovsrettet organisasjon
- 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.
- 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.
Hovedmål 3.2 Vi forebygger og reduserer sårbarhet
gjennom humanitært påvirkningsarbeid
- Være en synlig humanitær aktør som 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.
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.
- 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.
Mål som ikke er nådd:
- 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, og delta i på møte i Beredskapsrådet.
- Etablere innsatskort for respons i akuttfasen av
ekstraordinære hendelser.
- Få alle aktive medlemmer inn på Voice Broadcast.
- Sikre god kunnska om og respekt for internasjonal
humanitær rett og internasjonale menneskerettigheter.
- Videreføre Røde Kors Beredskapsvakt og gi godkjente
Beredskapsvakter kurs- og aktivitetstilbud.
- Nyttegjøre og kartlegge kompetanse.
- Fellesøvelse for hele foreningen.
- Skedsmo Røøde Kors ønsker å viderføre samarbeidet med
Bcharre i Libanon.
- Utvikle rutiner og verktøry for å håndtere interne konflikter.
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Felles
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.
Det har også vert en betydelig økning av
inntekter på refusjoner etter rednigsopdrag.

Gaver
Vi mottar en del gaver fra medlemmene
i forbindelse med kontingentinnbetaling

samt minnegaver ved dødsfall. Vi fikk også
penger fra overskudd i Lillestrømbanken.

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

Bevilgninger og tiltak innenlands
Det kjøpt gaver til barneavdlingen på A-hus,
Kirken bymisjonen, Trandum asylmottak,
Kulturkafen på Løvenstad, Skedsmo
kommune v/mindreårige flykninger og
diverse enkeltpersoner/familier via Hjelpene
hender. Det er i tillegg kjøpt blomster til de
fire sykehjemmene i kommunen.

Antall tjenestetimer
Antall tjenestetimer totalt for foreningen
er 26 267 (30 824) dvs 13,6 (15,9) årsverk.

Utenlandshjelp
Det er ikke bevilget noe penger til utlandet
i år.

Takk
Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag
og for all god hjelp vi har mottatt i 2018. En
spesiell takk rettes til alle våre medlemmer
som står på hele året. En stor takk ønsker vi
å gi til Jahn Oskar Haugen som i høst har tatt
på seg å være medlemsvert. Og har gjort en
kjempe jobb med å rydde opp i DIBA.
Takk også til andre Røde Kors foreninger,
eksterne organisasjoner/foreninger og
privatpersoner som vi har samarbeidet med
dette året.

Medlemstall
Skedsmo Røde Kors har 2070(2105)
medlemmer ved årskifte.

Fra arrangement på Olasetra i
sommer. Det var mange som
fant veien. Foto: John Hofseter

Stein Kåre Laingen, leder

Jorunn Storhaug Andersen, nestleder

Erik A. Haga, styremedlem/økonomiansvarlig

John Hofseter, styremedlem

Maria Rønneberg, styremedlem/hj.korps
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Ragnhild Mila, styremedlem

Jan Olav Sjøholt, styremedlem/omsorg

Årsregnskap
2018
Skedsmo Røde Kors

Resultatregnskap
Skedsmo Røde Kors
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2018

2017
1 853 855
2 066 907
3 920 762

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

1

1 844 073
1 927 500
3 771 573

Utdelte midler
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

5
2
6

72 054
117 499
198 000
2 944 073
3 331 626

569 806
131 826
198 000
2 718 294
3 617 926

439 947

302 836

78 492
103
78 389

73 068
128
72 940

Årsresultat

518 336

375 775

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

518 336
518 336

375 775
375 775

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

Skedsmo Røde Kors

Balanse
Skedsmo Røde Kors
Eiendeler

Note

2018

2017

2 924 000
234 000
3 158 000

3 106 000
250 000
3 356 000

967 050

967 050

4 125 050

4 323 050

0
202 710
202 710

75 443
200 100
275 543

7 503 616

6 751 740

7 706 325

7 027 283

11 831 375

11 350 333

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

2

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Skedsmo Røde Kors

3

Balanse
Skedsmo Røde Kors
Egenkapital og gjeld

Note

2018

2017

11 156 915
430 010
11 586 924

10 638 579
430 010
11 068 589

11 586 924

11 068 589

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

144 250
2 888
97 313
244 451

160 226
9 745
111 774
281 744

Sum gjeld

244 451

281 744

11 831 375

11 350 333

Opptjent egenkapital
Fri egenkapital
Katastrofefond lokalforeningen
Sum opptjent egenkapital

4

Sum egenkapital
Gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Lillestrøm, 27.02.2019

Stein Kåre Laingen
styreleder

Jorunn Synnøve Storhaug Andersen
nestleder

John Evan Hofseter
styremedlem

Erik Anders Haga
styremedlem

Arne Brian Evang
styremedlem

Ragnhild Synnøve Fiskaa Mila
styremedlem

Philip Andreas Gabrielsen
styremedlem

Maria Rønneberg
Hjelpekorpsleder

Jan Olav Sjøholt
Omsorg 1. nestleder

Skedsmo Røde Kors

Kommentar til regnskap og budsjett.
Regnskapsføringen vår er i løpet av 2018 digitalisert i regnskapssystemet VISMA. Kontoplanen er
samtidig forenklet og tilpasset Norges Røde Kors. Regnskapet er også splittet i flere avdelinger slik at
vi får bedre oversikt over hva de enkelte aktiviteter og eiendommer koster i drift eller bidrar med.
På årsmøtet vil kun hovedregnskapet og en oversikt over årsresultatet i de enkelte avdelinger bli
behandlet.
Under budsjettbehandlingen vil kun resultatmålene i de enkelte avdelinger og budsjettrammen, bli
behandlet. De enkelte avdelinger forutsettes å ha gjennomdiskutert detaljene i budsjettet internt.
Regnskapstallene og budsjettforslagene til de enkelte avdelinger ligger som vedlegg til
årsmøtepapirene. Vedlegget vil ikke bli gjennomgått på møtet.
Dersom noen har spørsmål om detaljer i regnskapet må spørsmålet sendes
kasserer@skedsmo.redcross.no minst 3 dager før møtet. Dette for at vi ikke skal bruke tid under
møtet på å lete frem tall i regnskapet.

Samleoversikt regnskap 2018 og budsjettforslag 2019:
Avdeling.

Resultat 2018

Budsjett 2018

Budsjettforslag
2019
225000
-194000

10. Lokalforeningen
11. En reise i fred

465027
-172778

1000
-154000

20. Hjelpekorpset

-128222

-48700

500

30. Omsorg. Rådet og smågrupper
31. Besøkstjenesten
32. Flyktningeguiden.
33. Kulturkafeen.

17791
-49398
9207
2204

-47000
-45200
-10000
0

400
-56200
-7000
-3000

51. Kompis

-35546

-30000

-32000

41. Røde Kors huset. Skedsmogt. 3
c
42. Olasetra.
43. Elvesvingen

499715

314000

291840

-40555
-49100

-40000
-50000

-55000
-53000

Årsresultat
Avskrivning
Årsresultat uten avskrivning

518345
198000
716345

-109900
198000
88100

117540
198000
315540

Vedlegg til regnskap og budsjett 2018/2019
Lokalforeningen (avd 10)
Regnskap 2018

Budsjett 2018 Budsjettforslag

Inntekter
3320 Medlemskontingent.
3481 Momskompensasjon.
3910 Gaver
3911 Grasrotandelen
3912 Panto
Sum inntekter

427847
147571
0
50729
255332
881479

300000
150000
10000
60000
250000
770000

400000
150000
10000
50000
280000
890000

-25000

-20000
-30000
-150000

-106900
-416452

-30000
-150000
-10000
-25000
-15000
-8000
-2000
-1000
-21000
-30000
-30000
-5000
-100000
-5000
-60000
-2000
50000
-200000
-100000
-769000

465027

1000

225000

Utgifter
6540 Inventar og utstyr
6620 Vedlikehold av utstyr
6700 Revisjon
6701 Regnskapsstjenester
6790 Andre innleide tjenester.
6800 Kontorrekvisiata
6820 Trykksaker
6900 Telefon (inkludert bredbånd og sambands lisenser)
6914 Refusjon av telfonutgifter etter regning
6940 Porto
7100 Bil og reisegodtgjørelse inkl. deltageravgift på møter
7320 Markedsføring
7360 Møteutgifter (inkl. hyggekvelder)
7420 Gaver, hilsener.
7500 Forsikring
7601 Aktiviteter og turer
7603 Kurs og øvelser (internt og eksternt)
7700 Diverse kostnader
8030 Renteinntekter
8730 Støtte utland (via NRK, men unntaksvis via andre)
8740 Støtte innland
Sum utgifter
RESULTAT

-4838
-25000
-191613
-20683
-9486

-306
-3111
-19647
-5401
-89266
-18321
-124
78492

-5000
-10000
-10000
-1000

-10000
-30000
-7000
-110000
-60000
-2000
80000
-200000
-100000
-665000

Vedlegg til regnskap og budsjett 2018/2019
Avd. 11. En reise i fred
Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjettforslag
Inntekter
3210 Deltageravgifter
3336 Tilskudd fra Røde Kors (alle typer)
3910 Gaver
Sum inntekter

72000
20000
43827
135827

96000
50000
146000

90000
20000
50000
160000

Utgifter
6570 Uniformer og profiltøy.
-300
7100 Bil og reisegodtgjørelse inkl. deltageravgift på møter -16000
7320 Markedsføring
-5188
7360 Møteutgifter (inkl. hyggekvelder)
-4238
7420 Gaver, hilsener.
-399
7601 Aktiviteter og turer
-282480
Sum utgifter
-308605

-27000

-3000
-16000
-5000
-10000

-270000
-300000

-320000
-354000

RESULTAT

-154000

-194000

-172778

-3000

Budsjett og regnskap for kompis (avd. 51)

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjettforslag
Inntekter
Sum inntekter

0

0

0

Utgifter
6540 Inventar og utstyr
6570 Uniformer og profiltøy.
7051Parkering og bompenger
7100 Bil og reisegodtgjørelse inkl. deltageravgift på møter
7360 Møteutgifter (inkl. hyggekvelder)
7601 Aktiviteter og turer
7603 Kurs og øvelser (internt og eksternt)
Sum utgifter

-685
-1208
-210
-593
-10148
-22166
-536
-35546

RESULTAT

-35546

-1000
-1000

-30000

-1000
-12000
-16000
-1000
-32000

-30000

-32000

-15000
-15000

Vedlegg til regnskap og budsjett 2018/2019
Budsjett og regnskap hjelpekorps (avd 20)
Regnskap 2018 Budsjett 2018 Forslag 2019
Inntekter
3140 Salgsinntekter.
3204 Santetsvakter etc
3215 Refusjons redningsutgifter
3215 Ambulanse kjøring.
3220 Kursinntekter
3290 Diverse inntekter
3910 Gaver
Sum inntekter

10094
285855
162960
172023
40047
626
6050
677655

5000
320000
65000
170000
20000
5000

-26973
-35544
-54248
-26972
-300

-16500
-69500
-48000
-25000

-1355

-2500
-1000
-31000
-500
-75000
-83000
-10000
-3000
-15000
-6000
-62000

585000

8000
405000
153000
240000
40000
5000
5000
856000

Utgifter
4400 Innkjøp varer og tjenester for salg, lotterigevinster etc.
6540 Inventar og utstyr
6560 Forbruksmateriell
6570 Uniformer og profiltøy.
6620 Vedlikehold av utstyr
6790 Andre innleide tjenester.
6800 Kontorrekvisiata
6820 Trykksaker
6900 Telefon (inkludert bredbånd og sambands lisenser)
6940 Porto
7000 Drivstoff
7020 Vedlikehold inkl. service biler
7030 Vedlikehold båt, scooter og hengere.
7051 Parkering, bompenger etc
7100 Bil og reisegodtgjørelse inkl. deltageravgift på møter
7320 Markedsføring
7360 Møteutgifter (inkl. hyggekvelder)

-36919
-265
-72122
-144022
-133328
-642
-1935
-120
-26311

7420 Gaver, hilsener.
7500 Forsikring
7600 Aksjoner
7601 Aktiviteter og turer
7602 Kostnader ved vakter
7603 Kurs og øvelser (internt og eksternt)
7700 Diverse kostnader
7770 Gebyr
7830 Tap på fordringer
Retting av gammel feilføring
Tilbakeført avsetning for tjeneste i 2017
Sum utgifter

-5321
-229
-19617
-1225
-8617
-139418
-1591
-2495
-48708
1750
-19350
-805877

RESULTAT

-128222

-3000

0
-109500
-48000
-35000
-14000
-15000
-2500
0
-30000
0
-105000
-65000
-26000
-1500
-5000
-4000
-45000

-633700

-15000
0
-30000
-60000
-10000
-235000
0
0
0
0
0
-855500

-48700

500

-24500
-7500
-115000
-35700

Vedlegg til regnskap og budsjett 2018/2019
Budsjett og regnskap for omsorgsrådet med smågrupper (avd.30)
Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjettforslag
Inntekter
3201 Lotteriinntekter
Sum inntekter

19000
19000

15000
15000

Utgifter
6800 Kontorrekvisiata
6914 Refusjon av telfonutgifter etter regning
7320 Markedsføring
7360 Møteutgifter (inkl. hyggekvelder)
7420 Gaver, hilsener.
7603 Kurs og øvelser (internt og eksternt)
8740 Støtte innland
Sum utgifter
RESULTAT

-2000
-797
-277

-600
-1000
-3000
-10000

-1209

-3000
-2000
-10000
-30000
-47000

17791

-47000

400

-135

-14600

Budsjett og regnskap for besøkstjenesten (avd 31)
Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjettforslag
Inntekter
3201 Lotteriinntekter
3210 Deltageravgifter
3910 Gaver
Sum inntekter

8909
10500
19409

8500
10000
500
19000

8000
10000
18000

Utgifter
4400 Innkjøp varer og tjenester for salg, lotterigevinster etc.
6800 Kontorrekvisiata
6914 Refusjon av telfonutgifter etter regning
6940 Porto
7320 Markedsføring
7360 Møteutgifter (inkl. hyggekvelder)
7420 Gaver, hilsener.
7601 Aktiviteter og turer
7603 Kurs og øvelser (internt og eksternt)
7700 Diverse kostnader
8740 Støtte innland
Sum utgifter

-658
-1753
-1200
-2800
-1069
-8105
-2671
-40551

-10000
-68807

-64200

-1000
-10000
-74200

RESULTAT

-49398

-45200

-56200

-1200
-4000
-5000
-3000
-47000
-4000

-1000
-2000
-1200
-5000
-6000
-3000
-45000

Vedlegg til regnskap og budsjett 2018/2019
Budsjett og regnskap for flyktningeguiden.(avd.32)

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjettforslag
Inntekter
3460 Offentlige tilskudd
Sum inntekter

61500
61500

60000
60000

60000
60000

6900 Telefon (inkludert bredbånd og sambands lisenser)
7320 Markedsføring
7360 Møteutgifter (inkl. hyggekvelder)
7601 Aktiviteter og turer
7603 Kurs og øvelser (internt og eksternt)
Sum utgifter

-2455
-670
-1224
-44063
-2879
-51291

-5000
-10000
-1000
-50000
-4000
-70000

-4000
-5000
-3000
-50000
-5000
-67000

RESULTAT

10209

-10000

-7000

Utgifter

Budsjett og regnskap for kafeen.(avd 33)

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjettforslag
Inntekter
3140 Salgsinntekter.
3460 Offentlige tilskudd
Sum inntekter

35994
20000
55994

60000
20000
80000

40000
20000
60000

-44422
-5077
-3733
-558

-80000

-50000
-3000
-5000

-53790

-80000

-5000
-63000

2204

0

-3000

Utgifter
4400 Innkjøp varer og tjenester for salg, lotterigevinster etc.
6540 Inventar og utstyr
6570 Uniformer og profiltøy.
7100 Bil og reisegodtgjørelse inkl. deltageravgift på møter
7320 Markedsføring
Sum utgifter
RESULTAT

Vedlegg til regnskap og budsjett 2018/2019
Budsjett og regnskap Røde Kors huset (avd 41)
Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjettforslag
Inntekter
3290 Diverse inntekter
3600 Leieinntekter-kontorer.
3601 Leieinntekter-kurs og møterom
Sum inntekter

12556
1591360
336140
1940056

1590000
350000
1940000

1646840
350000
1996840

-106625
-10874

-180000
-22000
0
-198000
-90000
-280000
-100000
-60000
-40000
-215000
-250000

-180000
-22000
0
-198000
-100000
-340000
-100000
-60000
-50000
-150000
-300000

-95000
-10000
-28000
-1000
-20000

Utgifter
5001 Lønn
5092 Feriepenger
5401 Arbeidsgiveravgift
6000 Avskrivninger.
6320 Offentlige avgifter
6340 Lys og varme
6360 Renhold
6540 Inventar og utstyr
6560 Forbruksmateriell
6600 Ytre vedlikehold
6601 Indre vedlikehold
6620 Vedlikehold av utstyr
6702 Foretningsførsel
6790 Andre innleide tjenester.
6900 Telefon (inkludert bredbånd og sambands lisenser)
6940 Porto
7320 Markedsføring
7360 Møteutgifter (inkl. hyggekvelder)
7420 Gaver, hilsener.
7500 Forsikring
7700 Diverse kostnader
8030 Renteinntekter
8150 Rrentekostnader
Sum utgifter
RESULTAT

-198000
-73800
-249825
-68585
-81991
-53853
-89783
-332516
-6734
-90004

-10986
-241
-677
-43142
238
0
-101
-1440341

-40000
-7000
10000

-95000
-10000
-30000
-1000
-20000
-1000
-1000
-45000
-2000
0

-1626000

-1705000

499715

314000

291840

-22842

Vedlegg til regnskap og budsjett 2018/2019
Budsjett og regnskap Olasetra (avd42)

Regnskap 2018 Budsjett 2018

Budsjettforslag

Inntekter
Sum inntekter

0

0

0

6340 Lys og varme
6540 Inventar og utstyr
6560 Forbruksmateriell
6600 Ytre vedlikehold
6601 Indre vedlikehold
6620 Vedlikehold av utstyr
7500 Forsikring
7601 Aktiviteter og turer
Sum utgifter

-1031
-218
-100
-4599
-25486
-2014
-6217
-516
-40181

-5000

-3000
-5000
-500
-20000
-20000

RESULTAT

-40181

Utgifter

-5000
-30000

-6500
-40000

-55000

-40000

-55000

Budsjett og regnskap for Elvesvingen (avd 43)
Regnskap 2018 Budsjett 2018

Budsjettforslag

Inntekter
Sum inntekter

0

0

0

6300 Leie av lokaler
6601 Indre vedlikehold
Sum utgifter

-49100
-49100

-49000
-1000
-50000

-52000
-1000
-53000

RESULTAT

-49100

-50000

-53000

Utgifter

Vedlegg til regnskap og budsjett 2018/2019
Samleoversikt pr. kontonummer (inntekts eller utgiftskategori)
Inntekter
3140
3201
3204
3210
3213
3215
3220
3290
3320
3336
3460
3481
3600
3601
3910
3911
3912

Salgsinntekter
46088
Lotteriinntekter
27909
Sanitetsvakter ect.
285856
Deltageravgifter
82500
REF. REDNINGSUTGIFTER
162961
REF. AMBULANSETRANSPORT
172024
Kursinntekter
40047
Diverse inntekter
13182
Medlemskontigent
427847
Tilskudd fra Røde Kors (alle typer) 20000
Offentlige tilskudd
81500
Momskompensasjon
147571
Leieinntekt fast eiendom
1591360
Leieinntekter-Kurs og møterom
336140
Gaver
49877
Grasotandelen
50729
Panto
255332

4000
4400
5001
5092
6000
6300
6320
6340
6360
6540
6560
6570
6600
6601
6620
6700
6701
6702
6800
6860
6900
6914
6940
7000
7020
7030
7051
7100
7320
7360
7420
7500
7600
7601
7602
7603
7700
7770
7771
7830
8030
8159
8740

Utgifter

Innkjøp av råvarer og halvfabr. høy sats
912
Innkjøp av varer og tjenester for salg,
71142
Lotteri gevinster
Lønn til ansatte
106625
Feriepenger
10874
Avskrivning på bygninger
198000
TIL HUSET /HUSLEIE PARKERING 49100
VANN/RENOVASJON FELLES
73800
Lys
250857
UTGIFTER HUS/VASK FELLESANLEGG
6 6835
Inventar og utstyr
123516
Forbruksmateriell
108201
Uniformer og profiltøy
32213
Ytre vedlikehold
94382
Indre vedlikehold
358003
Vedlikehold av utstyr
13886
Revisjon
25000
Regnskapsstjenester
191614
FORRETNINGSFØRSEL
90004
KONTORHOLD REKVISITA
23791
DELTAKERAVGIFT KURS EKSTERNE
0
Telefon (ink. bredbånd og sambands
71703
lisenser)
Refusjon av telefonutgifter etter regning
1200
PORTO
3065
Drivstoff
72122
Vedlikehold inkl. service biler 144022
Vedlikehold båt,scooter og hengere
133328
Parkering, bompenger ect.
852
Bil og reisegodtgjørelse.
19392
Markedsføring
21943
Møteutgifter ( inkl. hyggekvelder) 71192
Gaver, hilsener og andre eksterne bidrag
14469
FORSIKRING
138854
Aksjoner
19617
Aktiviteter og turer
391376
Kostnader ved vakter
8617
Kurs og øvelser(internt og eksternt)
161290
Diverse kostnader
1477
GEBYR
2743
Øreavrunding
1
Tap på fordringer fradragsberettiget
48708
Renteinntekt
-78492
RENTEKOSTNADER
103
Støtte innland
116900

Prosjektrapport

Ny ambulanse til
Hjelpekorpset
Utarbeidet 29. januar 2019
Av: Jøran Gaukelund, Stein Teppen,
John Hofseter og Stein Erik Østlie

Dagens ambulanse
Vår eksisterende ambulanse er en 2006-modell Volvo S80 kjøpt i 2012. Den har kjørt inn
150 000 – 250 000 kroner i året, men har de siste årene kostet 50 000-100 000 kr. i
reparasjoner. Styret har uttrykt at de i år vil prioritere innkjøp av ambulanse, og bilgruppen
har vurdert både brukt- og nybilmarkedet.
Sist vi kjøpte ambulanse var det fortsatt en del private ambulansedrivere i landet, men slik
er det ikke lenger. I alle fylkene er det nå Helseforetaket som driver ambulansetjenesten,
og de leaser ambulansene og «bruker dem opp». Det er derfor svært få og veldig nedslitte
brukte ambulanser i markedet, og bilgruppen anbefaler derfor innkjøp av ny ambulanse.
Den vil ha en levetid på 10-12 år, og vil gi mye lavere vedlikeholdskostnader i perioden.

Utstyr
Det utstyres som finnes i dagens ambulanse, vil i hovedsak overføres til ny bil. Unntaket
her er båre, som vi er nødt til å kjøpe ny sammen med ny bil.
Utover dette har man ført opp enkelte ting på budsjettet for Fagområde Ambulanse som
må byttes ut pga slitasje, eller nye ting som er nødvendig ifht rutiner og prosedyrer. Flere
av disse har stått på budsjettet flere år tidligere, men blitt ventet med da det jobbes med
felles utstyrsliste i Akershus og evnt innkjøp av ny bil.

Valgte kriterier og dagens marked
Bilgruppen har lagt følgende kriterier til grunn for anskaffelse av ny ambulanse:
1.
2.

3.
4.
5.

Bilen må ha 5 seter + båre, og være registrert for 5 personer. Vi kjører ofte med hospitant, og bør
kunne ha med både hospitant og en pårørende i tillegg til en sittende eller liggende pasient.
Bilen må ha 4-hjulstrekk, og siden Hjelpekorpset også skal være gode på pasienttransport utenfor
vei bør bilen ha god fremkommelighet i terrenget (uten å være uegnet for alminnelige
pasienttransporter).
Bilen må ha automatgir. For vår type kjøring er manuelt gir lite egnet.
Bilen må kunne kjøres på klasse B-førerkort. Førerkort klasse C1 koster ca. kr. 25 000.-/stk, og krav om
dette vil gjøre at vi ikke kan få hjelp fra andre lokalforeninger.
Bilen bør være standardbygg. Det går an å få spesialbygde ambulanser, men bilgruppen har lite god
erfaring med «ukurante» påbygg.

I det norske markedet er det 6 forskjellige ambulanser som tilfredsstiller disse kriteriene og
som har vært levert de siste årene. To av dem - VW Caravelle og MB Vito - leveres kun som
spesialbygg. VW Crafter og MB Sprinter krever klasse C1 i 4x4-utgave, mens Volvo XC-70/90
og VW Amarok kan kjøres på B-førerkort.
Volvo XC-70/ 90 har vi prøvekjørt. De viktigste ulempene er litt «simpel» løsning på dørene
(skyvedører uten elektrisk lukking), men først og fremst lite lagerplass til utstyr. Bilgruppen
anbefaler ikke denne.
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Konklusjon
Bilgruppen Bilgruppens anbefaling blir derfor innkjøp av en ny VW Amarok ambulanse.
Denne var vinner av sin klasse i Sykehusinnkjøp HF sitt anbud for ambulanser, og er i bruk
bl.a. i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus.

Bilen har en V6 diesel 3.0 liter motor på 258 hk, og en lastekapasitet på 660 kg. Den bygges
hos Tamlans OY i Finland, og norsk leverandør er Handicare AS. Bilen har en leveringstid på
ca. 3 måneder fra bestilling.
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Brukererfaringer
De brukererfaringene vi har innhentet fra personell i ambulansetjenesten er gode. Bilen er
god å kjøre og har god plass innvendig. Den har god lagerplass for utstyr.

Det er to ulemper som er nevnt ved bilen:
1. Tidligere versjoner har hatt litt myk fjæring slik at pasienter og personell har blitt
«sjøsyke», men dette er utbedret i ny versjon.
2. Bilen har et avansert luftfjæringsoppsett som gjør at det må gjennomføres en
opplæring/utsjekk før man kan bruke den optimalt. Dette finnes det ferdig opplegg
på i ambulansetjenesten.
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Bruksområde
Tilleggsberedskap for Oslo Universitetssykehus
Gjennom Akershus Røde Kors sin avtale med Oslo
Universitetssykehus deltar vi på suppleringskjøring med de
andre ambulansene i Akershus. Vi har fast vakt annenhver
fredag, og hver 6. torsdag. Utover dette kan vi stille på ekstra
vakter dersom våre personell ønsker det, eller AMK (113sentralen) ringer å har behov for ekstra biler.

O. K. Stensrud på øvelse

Det forhandles i disse dager om ny avtale om tilleggsberedskap, og vi ser for oss at denne
er i boks innen kort tid. Innen da kjører vi på forlengelse av gammel avtale.

T. Lehnen på vakt ved arrangementet «Over Oslo»

Sanitetsvakter
En annen stor del av vår ambulansetjeneste
er sanitetsvakter. Det finnes flere
arrangementer som kreves eller anbefales å
ha ambulanse tilstede, blant annet
fotballkamper, motorsport-arrangementer,
konserter og sykkelritt. Vi har fast avtale med
Åråsen Stadion om å stille på de vaktene de
har, hvor det er krav om ambulanse.

Katastrofeberedskap
Røde Kors Hjelpekorps sin ambulansetjeneste er
også en ressurs i den helhetlige katastrofeberedskapen som Røde Kors kan stille med.
Våre ambulanser vil forventes å kunne stille ved
ekstraordinære hendelser og katastrofer, for å bistå
den profesjonelle ambulansetjenesten.
Ambulanser på vei til Utøya – 22. juli 2011

Økonomi
Vi får samme pris som Sykehusinnkjøp HF har fremforhandlet. Den samlede summen vil da
bli kr. 1 770 000,- inkludert båre og foliering. Dette foreslås tatt fra egenkapitalen.
Gammel ambulanse har estimert verdi på 30-50 000,-, men foreslås gitt bort/solgt billig til
en utdanninginstitusjon (f.eks. OsloMet).
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Styrets vedtak:

Grunnet av lang og tro tjeneste av dagens ambulanse ser styret at en ny er hensiktsmessig å kjøpeStyret går derfor inn for at Årsmøte gir styret disposisjon til å bruke inntil 1 800 000,00 kr til kjøp av
ny ambulanse, så lenge det fortsatt er en avtale med fylket om kjøring i tillegg beredskapen.

