
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Årsmøte 2021 
Skedsmo 

Røde Kors 

 
 
 
 
 

 



 
 

2 
 

 
Dagsorden / saksliste – Skedsmo Røde Kors 

15.04.2021 kl. 18.00 

Møtet holdes på Teams 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
  

2. Benkeforslag: godkjenner årsmøtet benkeforslag eller ikke 
 

3. Godkjenning av stemmeberettigede (navneopprop) 
 

4. Valg av møtedirigent 
 

5. Valg av referent 
  

6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen 
  

7. Valg av tre representanter til tellekorps  
  

8. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet for 2020 
 

a. Revidert regnskap for lokalforeningens totale virksomhet for 2020 
 

9. Handlingsplan 2021 
 

a. Budsjett 2021   
 

10.  Valg til styret i lokalforening 
 

11.  Valg av revisor 
 

12.  Valg av medlemmer til valgkomite 
 

13.  Styrets saker til behandling eller innkomne forslag 
 

a. Sak: Godkjenning av «Lover for Skedsmo Røde Kors» 
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Årsberetning 2020 for Skedsmo Røde Kors  
 
Lokalstyret i Skedsmo Røde Kors har bestått av:  
 

• Leder:             Ingunn Hatlehol Toussi 
• Nestleder:       Jorunn S. Andersen 
• Styremedlem: Erik Haga 
• Styremedlem: John Hofseter 
• Styremedlem: Ragnhild Mila  
• Varamedlem:  Morten Grønli   
• Leder lokalråd Røde Kors Ungdom:   
• Leder lokalråd omsorg: Jan Olav Sjøholt  
• Leder lokalråd hjelpekorps: Phillip Gabrielsen 
• AU: Ingunn Hatlehol Toussi, Jorunn S. Andersen og Erik Haga  
 

Antall medlemmer    2020:   1838. Det er en nedgang fra året før.  
Totalt antall frivillige 2020:     255 
Antall nye frivillige    2020:       25 
 
Lokalforeningen har følgende aktiviteter:  
Lokalråd Røde Kors Ungdom: Kompis  
Lokalråd omsorg: Arbeidsgruppe, besøkstjeneste, besøksvenn med hund, en reise i fred, 
flyktningguide, frivilligvert, kvinnegruppe, stikk innom, vitnestøtte,  
Lokalråd hjelpekorps: RØFF, hjelpekorps 
 
 
Nytt i 2020 var oppstart av Røff.   
 
Møter og representasjon  
Lokalstyret har hatt 11 styremøter, 9 AU-møter. Lokalstyret har vært representert på: 
    

• Landsmøtet til Norges Røde Kors (digitalt) 
• Årsmøtet til Akershus Røde Kors (digitalt) 
• 11 ledersamlinger i regi av distriktet  
• 5 forberedelser til landsmøtet (PR – gruppe) 
• 3 samarbeidsmøter med Fet og Sørum Røde Kors 
• 2 møter i Ressursgruppe – Rom for frivillighet (Helsebygget) 
• 1 Ledersamling på Sundvolden Hotell  
• D-styret: Nestleder: Ingunn Rundtom 
• D-råd Omsorg: Leder Ragnhild Mila og medlem Rubi Sivasubimaniam 
• D-råd Hjelpekorps: vara/nestleder Jøran Gaukeland 
• D-råd Ungdom: Nestleder Maren Romundstad og medlem Cathrine Holst 
• Landsstyret: Anette Remme 
• Landsråd hjelpekorps: Stein Steppen 
• Ressursgruppe transport, hjelpekorps (nasjonalt): Leder Ola Strømman 
• Produktutvalg, hjelpekorps (nasjonalt): Ola Strømman 
 

Styrets viktigste fokusområder i året som har gått  
Grunnet korona har det vært stort fokus på å unngå smitte blant våre aktive. 
  
 
Andre aktiviteter  
410 Påskeblomster til alle de 8 sykehjemmene i Lillestrøm kommune. Julegaver til 
Barneavdelingen på AHUS, Hjelpende hender, Kirkens Bymisjon, Kulturkafeen på Kurland, 
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Mental Helse, Mercy House, Romerike krisesenter, Lillestrøm kommune - mindreårige 
flyktninger, blomster til Libos, Skedsmotun, Stalsberg og Åråsen bo og behandlingssenter.  
 
Opplæring  
Lokalforeningen prioriterer opplæring av våre frivillige.  
Lokalforeningen har i løpet av 2020 avholdt ett kurs i den obligatoriske opplæringen. 
Deltagere på kurs  

• Introduksjon til Røde Kors: 0 
• Grunnkurs i førstehjelp: 16  
• Grunnkurs i psykososial førstehjelp: 0  
• Start-kurs nye frivillige (Nytt 2020): 3 

 
Lokalforeningen deltok på opplæring i distriktets regi med 3 frivillige. Start-kurs nye frivillige.  
Antall egne kursholdere: 7  
 
  
Beredskap  
Lokalforeningen jobber med å få organisert en beredskapsgruppe. 
  
Kommentarer til regnskapet  
I samsvar med regnskapsloven §3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til 
stede. Foreningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.  
 
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens eiendeler, gjeld, finansielle 
stilling og resultat.  
Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 1 008 922.- som overføres til egenkapitalen. 
Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er kr.11 601 159.-. 
 
Ved årsskiftet var våre midler plassert på særvilkår i Lillestrømbanken og i egenkapitalbevis i 
samme bank. Skedsmo Røde Kors har ingen lån.  

Vedlagt følger årsregnskapet.  
 
Avslutning 
Grunnet korona situasjonen i 2020 ble aktivitetene av denne grunn noe redusert. Vi ser frem 
til at vi med tiden vil få et normalisert år, og håper våre frivillige er klare for nye oppgaver i 
året som er foran oss. 
 
Styret vi få takke alle våre aktive frivillige og medlemmer for den gode innsatsen som er gjort 
i året som har gått.  Uten dere kunne vi ikke ha bidratt på samme måte for de som trenger 
oss. Vi vil også takke alle våre støttemedlemmer.  
 
Lillestrøm, 03.03.21 
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Aktivitetsberetninger  
Rapport Frivilligvert  
 
Medlemmer ressursgruppe:  

• Leder:    Jahn Oskar Haugen 
• Medlem: Linn Fjeldvær (til sommeren)   
 

Hvor skjer aktiviteten: Røde Kors huset 
Hvor ofte: Ved behov 
Antall deltakere:  
 
Ta imot, informere og videresende nye frivillige. 
 
Tjenestetimer: 
 
Rapport historieutvalget 
 
Historieutvalget har bestått av Knut Melheim (leder), Barbro Eig Dahl, Liv Halla og Geir 
Solvang. Utvalget har hatt bare 3 møter i 2020, og det har vært ganske liten aktivitet. I 
år har vi særlig jobbet med opprydding i lokalforeningens arkiv 2000-2003, som vi 
hadde oversett tidligere. Mye av innholdet kunne avhendes som ikke-bevaringsverdig. 
Ellers utvalget vært innom 75 års-jubileet til Akershus Røde Kors i 2021 og ikke minst 
vårt eget 100 års-jubileum i 2024. Møtedatoer: 24.2., 17.9. og 8.10. 
   
  
Tjenestetimer: 30 
 
 
  
Lokalråd Røde Kors omsorg  
Lokalråd omsorg har hatt 0 rådsmøter. Leder har deltatt på 9 av styremøtene til lokalstyret.   
 
 
Rapport arbeidsgruppe  
Medlemmer ressursgruppe:  

• Leder:     Liv Halla  
• Medlem: Aase Biseth 
• Medlem: Beate Ivarsson 
• Medlem: Inger Ellingsen 
• Medlem: Ellen Sandbekken 
• Medlem: Ingunn H. Toussi 

 
Hvor skjer aktiviteten: Røde Kors huset/hjemme 
Hvor ofte: 1 gang pr. uke i 9 måneder 
 
Sosialt treffpunkt hvor gruppen kommer sammen for å strikke og sy til inntekt for 
lokalforeningen. 
 
Tjenestetimer: 60 
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Rapport besøkstjenesten  
Arbeidsutvalg: 

Leder        Jan Olav Sjøhol 
1. nestleder     Grethe Holsve 
Besøksvenn-koordinator Rigmor Sivertsen 
Medlemsregister           Jorunn Storhaug Andersen 
Sekretær              Oliv Halmer 
Turansvarlig                    Brit Fosberg 

Medlemmer: 

I 2020 var det 40 besøksvenner, hvor to av de besøker to hver. Det er 44 som får besøk. 
Besøksvenner har gått på besøk og fulgt gjeldende smittevernbestemmelser. Mange har  
hatt telefonkontakt. 

Leder har deltatt på foreningens styremøter. 

Det er avholdt 2 AU-møter. 

Det er videre avholdt 1 kveldsmøte med Besøksvenn-forum, dette er for de aktive. 

Det har vært avholdt 1 medlemsmøte med tema: ME-foreningen. 

Det er sendt ut ett Besøks-nytt til alle som står som medlem i Skedsmo Røde Kors 
Besøkstjenesten. 

Besøkstjenesten har ikke fått arrangert hyggekvelder på kommunens institusjoner, heller 
ikke “Langfredagskafe” eller buss-tur. 

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

Det har vært avholdt 2 kvelder på Kurland hvor besøkstjenesten er med. Dette er et 
arrangement for psykisk og fysisk utviklingshemmede på Løvenstad i Rælingen. Dette er et 
interkommunalt arrangement. Jan Olav Sjøholt er ansvarlig for dette. 

Til jul ga vi som vanlig blomster til de vi besøker. 

 
Tjenestetimer: 3200   
  
 
 
Rapport Besøksvenn med hund   

• Leder:  Marianne Farstad 
 
Hvor skjer aktiviteten: Skedsmotun, Libos og Stalsberg 
Hvor ofte: Annen hver uke 
Antall frivillige:5 
 
Besøk på demensavdeling med hund. 
 
Tjenestetimer:  
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Rapport Flyktningguiden  
Leder:                                                 Ingunn Hatlehol Toussi 
Nestleder/Møtereferent :                     Hanne Mette Brekke 
Medlem:                                              Audhild Bøe  
                               Inger Margrethe Sørensen (permisjon 2.halvår) 
                                                           Tron Arild Stenersen (permisjon 4.kvartal) 
                                Arnfinn Brekke 

            Camilla Schiørn  
            Anne Lise Wanvik  
            Anne Hermine Bakke Jensen (fra oktober 2020) 

Arrangementsansvarlig:                            Alle/delt 
Intervjuer/Koblinger:         1. halvår: Inger Margrethe Sørensen 
     2. halvår:  Delt (1 måned hver) 
 
Faste møter i ressursgruppen: 
Ressursgruppen hadde i utgangspunktet satt opp faste møter siste mandag hver måned 
hele året. 
På grunn av Korona-nedstenging ble all aktivitet satt på vent fra april 2020 til over 
sommeren. 
I høst rakk vi 3 møter før vi igjen måtte "stenge" for fysiske møter fra slutten av november. 
Tjenestetimer: 150 
  
Guiding: 
Vi har i 2020 koblet 13 flyktninger og guider. Ved årets utgang hadde vi 16 aktive koblinger 
Tjenestetimer til intervju/koblinger/oppfølging/avslutnings-samtaler: 120 
Tjenestetimer for guidene: 1300 
  
Samarbeid med kommunen: 
Leder har avholdt faste møter med programkoordinatorene på flyktningkontoret i Skedsmo 
kommune. I tillegg har hun hatt mail og telefonkontakt med disse jevnlig.  
Kommunen fikk halvårsrapport fra ressursgruppen, siste gang for 1.halvår 2020. 
Tjenestetimer: 20 
  
Kontakt med distrikts-kontor: 
Leder har hatt kontakt med distrikts-kontoret i Akershus ved behov. 
Tjenestetimer: 40 
  
Ledersamlinger: 
Leder har deltatt på 2 ledersamlinger med overnatting. 
2 andre medlemmer deltok på en samling i januar.  (C. Schiørn & H. M. Brekke) 
Tjenestetimer: 100 
  
Fellesarrangementer: 
I løpet av 2020 har flyktning-guiden kun hatt ett fellesarrangement, alt annet ble avlyst pga. 
Covid-19.  
•    Bowling på Strømmen inkl. pizza 9. mars. 
Tjenestetimer: 228 
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Kurs for frivillige: 
Planlagt kurs 28.3. ble avlyst. 
Kurs avholdt onsdag 23.9.2020  
Tjenestetimer: 15 
  
 
Rapport og referatskriving: 
Tjenestetimer: 10 
 
Tjenestetimer: 1983  
 
 
Rapport Kvinnegruppe 
Medlemmer ressursgruppe:  

• Leder:       Ingunn Hatlehol Toussi 
• Nestleder: Rubi Sivasubramaniam  

 
Hvor skjer aktiviteten: Måsan aktivitetssenter 
Hvor ofte:   hver uke 
Antall frivillige:         6 
Antall deltakere:         20 
 
Sosial møteplass for kvinner, og en time trening med instruktør. 
 
Tjenestetimer: 80 
 
 
Rapport Stikk innom  
Medlemmer ressursgruppe 1:  

• Leder:      Liv Halla 
• Medlem:  Ellen Sandbekken  
• Medlem:  Aase Biseth 
• Medlem:  Ingunn Hatlehol Toussi 
• Reserve: Beate Ivarsson 

 
Medlemmer ressursgruppe 2: 

• Leder:     Laila Faye 
• Medlem: Inger Ellingsen 
• Medlem: Inger Paulsen 
• Medlem: Elisabeth Fosjord 

 
 
Hvor skjer aktiviteten: Måsan aktivitetsenter 
Hvor ofte:            Hver annen uke 
Antall frivillige:         10 
Antall deltakere:      40 
 
Aktivitet og sosialt samvær med servering av snitter, kaffe og kake. Aktiviteten har ikke vært 
aktiv siden nedstengningen i mars. 
 
Tjenestetimer: 76 
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Rapport Vitnestøtte  
 
Medlemmer ressursgruppe:  

• Leder:    Jorunn S. Andersen 
• Medlem: Wenche Breistein  
• Medlem: Kari Esvall 
• Medlem: Inger Fjæren 
• Medlem: Sølvi Schøning Lie 
• Medlem: Hanne Sand 
• Medlem: Martin Sand 
• Medlem: Synnøve Stenbak 

 
Hvor skjer aktiviteten: Nedre Romerike Tingrett 
Hvor ofte: Ved behov 
 
Veilede og snakke med de som skal vitne i retten. 
I 
 
Tjenestetimer: 0 
 
 
Rapport Våketjeneste  
Medlemmer ressursgruppe:  

• Leder:     Ingunn H. Toussi 
• Medlem: Jorunn S. Andersen   
• Medlem:  Ragnhild Mila 

 
Hvor skjer aktiviteten: Sykehjem, private hjem 
Hvor ofte: Ved behov 
 
Grunnet korona er ikke aktiviteten oppe enda. 
 
Gi en støttende hånd til den som er inne i livets siste fase.  
 
Tjenestetimer: 0 
 
 
Rapport Hus-styret   
Eiendomsdrift. Årsberetning 2020 

Hus-styre: Erik A. Haga(leder), Stein-Erik Østlie, Gunnar Halmer, Trond Westby, Morten 
Grønli, Ingunn Rundtom, Terje Kleven. John Hofseter og Kari Haug Birkenes 
(på grunn av pandemien er ikke skiftet fra Liv Halla til Kari Haug Birkenes formelt 
gjennomført) 

Hus-styret har forvaltningsansvaret for Røde Kors huset i Skedsmogata 3 C Lillestrøm, samt 
for Olasetra og lokalet vi leier i Elvesvingen. 

Det er avholdt 2 møter i hus-styret i 2020. Mellom møtene samarbeider hus-styret tett via 
epost, telefon og SMS. 
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Røde Kors huset, Skedsmogt. 3C 

Følgende er ved årsskiftet engasjert i driften av huset: 

Forretningsfører: Adv. Owe Halvorsen & Co 

Regnskap: Myhrers RTB AS 

Utleie av møtelokaler: Rune Sand. 

Vaktmester: Kjetil Øverland. 

Renhold Røde Kors lokaler: Vivie Monica Bergseth og Jenny von Krogh.    

Den daglige driften av huset ivaretas av forretningsfører, advokat-firma Owe Halvorsen & 
Co.  

Husstyret har stått for kontakten med forretningsfører. 

Husstyret har også 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. 

Ombygninger og vedlikehold. 

Deler av det hydrauliske systemet i heisen er byttet. 

Det er byttet motor og slitasjedeler på gitteret ned. 

Lokalene til logopedene mot lysgrava er pusset opp fra tak til gulv og belysningen i 
fellesarealet der er byttet til LED. 

En lekkasje i avløpet fra tak-slukene er utbedret. 

Bunnledningen fra toalettet hos logopedene og frem til pumpe-kummen er rehabilitert. 

Ordinært vedlikehold og mindre utbedringer er utført i den grad det har vært nødvendig.   

 

HMS. 

Års-kontroll av alt slukkeutstyr er gjennomført. 

Det elektriske anlegget i huset blir fulgt opp av elektriker og alle feil utbedres fortløpende.  
Års-kontroll er ikke utført i 2020. 

Utskifting av møbler og utstyr. 

Ny projektor er montert i undervisningsrommet. 

Det er kjøpt inn 20 små, sammenleggbare bord og tralle til disse. 

Det er montert 3 dispensere for håndsprit. 

  

Faste leietakere.  

Det har ikke vært noen utskifting av faste leietakere i 2020. Huset er fortsatt fullt utleid. Det 
er forhandlet og tegnet oppsigelig kontrakt ved utløpe av bindingstiden for en leietaker.  
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Møtelokalene 

Utleievirksomheten i møte- og selskapslokalene har fra mars vært preget av pandemien. I 
perioder ble alt avlyst, mens det i noen perioder har vært mulig å holde selskap, kurs og 
møter med begrenset deltagelse. Resultatet har vært at vi har hatt omtrent 50% av et 
normalår. 

Noe av nedgangen i leieinntekter har vi fått kompensert gjennom krisepakkene for 
frivilligheten. 

Akershus Røde Kors bruker våre møterom i stor utstrekning, men også her har pandemien 
lagt store begrensninger. Det samme gjelder foreningens egen bruk av lokalene. 

  

Bookingsystem for møterommene 

Vi tok i bruk bookingsystemet VisBook sent i 2019. Systemet holder god kontroll på all bruk 
av møterommene og gir automatisk informasjon til renholderne om bruken av rommene. 
Fakturering av leiene er også enkel i dette systemet. 

I pandemien med hyppige endringer og avbestillinger fungerer også VisBook greit. 

På grunn av usikkerheten rundt pandemien er ordrereserven for 2021 vesentlig mindre enn 
den har vert ved tidligere årsskifter. 

Tjenestetimer: 800 

 

Olasetra. Gnr. 81. Bnr. 1164 i Rælingen kommune. 

Hytteansvarlig: John Hofseter 

Nye vinduer ble innkjøpt sent i 2019. Planen var å få kjørt de opp med snøscooter, men snømangel 
hinderet dette. Så kom pandemien og satte ting litt på vent, men på tampen av året var alt klart for 
helikoptertransport som så ble hindret av manglende flyvær. 

Det er ellers kun utført enklere vedlikehold og vedhogst. 

Tjenestetimer 200 

 

Elvesvingen 23 Lillestrøm 

Ut over tilsyn er det kun utført litt etter-skruing av platene på portene. 

Tjenestetimer 50 

Strømmen 3.1.2021 

Erik A. Haga 

Tjenestetimer totalt 1050 
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Lokalråd Røde Kors Ungdom  
Skedsmo Røde Kors har ikke hatt lokal-råd ungdom dette året.  
 
 
Lokal-råd Røde Kors Hjelpekorps  
Årsberetning hjelpekorps 2020 

 

Lokalrådet 

 

Korpsleder: Philip Gabrielsen   

Operativ leder: Jon-Fredrik Torp  

Administrerende leder:Malén Sandmoe   

 

Aktiviteter og møter: 

 

Korpskvelder 

I løpet av 2020 ble det avholdt 27 korpskvelder med 769,5 loggførte timer i KOVA. Dette er 
en klar nedgang fra tidligere år, men skyldes helt klart smittesituasjonen i forbindelse med 
Covid-19 hvor vi har sett oss nødt til å avlyse mange av de planlagte kveldene. Vi avlyste 
samtlige korpskvelder i mars og april før vi forsiktig startet opp med korpskvelder fra 5. mai 
med 5 deltakere. Vi åpnet for 20 deltakere på korpskvelder fra og med 26 mai, men var 
påpasselige med å sørge for at alle meldte seg på i KOVA mtp. smittesporing i etterkant. 

 

De korpskveldene som har vært gjennomført har hatt variert innhold med momenter som 
førstehjelp, søk og redningsøvelser, dugnad og digitale korpskvelder via teams, men 
dessverre måtte vi utsette en del av det vi hadde planlagt som for eksempel øvelse med 
NRH, besøk på Rygge osv.  

Årets første korpskveld var en informasjons-kveld om Sartopo hvor hele distriktet var invitert, 
og vi fylte opp hele storsalen oppe med lærelystne hjelpekorpsere. Vi rakk også før landet 
stengte ned å besøke luftambulansen på Lørenskog i regi av vårt medlem John,  med over 
20 deltakere denne kvelden. I Oktober var vi så heldige å få besøk av en ambulansearbeider 
som holdt et flott foredrag for oss om akutte tilstander hos barn. 

 

Velferd 

Lokalrådet har som et sosialt tiltak besluttet å lage mat før korpskvelder for å få opp antall 
deltakere. Dette har blitt godt tatt imot av mange medlemmer, men dessverre har det vært 
vanskelig å gjennomføre regelmessig grunnet smittesituasjonen. Det har blitt laget mat 
sporadisk gjennom året og det har vært variabelt med deltakere rundt bordet. 
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Sommeravslutning, julebord og julegrøt sammen med lokalforeningen ble avlyst grunnet 
pandemien. 

Sommeravslutning for hjelpekorpset ble i år arrangert på Peppes Pizza den 16 juni med 8 
deltakere.  

Det ble arrangert Team-building på “Høyt og lavt klatrepark” som oppstart etter 
sommerferien den 25. august med 11 deltakere. 

Det ble i år avholdt digitalt julebord med 8. deltakere da det ikke var forsvarlig med oppmøte. 
Samtlige medlemmer fikk i stedet hjemkjørt en julepose som takk for innsatsen i dette 
merkelige året. 

 

Garasjetorsdag/lørdag 

Garasjetorsdag ble satt i gang som et tiltak før sommeren og er ment som faglederens dag. 
Her kan de få bistand til rydding, vasking, opptelling og evt. annet som trengs. Etter at RØFF 
startet opp med samlinger på torsdager flyttet vi dag til lørdag. Det har vært varierende 
innhold og oppmøte, og vi ser at disse dagene bør planlegges bedre i startfasen. Det har 
blitt holdt 3 samlinger og det er loggført 58 tjenestetimer, og vi kommer til å videreføre denne 
aktiviteten i 2021. 

 

Vannredningscamp 

Det ble i år som i fjor arrangert vannredningscamp på Sørlandet. I år var det 14 deltakere fra 
Skedsmo med i tillegg til et par fra Aurskog-Høland. Det ble arrangert VSJØ i regi av 
Skedsmo og overflate redningskurs i regi av Hodet over vann. Samtlige deltakere var svært 
fornøyde og det er allerede planlagt camp til neste år. 

 

Lokalrådsmøter 

Etter valget var lokalrådet på bli-kjent-tur på Olasetra.  

Gjennom året har det blitt avholdt jevnlige lokalrådsmøter, totalt 12 møter. Lokalrådet har i 
hele 2020 vært åpne for observatører på lokalrådsmøtene, og referater har blitt sendt ut til 
samtlige medlemmer i ettertid.  

Lokalrådet deltok med samtlige medlemmer på lokalforenings-samling på Sundvollen i 
begynnelsen av 2020. Depotleder deltok også på samlingen. 

 

 

Fagledermøter 

Det har blitt invitert til jevnlige fagledermøter gjennom året, og blitt avholdt totalt 6 møter. Det 
har vært varierende oppmøte på disse møtene, alt fra 3-9 deltakere inkludert 
lokalrådstroikaen. Det har også på fagledermøtene vært åpent for observatører og referater 
har blitt sendt ut i ettertid til samtlige medlemmer av hjelpekorpset. 
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Eksterne møter 

Hjelpekorpset deltok i mars på møte ang planlegging av Byfesten. Hjelpekorpset har også 
deltatt på årsmøtet i Akershus Røde Kors, ledermøte i regi av distriktet, ekstraordinært 
valgmøte i forbindelse med D-råd hjelpekorps samt hatt 2 deltakere på 
sårbarhetskonferansen i Oslo.  

Tjenestetimer: 700  

 

 

Sanitetsvakter: 

Tjenesteleder: Cathrine Siljuberg fra 08.09.2020 

Vervet ble ivaretatt av Philip Gabrielsen frem til 08.09.2020. 

Gjennom 2020 deltok Skedsmo røde kors hjelpekorps på 12 sanitetsvakter, som dessverre 
er en veldig nedgang fra tidligere år. På grunn av pandemien har mange av våre faste 
sanitetsvakter blitt avlyst, deriblant Byfesten, triatlon i Finnskogen og lacrosseturnering.  

Hjelpekorpset har likevel bistått på blant annet trappeløp i Scandic hotell, dansestevne og 
treningskamper for LSK. Vi har også bistått LSK kvinner med UEFA kamp på Åråsen 
stadion, og bistått Aurskog-Høland med ambulanse på bilcrossturnering. Pandemien sørget 
også for at AMK trengte transport til utstyr for forsterkning og vi har kjørt ut varer for 
Lillestrøm Torv.  

Åråsen Stadion gjennom Lillestrøm Sportsklubb har også i 2020 vært fast 
samarbeidspartner, og vi har her hatt ansvar for samtlige kamper. På grunn av pandemien 
ble sesongstart utsatt til juli og vi har ikke hatt streiflag i år da det kun har vært tillatt med 200 
tilskuere. Dette har dessverre ført til lavere inntekt enn vanlig for oss. 

Fra midten av november til desember stilte vi opp med to mannskaper på det populære 
programmet Maskorama. Dette fant sted på X-meeting point på Hellerudsletta. Vi håper 
smittesituasjonen bedrer seg og at det åpnes igjen for mer aktivitet i 2021. 

Tjenestetimer: 428,5  

 

Aksjoner: 

Skedsmo Røde Kors hjelpekorps har i 2020 deltatt på 57 utkall, som er en signifikant økning 
fra i fjor da vi deltok på 37 utkall. Utkallene omfatter søk- og redningsoppdrag, inkludert 
bistand i forbindelse med jordskredet i Gjerdrum. 

Tjenestetimer: 999,5   
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Beredskap: 

I påsken rullet Skedsmo Røde Kors ut mannskapsbilene og var til stede i marka for 
lokalbefolkningen som måtte tilbringe påsken hjemme. Dette tiltaket ble gjort på frivillig basis 
og ble godt mottatt av befolkningen. Vi utvidet beredskapen til ukene etter påsken også. 
Båten vår Lise var også en del ute i beredskap i sommermånedene. I mai måned deltok 
hjelpekorpset aktivt i oppsøkende virksomhet blant ungdom og russ gjennom hele 
russetiden. Sammen med utekontakten fra Skedsmo- og Lørenskog kommune, 
forebyggende enhet i politiet, OUT og natteravnen var vi tilstede der ungdommen samlet 
seg. 

 

Tjenestetimer: 329  

 

Kurs og instruksjon: 

Før pandemien kom til Norge rakk vi å sende 12 deltakere på KSAM i regi av Ullensaker, 10 
deltakere på KFØR i regi av Vestby og Ås, hvor vi også deltok med 7 i stab, 2 på 
repetisjonskurs i BAP, 1 re-godkjent i Vestby og Ås, samt 1 deltaker på VFØR på merket. 

Dessverre har Covid-19 satt sitt preg på kompetansehevingen i hjelpekorpset, og flere kurs 
har blitt avlyst i løpet av året. Vi har måttet tenke annerledes og være løsningsorienterte og 
strenge for å gjennomføre kurs lokalt med tanke på smittevern. Skedsmo skulle i våres 
arrangere KSOR for Akershus, men dette ble avlyst. I stedet ble kurset kjørt internt for 3 
fornøyde deltakere hvor de fleste av teorikveldene foregikk over Teams. 

I juni arrangerte hjelpekorpset KSJØ lokalt for sine medlemmer med 7 deltakere og 3 stab. 
På vannredningscampen ble det arrangert VSJØ + overflatesvømming med 6 deltakere.  

Tre deltakere deltok på KSAM i regi av Aurskog Høland, og 2 deltok på KFØR som ble holdt 
i Nes.  

Tre deltakere på LSOR i Trondheim i september. 2 deltakere på instruktørkurs samband.  

 

Tre deltakere på LOUP-kurs. Dessverre ble bare 1 av 3 samlinger gjennomført pga. 
smittesituasjonen, men resten av kurset gjennomføres i løpet av 2021. 

1 personell har kjørt opp til utryknings-førerkort. 

Tre deltakere har tatt og bestått re-godkjenning i regi av Nes i september og 2 ble re-
godkjent lokalt hos oss. 

KSOR høst med 2 deltakere og 8 stab. Dessverre viste det seg i ettertid at en av deltakerne 
var positive for Covid-19, og samtlige som hadde vært i kontakt med personen ble satt i 
karantene umiddelbart. Resterende ble oppfordret til å gå i frivillig karantene. Heldigvis ble 
ingen andre smittet av Covid-19 gjennom helgen og det viser at planlegging og 
gjennomføring med tanke på smittetiltak virket som det skulle. 

Tjenestetimer: 2210  
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Øvelser: 

Alle store øvelser med andre etater har dessverre blitt avlyst og utsatt.  

 

Sminke og Markør: 

Fagleder: Ingunn Hansine Solli fra 12.02.20 

Sminkerommet har blitt ryddet og organisert. Det har blitt gjort nødvendig vedlikehold. 

Tjenestetimer: 20 

 

Ambulanse: 

Fagleder: Jørgen Fjeldberg fra 02.03.20 

Stein Teppen frem til 01.02.20 

Året som har gått har vært preget av Covid-19 pandemien, men kanskje ikke i samme 
retning som andre aktiviteter. Mens alle aktiviteter ble stanset og landet stengte ned, så ble 
beredskapsambulansene i Oslo / Akershus oppbemannet. 

Flere av ambulansepersonellene i Skedsmo og andre Hjelpekorps sto på både dag og natt, 
på tvers av korpsene og organisasjonene. OUS lånte også ut sine egne syketransport-biler 
til FORF. 

Vi har ikke hatt smittetilfeller på eget personell. 

Rekrutteringen av nye medlemmer inn i «Ambulanse-gruppen» har dessverre stått i ro – 
grunnet pandemien. Det har ikke vært arrangert nytt AFØR-kurs, som det skulle vært pilot på 
i år. 

Når Oslo Universitets-sykehus gikk tilbake til grønt beredskapsnivå, og ikke lengre trengte 
beredskapsambulanser på vakt døgnet rundt, ble det vanskelig å dekke de ordinære 
vaktene. Ambulanselederne i Akershus tror mye av dette skyldes motivasjon da ny avtale 
med OUS enda ikke er på plass. Vi kjører fortsatt på gammel avtale, og forhandlingene står 
mer eller mindre i ro. 

Vi har per. 1.desember 2020 kjørt 106 oppdrag. Dette tallet er lavere enn foregående år, 
men skyldes nok at oppdragene tar lengre tid pga. strengere vaskerutiner og ordinære 
vakter har vært vanskeligere å dekke. 

Ett stk. personell fra Skedsmo RKH bistår Ski RKH med legevakt-kjøring. 

Ambulansen vår har også vært til stede på Åråsen Stadion og LSK´s hjemmekamper. 

Øvelser og fagkvelder har det vært lite av i år.  

Fagleder har deltatt på møter i Faggruppe Ambulanse i Akershus Røde Kors. 

Tjenestetimer: 751,5  
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Vann-redning: 

Fagleder: Arnt Rikard Alvestad fra 27.04.20-d.d. 

Vervet ble ivaretatt av Philip Gabrielsen frem til 27.04.20. 

Vann-redning har hatt en betydelig oppsving i antall medlemmer som viser interesse. 
Tjenestetimer har bestått i både øvelser og sanitetsvakter, samt vannredningscampen som 
ble gjennomført sommeren 2021. Lise har også vært ute i Oslofjorden og Øyeren på frivillig 
basis for å være i beredskap for folk som ferdes på sjøen. 

Skedsmo har gjennomført flere kurs knyttet til vann-redning i 2020, deriblant 2 KSJØ-kurs, 1 
VSJØ og 1 overflateredder-kurs. I 2020 har vi gitt kurs til 3 personer som i sesongen 2021 vil 
kunne bli båtførere.  

Aktiviteten vi driver er blitt positivt mottatt og det har resultert i en øvelse med brannvesenet, 
noe vi håper kommende sesong vil gi mer av. 

Vann-redning ønsker å styrke videre opplæring og trening mot elv og flom. Vann-redning er 
populært i korpset og har mange motiverte og kompetente mannskaper. 

Tjenestetimer: 400 

 

Depot:  

Fagleder: Filip Bjerkestrand Karlsen fra 12.05.20-d.d. 

Vervet ble ivaretatt av Jon-Fredrik Torp frem til 12.05.20 

I løpet av året har depot gjennomgått forandringer i forbindelse med omplassering av 
materiell, og få på plass et nytt ut / inn kvitteringsystem. Alt av innhold på depot er telt opp 
for å etablere oversikt over hva SRKH disponerer av utstyr og annet materiell. Etter en solid 
«ryddedugnad» har utgått og ødelagt inventar blitt fjernet, og depot oppleves mer oversiktlig 
og fremkommelig. 

De største investeringene for depot i 2020 har vært nytt kvitteringsystem, nye 
førstehjelpsekker og innkjøp av forbruksmateriell. Hjertestarterne har blitt supplert med nye 
batterier. Utgifter til smitteutstyr har vært betydelige. 

Tjenestetimer: 150 

 

 

Samband: 

Fagleder: Jon-Harald Bråthen 

Det har i 2020 blitt utført normalt vedlikehold på sambandsutstyret. Samtlige terminaler har 
gjennomgått en omprogrammering. 

Tjenestetimer: 20 
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Snøscooter/vintertjeneste: 

Fagleder: Nina Mikalsen 

Scooter beredskapen vinteren 2019/2020 var preget av ekstremt lite snø, hele 6 vakter ble 
avlyst da det ikke var nok snø i nærområdet til kjøring for OUS. Det ble gjennomført 4 vakter 
denne sesongen.  
I 2020 ble det gjort innkjøp av ny rednings-pulk til scooteren, denne kom ikke før i 2021. Den 
er nå tatt i bruk og den “gamle” pulken er blitt ekstrapulk. Det er også gjort vedlikehold på 
både scooter og henger, samt laget nye retningslinjer og pakk-liste for både scooter og pulk. 
Vi håper på en bedre sesong i 20/21. 
 
Tjenestetimer: 100 

Transport: 

Fagleder: Eskil Nordby 

51: Har fått nye sommer og vinterdekk, hatt service som normalt. Har også hatt rep. Av de 
nye standby blålysene da et kretskort ble ødelagt. De nye vinterdekkene som ble kjøpt i 
2019 var totalt utslitte, så bilen har fått en 4-hjulskontroll for å forhindre at det blir 
unødvendig økt dekk slitasje. 

Kilometer kjørt så langt i år pr. 06.12.2020 er: 18 718,84 km 

52: Har hatt normalt service og 4-hjulskontroll, i tillegg fått nye sommer og vinterdekk 
grunnet alder. Ingen større feil eller mangler. 

Kilometer kjørt så langt i år. pr. 06.12.2020 er: 4 647,00 km 

Garasjen: Det har blitt kjøpt inn en ny høytrykk-spyler, da den andre ble ødelagt. Den er nå 
koblet opp mot de eksisterende «spylerne» som henger på veggen i garasjen, den andre ble 
reparert og er nå en fungerende «mobil» høytrykk-spyler. Det jobbes også med å få til en 
bedre såpeløsning til bilene våre (større såpebeholdere f.eks.)  

Det vil mot neste år jobbes med å utbedre en del småskader på 51. Samt utskifting av 52. 

Tjenestetimer: 100 

Medlemskontakt: 

Fagleder: Stian Bergstrøm fra 26.02.20 

I 2020 ble medlemskontakt omgjort til faglederstilling, istedenfor at denne rollen ble ivaretatt 
av lokalrådet. 

Per 01.01.21 sto vi med totalt 29 aspiranter, 8 av disse er påbegynt kursrekke. 

2020 ble brått ett veldig stille år for medlems-kontakten da Covid-19 i lange perioder har 
stanset inntak-prosessen til hjelpekorpset. Året ble heller ikke noen enkel affære for de 
aspiranter som begynte på kurs, men erfarte at kurs ble utsatt på ubestemt tid eller avlyst. 
Målsetningen fra 2019 var å rydde samtlige lister tilknyttet hjelpekorpset og 
opplæringsdelen, dette anses som innfridd! 

Fem aspiranter har gjennomført kursrekke i løpet av 2020. 

Tjenestetimer: 100 
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RØFF: 

Aktivitetsleder:             Jahn Oskar Haugen  
Koordinator:                 Maren Romundstad  
Friluftansvarlig:            Ingunn Hansine Solli  
Førstehjelpsansvarlig: IKKE BESATT  

Sammensetning: Det er 16 veiledere I RØFF hvor flesteparten er hentet fra Hjelpekorpset. 
Foreløpig er det fire deltakere som er rekruttert gjennom sosial medier. Det passer bra med 
så få deltakere i denne perioden med hensyn til smittevern. Tanken er at når flere deltakere 
blir rekrutter, er dagens deltakere godt integrert i aktivitet og har opparbeidet seg et visst 
kunnskapsnivå slik at de kan ta større del i planleggingen og gjennomførelsen.  

Aktivitet: Det har blitt gjennomført RØFF-treff hver torsdag siden oppstarten 8. oktober. 
Deltakerne hadde variert friluft- og førstehjelperfaring før oppstart av aktiviteten. Gjennom 10 
treff har ungdommen fulgt kursplanen til Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF). Vi har blant 
annet hatt om båltenning, egensikkerhet, brannskader, hypotermi, ABC, kart og kompass, og 
sambandsbruk.   

Ungdommene har uttrykt stor nytteverdi av aktiviteten både kunnskapsmessig med friluftsliv 
og førstehjelp, men også med det sosiale. Spesielt i forbindelse med pandemien hvor 
ungdom har vært hardt rammet av tiltakene. De har knyttet tette bånd til hverandre, og har 
bidratt til å gjøre hverandre gode. Ungdommene har allerede uttrykt ønske om større 
utfordringer, som lengre turer med overnatting og større øvelser.  

Kursvirksomhet: Kurs I oppvekstaktiviteter avholdt 28. November på Teams for veilederne. 
4 veiledere deltok.   

Kontakt med kommunen: Leder har vært I kontakt med Lillestrøm kommune ved 
barnevernstjenesten for å informere om tilbudet. De har gitt tilbakemelding om at dette er et 
veldig bra tilbud som de skal videreformidle til sine ungdommer.   

Tjenestetimer: 200 
Totalt frivillige tjenestetimer: 8600 
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Handlingsplan for Skedsmo Røde Kors for året 2021   
Denne handlingsplanen er tilpasset nytt hovedprogram 2021-23 som vedtatt på Landsmøtet 2020.  
 
 
2.1 REDDE LIV - 
Mennesker er 
forberedt på, 
responderer på og 
kommer seg raskt 
etter kriser  
(beredskap, søk og 
redning)  
  

 

Mål eller 
målgruppe  

Tiltak/aktivitet  Mål antall 
frivillige  

Mål antall 
deltakere/ 
brukere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

Hjelpekorps  
  

     Lokalråd 
hjelpekorps 

  

Hjelpekorps    Lokalråd 
hjelpekorps 

   

Øke førstehjelps-
kunnskap i 
lokalsamfunnet  

   Førstehjelps-
ansvarlig 

   

Beredskapsvakt  
  

     Beredskaps-
ansvarlig 
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2.2 TRYGG 
OPPVEKST - Barn 
og unge utvikler 
seg i trygge 
omgivelser, preget 
av inkluderende 
fellesskap  
  

 

Mål eller 
målgruppe  

Tiltak/aktivitet  Mål antall 
frivillige  

Mål antall 
deltakere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

 Ungdom  RØFF   20 Ressursgruppen Rekruttere via sosiale medier   
Redusere 
utenforskap  

Treffpunkt  10   20 Aktivitetsleder Opprettholde og utvikle vår møteplass for 
ungdom og rekruttere via sosiale medier. 

  

  
  

            

  
  

            

  
 
 
 
2.3 LIV I 
VERDIGHET - 
Mennesker lever 
trygge liv i 
verdighet, med 
mulighet for 
utvikling  
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(omsorgsaktiviteter 
som 
besøksvenn osv.)  
  
Mål eller 
målgruppe  

Tiltak/aktivitet  Mål antall 
frivillige  

Mål antall 
deltakere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

Besøksvenn  
  

Vurdere å starte med 
ringevenn. 
Videreutvikle 
besøkstjenesten. 

45  50   Aktivitetsleder Utrede behovet for ringevenn. 
 
Utrede om aktiviteten det er noe behov for 
nye tiltak.  
 

 

Flyktningguide  
  

Sikre nye koplinger 30  30   Aktivitetsleder Søke samarbeid med kommunen. 
Rekruttere via sosiale medier. 

  

Nettverk etter 
soning  
  

Vurdere oppstart av 
aktivitet 

10  20   Styret Utrede behov  

  
  

            

  
  

            

  
 
3. HVORDAN VI SKAL 
ARBEIDE:  
     3.1 HUMANITÆR 
EFFEKT - Vi prioriterer og 
gjennomfører humanitær 
innsats som har effekt  
     3.2 STYRKE 
FRIVILLIGHETEN - Vi 
inspirerer, mobiliserer og 
beholder flere medlemmer 
og frivillige  
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     3.3 ÅPEN OG 
ENDRINGSDYKTIG - Vi 
videreutvikler oss som en 
åpen og endringsdyktig 
organisasjon, i tråd med   
           
samfunnsutviklingen  
     3.4 BÆREKRAFTIG OG 
ANSVARLIG - Vi opptrer 
på en bærekraftig og 
ansvarlig måte, til 
inspirasjon for andre  
Mål   Tiltak/aktivitet  Ansvarlig for 

tiltak/aktivitet  
Hvordan oppnå 
målet  

Budsjett  

Rekruttere medlemmer 
og frivillige  

Vervekampanje Facebook, stands og 
lokalavisen 

 Frivilligvert Facebook, stands 
og lokalavisen 

  

Bruktbutikk  
  

Opprette gjenbruksbutikk og sosial møteplass   Styret Opprette utvalg som 
undersøker 
mulighetene hvis 
dette er ønskelig 
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