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Dagsorden / saksliste – Skedsmo Røde Kors 

2.mars 2022 kl. 18.00 

Røde Kors Huset 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

2. Godkjenning av stemmeberettigede (navneopprop) 
 

3. Godkjenner Årsmøte benkeforslag 
 

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 2021 
 

a. Revidert regnskap for lokalforeningens totale virksomhet for 2021 
 

9. Handlingsplan 2022 
 

a. Budsjett 2022   
 

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. Forslag om endre §25 i lovene for Skedsmo Røde Kors 

 

14.  Utmerkelser og hedersbevisninger 

 

 

  

 

 



 
 

3 
 

Årsberetning 2021 for Skedsmo Røde Kors  
 
Lokalstyret i Skedsmo Røde Kors har bestått av (fra Årsmøte 15. april 2021):  
 

• Leder:             Tarje Braaten 

• Nestleder:       Kari Haug Birkenes 

• Styremedlem: Erik Haga 

• Styremedlem: John Hofseter 

• Styremedlem: Cathrine Holst  

• Varamedlem:  Jahn Oskar Haugen   

• Leder lokalråd Røde Kors Ungdom:  Anam Amer 

• Leder lokalråd omsorg: Jan Olav Sjøholt  

• Leder lokalråd hjelpekorps: Jørgen Fjeldberg 

• AU: Tarje Braaten, Kari Haug Birkenes og Erik Haga  
 

Antall medlemmer    2021:   1695 (1838).  
Totalt antall frivillige 2021:     253   (255) 
Antall nye frivillige    2021:        66     (25) 
 
 
Lokalforeningen har følgende aktiviteter:  

1. Lokalråd Røde Kors Ungdom: Treffpunkt  
2. Lokalråd omsorg: Besøkstjeneste, Flyktningguide, Kvinnegruppe, Stikk Innom, Vitnestøtte 

(avventer koronaåpning av tingretten),  
3. Lokalråd hjelpekorps: RØFF, Hjelpekorps 
4. En reise i fred (ingen tur i 2021) 
5. Beredskapsutvalget 
6. Frivilligvert 
7. Redaksjonskomiteen 
8. Seniorgruppe 
9. Historieutvalg 
10. Eiendomsdrift / husstyret 

 
 
2021 har vært ett vanskelig år for mange av aktivitetene våre på grunn av Covid og flere aktiviteter 
er enten lagt ned eller ligger i dvale, i dvale er Våketjenesten og Besøksvenn med hund hvor vi løpet 
av 2022 vil se på om det er grunnlag for å starte dette opp igjen. Arbeidsgruppa er lagt ned da 
medlemmene følte at denne aktiviteten ikke lenger er relevant. Stikk innom er en aktivitet som pr i 
dag har en uviss fremtid. På tampen av 2021 ble Seniorgruppa konstituert, dette er en gruppe som 
organiserer eldre medlemmer med lang fartstid. 
 
Møter og representasjon  
Lokalstyret har hatt 8 styremøter. Lokalstyret har vært representert på: 
    

• Årsmøtet til Akershus Røde Kors (digitalt) 
• Ledersamlinger i regi av distriktet  
• 2 samarbeidsmøter med Fet og Sørum Røde Kors 
• D-styret: Nestleder: Ingunn Rundtom, varamedlem Anam Amer 
• D-råd Omsorg: Leder Ragnhild Mila og medlem Rubi Sivasubimaniam 
• D-råd Hjelpekorps: vara/nestleder Jøran Gaukeland 
• D-råd Ungdom: medlem Cathrine Holst 
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• D- ressursgruppe ettersamtaler: Cathrine Holst 
• D-Faggruppe Røff: Nestleder Jahn Oskar Haugen 
• Landsstyret: Anette Remmen 
 
• Landsråd hjelpekorps: Stein Teppen 

Ressursgruppe transport, hjelpekorps (nasjonalt): Leder Ola Strømman  
• Produktutvalg, hjelpekorps (nasjonalt): Ola Strømman 
• Ressursgruppe samband: leder Jon Harald Bråthen 

 
Styrets viktigste fokusområder i året som har gått  
Grunnet korona har det vært stort fokus på å unngå smitte blant våre aktive og deltagere, dette har 
også i år begrenset aktiviteten i stor grad. I tillegg har det nye styret jobbet med å få på plass rutiner 
og prosedyrer samt oppdatert hjemmesiden slik at denne bedre reflekterer hva vi driver med. 
   
 
Gaver gitt til:  
Påskeblomster til alle de 8 sykehjemmene i Lillestrøm kommune. Julegaver til Barneavdelingen på 
AHUS, Hjelpende hender, Kirkens Bymisjon, Stilverksveien Ressurssenter, 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 2021 avholdt ett kurs i den obligatoriske opplæringen. 
  
Beredskap  
Lokalforeningen har satt ned ett beredskapsutvalg som jobber med å få på plass en 
beredskapsavtale med kommunen samt få oppdatert vår beredskapsplan. Beredskapsutvalget ledes 
av Cathrine Holst. 
  
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.  
 
Årsmøte 2021 ga styret fullmakt til å kjøpe ny beredskapsbil for kroner 1 200 000. Denne bilen ble 
bestilt høsten 2021 og blir levert og belastet regnskapet 2022 med kroner 1 340 000. 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og 
resultat. Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 873 749,-  som overføres til egenkapitalen. 
Egenkapitalen pr. 31.12.2021 er kr.12 259 630,- (verdi av huset, tomt og innbo er 2 564 000)  
 

Ved årsskiftet var våre midler plassert på særvilkår i Romerike Sparebank og i 

egenkapitalbevis i samme bank. Skedsmo Røde Kors har ingen lån.  

Vedlagt følger årsregnskapet.  
 
Avslutning 
 
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, 7. februar 2022 
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Aktivitetsberetninger  
  

Lokalråd Røde Kors Ungdom  
 
Leder:                                   Anam Amer  
Nestleder:                            Nicolai Ødelien  
Første rådsmedlem:           Tina Schultz 
Andre rådsmedlem:            Noa Straume-Næsheim  
Første varamedlem:           Leen Aljiber  (fra mars 2021 – mai 2021) 
Første varamedlem:           Elizabeth Storvik  (fra mai 2021)  
Andre varamedlem :           Hritik Sarin  (fra mars 2021 – mai 2021) 
Andre varamedlem :           Ida-Marie Uhre  (fra mai 2021) 
 
Skedsmo Røde Kors Ungdom drifter kjerneaktiviteten til Røde Kors Ungdom, Treffpunkt. 
Treffpunkt er en aktivitet for ungdom mellom 13 og 30. Målet med aktiviteten er å forebygge og 
hindre utenforskap blant ungdom ved å tilby lavterskel møteplasser der ungdom kan bli kjent med 
andre ungdommer og skape relasjoner. I tillegg tar Treffpunkt sikte på at ungdom selv skal få være 
med å utforme aktiviteten i tråd med ung- til-ung prinsippet. I Skedsmo Røde Kors Ungdom har de 
frivillige som driver aktiviteten i tillegg lært masse om ledelse, organisasjonen, driv av møter og mye 
mer.   
 
  
Deltagelse:  
 
Aktiviteten har i gjennomsnitt hatt 24 frivillige gjennom hele året og stadig vekk vervet inn nye 
medlemmer. Fokuset gjennom året har vært å ha mye aktivitet med mange deltagere – noe SKRU 
har klart godt. Dette ble gjort ved å blant annet sende ukentlige plakater om aktivitet til skoler slik at 
de kunne sende det ut til deres informasjonskanaler. Sjekk @skedsmorku for å se plakatene og 
aktiviteten. Videre sendte de frivillige eposter til barnevern, A-hus og flere aktører som tok kontakt. 
Det hjalp også å fortelle venner om aktiviteten og verve folk via frivillig.no. SKRU har også fått et 
tettere samarbeid med kommunen, ettersom Anam Amer er sekretær i ungdomsrådet til Lillestrøm 
kommune.   
  
 
I løpet av 2021 ble det avholdt 68 treffpunkt kvelder, både digitalt og fysisk.   
 
I januar, februar, mars og april hadde vi digital aktivitet. Da gamet vi på discord hver onsdag. Dette 
var et samarbeid med alle ungsomaktivitetene i hele distriktet. Vi gamet i rundt 3 timer hver onsdag.   
 
8. januar gikk også de frivillige rundt i Lillestrøm og delte ut over 100 boller og plakater for 
aktiviteten for å verve inn deltagere for lanseringen av discord aktivitet. Skedsmo avholdt også 
ekstra kvelder der vi koblet oss opp på discord og snakket sammen.  
 
I mars avholdt Skedsmo Røde Kors Ungdom deres første årsmøte for å velge inn et lokalråd.   
 
I april startet Anam Amer, leder for SRKU, og Lina Rojas, leder for VÅRKU, en kampanje som skulle 
sette fokus på psykisk helse. Da jobbet hele distriktet med slagord, logo og aktivitetsplan. 
Kampanjen het “sterkere sammen” og logoen var en sommerfugl. I to uker (26/4 - 9/5) arrangerte vi 
aktivitet hver dag. Det var alt fra gameing og foredrag til challenges og baking.   
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I påsken arrangerte også Skedsmo en påskekveld. Da kjørte vi rundt og delte ut goodiebags med 
maling, egg og godteri hjem til alle påmeldte. Alle koblet til på teams og malte eggene sammen. 
Dette var veldig sosialt, og mange satte pris på dette.   
 
I mai begynte vi med fysisk aktivitet og fikk inn to varamedlemmer som viste stort engasjement og 
interesse for aktiviteten. Da arrangerte vi grilling, spillkveld, geocashing og mye mer. I juni, juli og 
august hadde vi fortsatt aktivitet hele sommeren. I september startet vi et “nytt semester” med kino 
og fikk inn mange nye deltagere. Gjennom hele året har aktivitet som bakekonkurranse, spillkveld, 
pokerkveld, matlagning, grilling og bading og escaperoom gått igjen.   
 
I oktober deltok lokalrådsleder Anam Amer og rådsmedlem Noa Straume-Næsheim på Årsmøte 
Røde Kors Ungdom. Her stemte de over handlingsplanen og Anam var leder for redaksjonskomiteen. 
Aktiviteten vant “Årets Treffpunkt” og ble anerkjent for å ha aktivitet hver onsdag med kreative 
kvelder.   
 
I utgangen av november startet SKRU opp en ressursgruppe, ettersom det var så mange som ønsket 
å være med i lokalråd. Dermed er det 6 i lokalråd og 5 i ressursgruppen.  
 
   
Aktiviteten har gjennom året hatt mange møter internt med de frivillige. Det er blitt loggført 47 
møter hvor ett møte varte i gjennomsnitt 2 timer. Alle frivillige har skrevet under på attester og vist 
politiattest. Flere har blitt kursholdere for treffpunkt kurset og majoriteten har tatt kurset. Mange 
har også fullført startkurset for frivillige, men det er relativt nytt så alle har ikke fått tatt det enda.   
 
Tjenestetimer: 4376 timer (aktivitet og interne møter) 
 
 
Lokalråd Røde Kors omsorg   

Lokalråd omsorg har hatt 0 rådsmøter. Leder har deltatt på 9 av styremøtene til lokalstyret.   
 
 
Rapport arbeidsgruppe  
Medlemmene bestemte på vårparten 2021 å legge ned gruppa grunnet få aktive medlemmer og at 
man følte tiden for julebasarer var over. 
 
 
Rapport besøkstjenesten  
  
Arbeidsutvalg  
Leder:                                 Jan Olav Sjøholt.  
Nestleder:                           Grethe Holsve  
Besøksvennkoordinator:  Rigmor Sivertsen 
Medlemsregistrering:       Jorunn S. Andersen 
Sekretær:                            Oliv Halmer 
Turansvarlig:                      Brit Fosberg 
Revisor:                               Svindal, Leidland, Myhrer & Co AS  
  
Medlemmer. 
I 2021 var det 38 aktive. Det er 38 som får besøk. 1 person besøker 2, 1 person besøker 3 stykker.  
Besøksvenner har gått på besøk etter gjeldene smittevernregler og mange har hatt telefonkontakt. 
Vi har 53 medlemmer.  
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Leder har deltatt på foreningens styremøter. 
Det har vært holdt  2 AU- møter.  
 
Det er videre avholdt 2 medlemsmøter med temaer: LHL og et eget info medlemsmøte. 
Det er sendt ut 1 besøksnytt til alle som står som medlem i Skedsmo Røde Kors Besøkstjenesten. 
 
Besøkstjenesten har ikke arrangert hyggekveld på kommunens institusjoner, grunnet Covid-19 
smitteverntiltak, det samme gjelder Langfredagskafeen. 
 
Det ble busstur 8. september til Stavern. 27 var med på turen.  
 
Besøkstjenestens medlemmer har vært med som vaksineringsvakt Covid-19, annenhver fredag. De 
har vært med fra februar 2021 og ut september 2021. Samarbeidet ble avsluttet med en middag for 
de frivillige på Thon hotell. Jan - Olav var ansvarlig for å få medlemmer til denne oppgaven.  
 
Det har vært forberedende møter med de som skal få besøksvenn og de som skal bli besøksvenner. 
Rigmor og Grethe står for dette.  
 
Det ble avholdt 2 kvelder på Kurland hvor besøkstjenesten er med, dette er et arrangement for 
fysisk og psykisk 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 ca 10800. 
 
 
 
Rapport Besøksvenn med hund  
 
Aktiviteten er for tiden uten leder, men med en aktiv ekvipasje som besøker sykehjem. Det jobbes 
sammen med Distriktet med å få på plass en ny gruppe. 
 
 
Tjenestetimer: 10 
 
 
Rapport Flyktningeguiden 
 
Ressursgrupppen: 
Leder:                                  Ingunn Hatlehol Toussi (fram til årsmøtet SRK 15.4.2021) 

Hanne Mette Brekke (fra august 2021) 
Nestleder:   Hanne Mette Brekke (til august 2021) 
    Camilla Schiørn (fra august 2021) 
Medlem:                                  Audhild Bøe  
    Inger Margrethe Sørensen (permisjon 1.halvår) 
                                               Tron Arild Stenersen  
    Arnfinn Brekke 
    Anne Lise Wanvik (fram til sommeren 2021) 
    Anne Bakke Jensen (fram til sommeren 2021)   
    Anne Kragtorp (fra august 2021) 
Arrangementsansvarlig:          Alle/delt 
Intervjuer/Koblinger:        På omgang 
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Faste møter i ressursgruppen: 
Ressursgruppen setter i utgangspunktet opp faste møter hver siste mandag i måneden hele året.  
For 2021 hadde vi liten eller ingen aktivitet i første halvår, før vi startet opp igjen for fullt fra august 
2021 (5 møter) 
Tjenestetimer:              90 
 
 
Guiding: 
Vi har i 2021 koblet 13 flyktninger og guider.  Ved årets utgang hadde vi 13 aktive koblinger (ikke 
nødvendigvis de samme 13, for noen er brutt og noen er forlenget fra 2020 pga lite samvær i 
korona-tiden) 
Tjenestetimer til intervju/koblinger/oppfølging/avslutningssamtaler:       90 
Tjenestetimer for guidene:            1100 
 
 
Guidekvelder: 
Ingen guidekvelder ble arrangert i 2021 
Tjenestetimer:  0 
  

Samarbeid med kommunen/NAV: 

Ingen møter i 2021 

Tjenestetimer:              0 

  

Kontakt med distriktskontor:  

Samarbeidsmøte med distriktet + Fet og Sørum 18.10.21 

Tjenestetimer:              6  

 

 

Fellesarrangementer: 
I løpet av 2021 har flyktningguiden kun hatt 1 fellesarrangement, alt annet ble avlyst pga Covid-19.  
Teater (Jakten på juleskurken) for flyktninger og guider med barn/barnebarn 26.november 2021 
Tjenestetimer:              10   
 
  
Kurs for frivillige: 
Ingen kurs ble gjennomført i 2021  
Tjenestetimer:              0 
 
Annet: 
Flere av våre guider har stilt opp både på Olavsgård i forbindelse med skredet i Gjerdrum, og som 
«vaksinevakter» både i Skedsmohallen og på Varemessa, men vi har ikke noe timetall på dette. 
  
Rapport- og referatskriving: 
Tjenestetimer:              10 

 
Rapport Kvinnegruppe 
Medlemmer ressursgruppe:  
Leder:                  Ingunn Hatlehol Toussi 
Nestleder:          Rubi Sivasubramaniam  
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Hvor skjer aktiviteten:  Måsan aktivitetssenter 
Hvor ofte: hver uke 
Antall frivillige:      6 
Antall deltakere: 20 
 
Sosial møteplasser for kvinner og en time trening med instruktør. 
 
Tjenestetimer: 80 
 
Rapport Stikk innom  

Medlemmer ressursgruppe 1:  

Leder:                Ingunn Hatlehol Toussi 

Medlem:           Laila Faye 

Medlem:           Aase Biseth 

Medlem:           Jorunn Andersen 

Reserve:            Liv Halla og Ellen Sandbekken 

 Medlemmer ressursgruppe 2: 

Leder:                Inger Paulsen  

Medlem:           Inger Ellingsen 

Medlem:           Elisabeth Fosjord 

Medlem:  

Reserve:   

Hvor skjer aktiviteten:  Måsan aktivitetsenter 

Hvor ofte: Hver annen uke 

 Antall frivillige:    10 

 Antall deltakere: 40 

Bingoansvarlig:  Erika Wærstad 

Aktivitet og sosialt samvær med servering av snitter, kaffe og kake.  

 Tjenestetimer: 76  

 
 
Rapport Vitnestøtte  
 
Medlemmer ressursgruppe:  
Leder:              Ann-Helen Bakkelund 

 
Dette er en gruppe som kan gi støtte til de som skal vitne i Romerike Tingrett. Det har ikke vært 
aktivitet i 2021 pga av korona restriksjoner i Tingretten, 9 frivillige på lista. 
Tjenestetimer: 0 
 

 
Rapport Våketjeneste  
Grunnet korona har det ikke vært noen aktivitet her, styret vil se om det er mulig å reetablere en 
gruppe i 2022. 
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Gi en støttende hånd til den som er inne i livets siste fase.  
 
Tjenestetimer: 0 
 

 
Lokalråd Hjelpekorps 2021 

Lokalrådet 

Korpsleder:                       Philip Gabrielsen tom. 14.04.2021 

                                           Jørgen Fjeldberg fra 14.04.2021 

Operativ leder:                Jon-Fredrik Torp fra 26.02.2020 

Administrerende leder:  Malén Sandmoe fra 27.11.2019 

 

Møter/Aktiviteter: 

Korpskvelder 

I løpet av 2021 ble det avholdt 30 korpskvelder med 704 loggførte timer i Kova. Tross 3 flere 

korpskvelder i 2021 er det en liten nedgang i antall loggførte timer fra 2020.  

Også dette året, spesielt første halvår, har vært preget av smittesituasjonen rundt covid-19. I januar 

og februar ble det kun avholdt 1 digital korpskveld hver av månedene, da deltakelsen digitalt 

generelt har vært lav. Samtlige 13 korpskvelder første halvår ble arrangert digitalt eller utendørs. 

Covid-19 situasjonen har fått oss til å måtte tenke utenfor boksen, og det har blitt arrangert både 

infokvelder og escaperoom digitalt. Vi har også gått flere flotte toppturer i vårt område og møttes til 

grilling utendørs for å holde kontakten og aktiviteten oppe. Før sommeren ble det også arrangert en 

søk-og redningsøvelse og en kveld med vannredning med 9 og 13 deltakere. 

Andre halvår har det vært mer aktivitet da verden heldigvis åpnet litt igjen, og det ble høsten 2021 

arrangert 17 korpskvelder. Det har blitt arrangert teambuilding, øvelse på Åråsen, 

førstehjelpsøvelser, søk-og redningsøvelser internt og hvor hele Akershus har vært invitert til å delta, 

tirsdagstur, korpsmøte, vi har vært hos Ullensaker på foredrag om mental helse, foredrag om 

idrettsskader, gjennomgang av utstyr og biler, bilrebus, dugnad, lek med skadesminke og 

markørspill, foredrag fra MedEasy og et par åpne korpskvelder. Etter sommeren har det generelt 

vært bedre oppmøte enn på lenge.  

 

Velferd 

Før sommeren ble det grunnet covid-19 ikke bevertning i forbindelse med korpskvelder. Etter 

sommeren ble dette tiltaket igjen iverksatt, og det er både sosialt og hyggelig å spise sammen før 

øvelse.  

Det ble arrangert sommeravslutning på Olasetra med følge av ungdom hvor hjelpekorpset hadde 4 

deltakere. 
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Julebordet ble arrangert covid-vennlig i storsalen på Røde Kors huset hvor ca 20 stk koste seg med 

deilig julemat med 1 m avstand. Juleavslutningen som var planlagt ble dessverre avlyst grunnet 

gjeninnsatte covid-restriksjoner. 

 

Garasjelørdag/søndag 

Garasjelørdag har i år byttet til garasjesøndag og har også i år blitt satt opp 1 gang i mnd. Det har 

vært variabel deltakelse på disse dagene med 0-4 deltakere. På disse dagene er det i hovedsak 

vedlikehold av utstyr og biler som har vært på agendaen, men også garasjen har fått en god 

opprydning. 

 

Lokalrådsmøter 

Det har blitt avholdt 9 lokalrådsmøter gjennom året, noen digitale og noen oppmøtebaserte - og 

noen kombinerte. Lokalrådsmøtene har i år som i fjor vært åpne for observatører om ønskelig, og 

noen medlemmer har også benyttet seg av dette tilbudet. Referat fra lokalrådsmøtene har i 

etterkant av møtene blitt lagt ut åpent på teams for samtlige medlemmer.  

 

Fagledermøter 

Det har i år blitt invitert til 3 fagledermøter gjennom året, to på teams og ett på Egon i Lillestrøm, og 

det har på samtlige vært 8 deltakere tilstede. Det har også på fagledermøtene vært åpent for 

observatører og referater har blitt sendt ut i ettertid til samtlige medlemmer av hjelpekorpset. 

 

Eksterne møter 

Lokalrådet har vært tilstede på 2 ledermøter på distriktsnivå. Det har også vært deltakere fra 

Skedsmo tilstede på fagdag for ambulansepersonell arrangert av OUS, scootermøte på distriktsnivå 

samt en nasjonal samling for DHLR-instruktører. 2 deltakere deltok også på en nasjonal digital 

samling om pasientundersøkelse. 

 

Aksjoner: 

Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps har i 2021 deltatt på 31 utkall, som er en nedgang fra i fjor hvor vi 

deltok på 57 utkall. Båten vår har vært i bruk på 2 aksjoner dette året. Vi håper på mer aktivitet på 

aksjoner i 2022. 

Tjenestetimer: 400 loggførte timer i Kova 

Beredskap: 

Også dette året har hjelpekorpset stilt frivillig opp med beredskap for folk som ferdes i mark og på 

vann gjennom vår og sommer. Vi hadde 2 vakter i påska, og har hatt noen beredskapsvakter med 

Lise på sjøen. 
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Natt til 1 mai og 17 mai var hjelpekorpset ute og bidro til en sikker feiring for russen. På grunn av 

den utvidede russetiden i år var hjelpekorpset også 12 frivillige beredskapsvakter i mai/juni. 

 

Kurs og instruksjon: 

Grunnkurs: 

For første gang på lang tid (om ikke noensinne) har vi avholdt hele grunnkursrekka lokalt for nye 

aspiranter. Dette ble gjennomført på vårparten i samarbeid med Aurskog Høland. Det var en 

krevende og intens tid, men også veldig lærerikt for både deltakere og stab. KSAM ble gjennomført 

med 8 deltakere, KSOR med 7 deltakere, KFØR med 7 deltakere fra oss og 2 fra Aurskog Høland.  

På høsten var restriksjonene mildere og vi samarbeidet med resten av distriktet for å gjennomføre 

kursrekken som før covid. 5 stk bestod KFØR i Nes, Skedsmo holdt 2 sambandskurs med 5 og 2 

deltakere fra oss. Skedsmo Arrangerte også KSOR for hele distriktet med 6 deltakere fra oss og hele 

13 stk i stab. 

Til sammen har 9 aspiranter blitt godkjente gjennom året.  

Det har blitt holdt 2 regodkjenninger lokalt hvor tilsammen 12 stk har blitt regodkjente og er klare 

for 3 nye hjelpekorpsår. 

Spesialkurs: 

Dessverre har også i år en del spesialkurs blitt avlyst grunnet restriksjoner. Vi har likevel hatt noe 

aktivitet på denne fronten; 2 stk har gått LSOR, en på regionskurs i Øst og en på regionskurs i Bergen, 

2 har nesten fullført ASOR i Alta. 4 stk har gjennomført og bestått ett krevende AFØR-pilotkurs, her 

har vi også bistått med 1-2 veiledere på samtlige samlinger.  

3 medlemmer meldte seg på VFØR på regionskurs 2 ganger, men disse ble utsatt/avlyst grunnet 

korona. 

3 stk regodkjent beredskapsambulansepersonell i regi av distriktet. Her har også 1 deltatt i 

planlegging av regodkjenningen. 

Tjenestetimer: 6143 loggførte timer i Kova 

 

Sanitetsvakter: 

Tjenesteleder:   Cathrine Siljuberg tom. September 2021, 

                             Vilde Ruset fom. Oktober 2021 

Antall sanitetsvakter i løpet av året 2021:  36  

Også i år har Norge vært preget av covid-19 og pandemi. Dette har bidratt til flere avlyste 

arrangementer og oppdrag. Heldigvis åpnet landet mer opp ettersom året gikk og vi har kunnet delta 

på flere vakter i år enn foregående år! Innholdet på arrangement har vært variert, med blant annet 

trappeløp, filminnspilling, idrettsarrangementer, fester/julebord m.m. 

Hjelpekorpset har hatt flere transportoppdrag av eldre pasienter som skal vaksineres mot covid-19.  
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Åråsen stadion og sanitetsvakter for Lillestrøm Sportsklubb har fortsatt vært en fast, men også viktig 

oppdragsgiver. På starten av året var det også i år bare ett streiflag, men da det endelig åpnet opp 

for publikum stilte vi med streiflag som tidligere. Det har tidvis vært utfordrende å dekke disse 

vaktene, men det har alltid løst seg til slutt. I perioder med god hjelp av nabokorps! 

Antall kamper: 15.  

Et annet populært oppdrag i år har vært ny sesong av Maskorama som fant sted på X Meeting Point 

på høsten. De 6 vaktene vi har fått har åpenbart vært svært populær, da de enkelt har latt seg dekke 

og det på kort tid. I år fikk også de lov til å ha publikum, hele 1000 jublende publikum som lagde god 

stemning.  

Lillestrøm Amerikansk Fotballklubb har valgt å bruke Hjelpekorpset som sanitet under amerikansk 

fotball. Totalt stilte vi på 5 kamper – og her fikk vi stadig mye førstehjelp å utøve! Kampene var fylt 

med mye fart og energi, og bød på både hodeskader, forstuinger, bruddmistanker m.m.  

Det store operative nye i år er samarbeidet med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). 

Høsten 2021 startet vi å sende inn en månedlig aktivitetsoversikt til AMK. Vaktlaget som stiller på 

vakt ringer til Operasjonsleder ved vaktens start og slutt og informerer om at de er der. På denne 

måten kan AMK kalle opp vaktlaget på samband dersom publikum ringer 113 og AMK ønsker 

førstehjelper tilstede i påvente av ambulanse. Det jobbes med å anskaffe egen telefon til 

sanitetsvakter til dette bruk.  

Tjenestetimer: 627 loggførte timer i Kova 

 

Øvelse: 

Fagleder:       Ingunn Hansine Solli fra 12.02.2020 

Bidratt med planlegging og gjennomføring av grunnkursene KFØR, KSOR og regodkjenning.  

I tillegg har det vært planlagt og gjennomført en øvelse der alle hjelpekorps i Akershus var invitert. 

Denne var vellykket og ønsket å få til flere ganger. 

Har bistått Oslo RKH med markør i øvelse for lagledere. 

En sminke og markør korpskveld der vi snakket litt om det å kjenne tegn og symptomer på 

sykdom/skader, og viktigheten med å spille reelt og tydelig men ikke overdrive. Lekte også med 

sminke og deltakerne fikk selv prøve å sminke forskjellige skader. 

 

Ambulanse: 

Fagleder:      Ingunn Hansine Solli fom. November 2021 

                      Vervet ble ivaretatt av Jørgen Fjeldberg tom. oktober 2021 

Året som har gått, har vært preget av Covid-19 pandemien, fastlåste forhandlinger med OUS om ny 

avtale om beredskapsambulanser og manglende rekruttering i fjor. 

Vi har per. 14.desember 2021 kjørt 51 oppdrag. Dette tallet er halvert sammenlignet med 

forrigegående år, men skyldes nok at ordinære vakter har vært vanskeligere å dekke på grunn av 

pandemi, gammel avtale og lite rekruttering. 
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Ambulansegruppen har fått 4 nye medlemmer, som besto pilotkurset AFØR (Avansert førstehjelp) i 

november. 3 medlemmer har vært involvert i STAB under pilotkurset. 3 medlemmer har også bestått 

regodkjenning. 

Beredskapsambulansene til Røde Kors og Norsk Folkehjelp kjører fortsatt på gammel avtale, og 

forhandlingene står helt i ro. 

Ett stk personell fra Skedsmo RKH bistår Ski RKH med legevaktkjøring. 

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

triatlon i Lillomarka og sykkelritt på Leirsund. 

Det ble arrangert en lokal fagsamling i juni, hvor vi var 7 deltakere og 3 stab. 3 deltakere har også i 

varierende grad deltatt på fagsamlinger i forbindelse med regodkjenning arrangert av distriktet. 

Fagleder har deltatt på møter i Faggruppe Ambulanse i Akershus Røde Kors, og ett medlem har vært 

delaktig i arbeidet med å lage regodkjenning i regi av Akershus Røde Kors. 

Tjenestetimer: 495 loggførte timer i Kova 

 

Vannredning: 

Fagleder:      Arnt Rikard Alvestad tom august 2021 

                      Ubesatt fom august 2021 

Vannredningsgruppen har gått til innkjøp av RDC, og ønsker til neste år grundigere 
opplæring slik at vi kan ta denne mer aktivt i bruk. 
 
Også i år ble suksessen med vannredningscamp på sørlandet gjennomført og 13 deltakere dro 

nedover for en langhelg med øvelse og sosialt. På grunn av pandemien var det vanskelig å 

gjennomføre kurs dette året, men mannskapene fikk mye øvelse på vannredning, båtkjøring og kjørt 

rescuerunner som Mandal Røde Kors Hjelpekorps bidro med. 

Båten har vært ute på Øyeren og i Oslofjorden på øvelser, turer og i beredskap flere ganger gjennom 

vår, sommer og høst. 

Motoren til Lise har gjennomgått service, og skal nå fungere utmerket igjen. 
 
Vi har dette året hatt flere oppdrag for AMK og Hovedredningssentralen. 
 

Tjenestetimer: 1430 loggførte timer i Kova 

 

Depot:  

Fagleder:     Filip Bjerkestrand Karlsen tom. september 2021,  

                      Tommy Martinsen fom. oktober 2021 

I tillegg til innkjøp av forbruksmateriell, har vi anskaffet to nye hjertestartere og 4 nye anne-
dukker. Det har blitt ryddet slik at utsyr til øvelse ligger mer tilgjengelig for våre 
medlemmer. 
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Ellers har det vært normalt vedlikehold. 
 

Samband: 

Fagleder:    Jon-Harald Bråthen 

Det har blitt utført nødvendig vedlikehold på samband gjennom året. 

 

Snøscooter/vintertjeneste: 

Fagleder:    Nina Mikalsen tom. november 2021 

                     Ubesatt fom. desember 2021 

 

Det har blitt kjørt 4 scootervakter i løpet av vintersesongen i 2021.  

Snøscooteren har også bidratt med løyperydding i rælingen grunnet tungt snøfall. 

Tjenestetimer: 125 loggførte timer i Kova 

 

Transport: 

Fagleder:     Eskil Nordby 

51: Bilen har fulgt service som vanlig. Ikke kommet noe lenger med å fikse alle småskadene rundt 

omkring, dette blir lettere å gjøre når den ikke er 1. bilen til alle oppdrag. Fått nye sommerdekk. 

52: Bilen har fulgt servicer. Normalt vedlikehold 

Båt og Båthenger: Båthengeren havarerte på sørlandet, så den har fått seg en grundig gjennomgang 

og defekte deler er byttet. Må kjøpes inn et fettpresse så man kan vedlikeholde litt drag på 

forskjellige hengere, da spesielt båthengeren. 

 

Medlemskontakt: 

Fagleder:     Stian Bergstrøm 

Igjen et vanskelig år for nyinnkomst i hjelpekorps. Med Covid-19 fortsatt tilstede har det i perioder 

vært stengt eller gjennomført inntak via Teams. Dette har heldigvis ikke satt helt pinnen i hjulet for 

Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps, og vi kan gratulere flere nye med gjennomført kursrekke og status 

som godkjente hjelpekorpsere! 

Til tross for nye fjes, fersk iver og mye innsatt ser vi fortsatt at det er en del svinn i forbindelse med 

inntaksprosess. Hva bakgrunnen for dette kan være blir synsing, men covid-19 står ikke helt uskyldig 

i det. Det har også vært sett på prosedyren for inntak, hvor det har blitt konkludert med at 

prosessen er nødvendig for å sikre god nok kvalitet i medlemmene som kommer inn til oss innenfor 

de rammene vi får kartlagt nye frivillige. 
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Rollen som medlemskontakt har til tider vært styrt av intern struktur og flytende gjennomføring. På 

bestilling av lokalråd hjelpekorps er det produsert en veileder for vervet, som vil benyttes som 

verktøy fremover. 

Medlemskontakt Stian Bergstrøm har stått i rollen, og senere faglederstillingen siden DATO, men vil 

over nyåret tre av. Det er NAVN som nå tar over og vi ser frem til samarbeid med henne i tiden 

fremover! 

Hva gjelder inntak og resultat kan vi presentere at Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps hadde totalt 26 

henvendelser fra nye frivillige frem til 14.12.21. Det ble gjennomført velkomstmøte med samtlige 

hvor disse er vurdert av medlemskontakt, og informert om tjenesten vi leverer og hvilke 

forventninger som stilles. Totalt 10 har tatt på seg rollen som aspirant i 2021, i tillegg til 8 registrerte 

aspiranter fra foregående år. Av aspiranter i 2021 har totalt 9 blitt registrert som fullverdige 

hjelpekorpsere. 

Vi i Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps ønsker disse hjertelig velkommen inn i tjenesten, og skal jobbe 

for å få enda flere «kollegaer» med på laget også neste år! 

 

RØFF: 

Leder:                             Jahn Oskar Haugen  

Koordinator:                 Maren Romundstad frem til sommeren,  

              Guro Bønes Tobiassen etter sommerferien 

Friluftslivs ansvarlig:    Ingunn Hansine Solli frem til sommeren  

                 Eskil Nordby etter sommerferien 

Førstehjelpsansvarlig:  Tone M. Olsen etter sommeren 

Frivillige/deltakere: 

Det er nå på slutten av året 13 deltagere, mot 4 på samme tid i 2020. To av deltagerne vil etter 

nyttår bli veiledere i aktiviteten da de har passert 18. Vi vil da være 19 veiledere. De fleste av 

veilederne er også med i hjelpekorpset. Vi har i løpet av året fått noe utskiftning med 3 nye 

veiledere.  

Aktivitet: 

Det har blitt gjennomført 34 RØFF-treff i 2021. Vi har også gjennomført en egen lokal sommer-camp 

da nasjonal camp ble avlyst pga pandemien. I starten av året var det en del digitale treff, men vi har 

også hatt mye treff ute med varierte aktiviteter. 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: 

Det har vært lite kurstilbud i 2021, men vi har hatt 4 deltagere på Temakurs omsorg - Tør du å lytte. 

Tjenestetimer: 1220 
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Totalt tjenestetimer for hjelpekorps: 11.200 loggførte timer i Kova 

 (ikke inklusivt timene til RØFF samt en del planlegging og administrativt arbeid) 

 

 

Rapport Frivilligvert  

 
Medlemmer ressursgruppe:  
Leder:                Jahn Oskar Haugen 
Medlem:            Hege Davidsen (fra september) 

 
Frivilligvert har som rolle/funksjon og ta imot nye frivillige som melder seg inn og gi de en innføring i 

frivilligheten og å hjelpe den frivillige med å finne aktivitet som passer for seg. 

2021 har vært preget av pandemien og det har vært veldig utfordrende og kunne tilby frivillige en 

aktivitet å være med i pga redusert aktivitet.  

Det er en del av de som ønsker å bli frivillige som ønsker aktiviteter vi ikke har, som f.eks Visitor og 

Bark. De ønsker å delta på tider vi ikke har aktivitet på.  Eller har andre ønsker og krav til hva de 

ønsker av det å være frivillige som ikke passer med måten Skedsmo Røde Kors driver aktivitet. F.eks 

for dårlig språk og eller at de selv søker et sted å få hjelp til sosialisering.  

Dette er bare noen av de tingene Frivilligvert må avdekke for å hjelpe den frivillige med å finne riktig 

aktivitet. 

Tall fra 2021: 

• 206 personer har kontaktet oss for å bli frivillige, innmeldt i DiBa. (medlemssystemet til Røde 

kors) 

• 90 personer har blitt sendt videre til aktivitet for vurdering. 

• 34 personer er i behandlingsprosess pr 31.12.21. 

• 82 personer har blitt trukket, enten etter eget ønske eller pga manglende tilbakemeldinger. 

• 49 personer står med ny tilknytning til aktivitet i 2021. 

 
Tjenestetimer: 258 
 

 
Beredskapsutvalg 

 
Leder:                 Cathrine Holst 
Medlemmer:     John Hofseter, Geir Solvang, Jahn Oskar Haugen, Nicolai Ødelien (representant 
ungdom), Filip Bjerkstrand Karlsen (representant hjelpekorpset) 
 
Lokalforeningen har i 2021 opprettet et nytt beredskapsutvalg som har fått i oppgave å oppdatere 
beredskapsplanverk for foreningen, da gjeldene planverk er utdatert og har behov for revidering. 
Styret valgte Cathrine Holst til å lede utvalget. Vi hadde vårt første møte i juni og deretter to 
påfølgende møter på høsten. Beredskapsutvalget i Skedsmo Røde Kors initierte og arrangerte et 
samarbeidsmøte med Fet Røde Kors og Sørum Røde Kors for å arbeide mot en felles 
beredskapsavtale med Lillestrøm kommune. Alle tre foreninger er positive til en felles 
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beredskapsavtaleavtale, men er avhengig av å få på plass oppdaterte beredskapsplaner for hver 
lokalforening før vi samles om avtalen. Vi planlegger nytt møte med Fet Røde Kors og Sørum Røde 
Kors i begynnelsen av 2022. 
 
Målet er å få på plass både en samlet beredskapsavtale med Lillestrøm kommune og oppdatert 
beredskapsplanverk for foreningen før nytt styre velges på årsmøtet 2022. Det er ønskelig at vi i 
løpet av 2022 arrangerer en samlet beredskapsøvelse for hele foreningen. 
 
Tjenestetimer: 15 
 

Redaksjonskomiteen  

Anam Amer  
Noa Straume-Næsheim  
Ola Strømman   
 
Nettsiden: https://skedsmo.redcross.no/  
 
I juni fikk Anam Amer, leder for Skedsmo Røde Kors Ungdom og Noa Straume-Næsheim, 
rådsmedlem, tilgang til å endre på nettsiden. Dette gjorde de:  
 
Endret på designet og gjort siden mer moderne og oversiktlig. Fargene er Røde Kors sine offisielle 
farger og det er forbedret leselighet på noen av sidene.  Alle innleggene er sortert inn i de ulike 
kategoriene. Før var alle i «ikke-kategorisert».   Det er en meny på toppen av siden og en hjem-
knapp for startsiden. Menyen består nå av alle aktiviteter og annen informasjon. Alle 
informasjonstekstene er oppdatert.  Det er også nye og flere bilder av aktivitet.   
 
Det er lagt til kobling av Facebook og Instagram for Ungdom og Hjelpekorps slik at man får opp de 
nyeste innleggene på sidene.   
 
Programmert sidene slik at de er enklere å endre videre, fikset på bildestørrelse i forhold til tekst  
 
Alle tre har lagt ut innlegg når det har kommet inn noe fra styret.  
 
Redaksjonskomiteen hadde ett møte i juni. Ellers har dialogen vært gående på e-post og styremøter. 
Anam og Noa har hatt interne møter og ett av punktene har alltid vært nettsiden.   
 
Tjenestetimer: ca. 40 timer 
 

Rapport Seniorgruppe  

 
Høsten 2021 ble en gjeng med gamle medlemmer, stort sett fra hjelpekorpset, enige om å danne en 
seniorgruppe. De hadde allerede i lang tid møttes til tirsdagslunsj i Røde Kors huset og styret godtok 
at de fikk en mer formell tilknytting til Skedsmo Røde Kors. 
 
Formålet med gruppa er tosidig. Dels å være en sosial møteplass for medlemmer som har en lang 
aktiv periode i Røde Kors bak seg. Mange har vært ledere både lokalt og i distriktet. Tirsdagslunsjene 
fortsetter. Matlaging går på omgang og alt betales av de fremmøtte. Før jul spanderte foreningen 
maten på et hyggelig kveldsmøte.  
 
I tillegg til det sosiale har flere fortsatt litt arbeidskapasitet slik at de kan trå til med enkelte 
oppgaver. I 2021 har de ryddet og kjørt noen lass på fyllinga, bidratt med kjøring til vaksinering og 
hentet båten på Sørlandet etter reparasjon. 
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Ved årsskiftet var det 17 medlemmer som hadde meldt seg inn i gruppa. Det er fortsatt noen som 
ikke har registrert seg som medlemmer. Til nå er det bare gamle gutter. 
 
Tjenestimer for aktiv bistand. 60 
 

Rapport historieutvalget 

 

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

 

Utvalget har hatt 4 møter i 2021 og fortsatte sitt møysommelige arbeid med å rydde i og 

systematisere historisk materiale. I forbindelse med det generelle oppryddingsarbeidet i 

lagerrommene er ytterligere materiale nå samlet i Historieutvalgets rom. Stadig er noe materiale 

blitt vurdert som ikke-bevaringsverdig og dermed blitt makulert/kastet. Det samme gjelder gamle 

regnskapspapirer, eldre enn 5 år. Mot slutten av året begynte utvalget å se fram mot det kommende 

100 års-jubileet i 2024, og skaffet seg i den forbindelse oversikt over styreprotokollene for årene 

etter 90 års-jubileet i 2014. 

  
Antall tjenestetimer: 35 
 

Rapport Eiendomsdrift 
 

Husstyret:  

Leder:               Erik A. Haga 

Medlemmer:   Stein-Erik Østlie, Gunnar Halmer, Trond Westby, Morten Grønli, Ingunn 

Rundtom, Terje Kleven. John Hofseter og Kari Haug Birkenes  

Husstyret har forvaltningsansvaret for Røde Kors huset i Skedsmogata 3 c. Lillestrøm samt 

for Olasetra og lokalet vi leier i Elvesvingen. 

Det er avholdt 3 møter i husstyret i 2021. Mellom møtene samarbeider husstyret tett via 

epost, telefon og SMS. 

Røde Kors huset, Stortorget 24. 
Kommunen ga huset ny gateadresse fra februar 2021. 

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 Per Åsmund Andersen.    

• Den daglige driften av huset ivaretas av forretningsfører, advokatfirmaet 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. 
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Ombygninger og vedlikehold. 

• Arbeidene med fornying/oppgradering av bunnledningen for avløp er sluttført og det 

er montert nytt stakepunkt i korridoren.  

•  Det er montert låsbar gang port ut mot Gjerdrums gata. 

• Det er montert sensorstyrt lampe over søppeldunkene. 

• Inngangsdøra ved sideinngangen er skiftet. 

• Det er byttet klosett på handikaptoalettet i første etasje. 

• Lys i 2. etasje ytre venterom og korridoren ved tannlegen er byttet til LED. 

• Dør mellom trappegang og venterom i 2.etg er skiftet. 

• Hjelpekorpsrommet er pusset opp og oppgradert med ny kjøkkeninnredning med 

integrerte hvitevarer. Belysningen er byttet og det elektriske anlegget er byttet og 

utvidet. Noe av arbeidet er gjort som dugnad av hjelpekorpset. 

• Kommunen har koblet vannledning og alle avløp fra huset over på de legningene 

som ble lagt nye i gata i 2009. 

• 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.  Årskontroll er ikke utført i 2021. 

Utskifting av møbler og utstyr. 

• Det er byttet komfyr i styrerommet 

Faste leietakere.  

 Fotklinikken i 2.etg har skiftet eier, men drives som før av ny fotterapeut. Ellers er det ingen 

endring i faste leietakere. Huset er fortsatt fullt utleid.   

 Møtelokalene 

Utleievirksomheten i møte- og selskapslokalene har mye av året vært preget av pandemien. 

I perioder ble alt avlyst, mens det i noen perioder har vært mulig å holde selskap, kurs og 

møter med varierende regler for deltagelse. Resultatet har vært at vi har hatt omtrent 50% 

utleie i forhold til 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. 
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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 2022 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. Etter flere forskjellige planer om transport klarte vi å få kjørt 

de opp med scooter den korte tiden det var scooterføre sist vinter. Vinduene ble satt inn på våren og 

er nå ferdige med ny, nymalt innramming.. 

Vi har kjøpt en brukt vindgenerator som er ferdig montert på frittstående mast og klar til bruk. 

Det er ellers kun utført enklere vedlikehold og vedhugst. 

Tjenestetimer: 350 

Elvesvingen 23. Lillestrøm 
Kun utført tilsyn. 

Tjenestetimer 20 

Tjenestetimer totalt: 1170. 

Totalt frivillige tjenestetimer Skedsmo Røde Kors: 30 540 
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Handlingsplan 

Skedsmo Røde Kors 
2022 

 

Om handlingsplanen 

Handlingsplanen er et retningsgivende styringsverktøy for hele lokalforeningen. Mål og 

prioriteringer er i tråd med distriktets handlingsplan som er laget ut fra Hovedprogrammet til Norges 

Røde Kors. Handlingsplanen er utarbeidet av lokalforeningen høst og vinter 2021. 

 

Hvem vi er 

Skedsmo Røde Kors er en del av landets største, frivillige, humanitære organisasjon – Norges Røde 

Kors. Skedsmo Røde Kors skal hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner, og skal mobilisere frivillige 

til dette gjennom omsorgsaktiviteter, ungdomsarbeid og hjelpekorpsarbeid. Aktivitetene våre støtter 

og utfyller tjenestetilbudet offentlige myndigheter har ansvaret for. 

 

Hva vi gjør 

Skedsmo Røde Kors’ oppdrag og samfunnsrolle er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og 

lidelse. Vår innsats er forankret i lokale behov, og tar utgangspunkt i tilgjengelige ressurser, 

kompetanse og lokale forhold. 

• Oppgavene som skal utføres skal være basert på Røde Kors-vurderingen 

• Aktivitetene skal være i henhold til Røde Kors-prinsippene 

• Det må foreligge nødvendig kompetanse og ressurser til å utføre aktiviteter og oppgaver 

 

HOVEDMÅL: (hentet fra hovedprogrammet til Norges RK) 

2.1 REDDE LIV – mennesker er forberedt på, overlever og kommer seg raskt etter kriser 

2.2 TRYGG OPPVEKST – barn og unge utvikler seg i aksepterende og trygge omgivelser, preget av 

inkluderende fellesskap 

2.3 LIV I VERDIGHET – mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling 

4 prioriterte innsatsområder 

• Beredskap og førstehjelp 

• Ungdomsaktiviteter 

• Omsorgsaktiviteter 

• Organisasjonsutvikling 
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Overordnede mål og tanker 

Skedsmo Røde Kors er en stor lokalforening innen Røde Kors, men som alle andre har vi vært sterkt 

preget og påvirket av pandemien. Denne har lagt store begrensninger på mange av aktivitetene våre 

og ett overordnet mål for 2022 er å få alle aktiviteter opp å gå igjen med full kraft. Videre er det 

viktig å jobbe med organisasjonsutvikling innenfor alle Rådene våre (Ungdom, Hjelpekorps og 

Omsorg) for å få på plass en plattform til å kunne utvide antall aktiviteter og øke innsatsen i 

nærmiljøet.  

Vi jobber også med å oppdatere Beredskapsplanen vår, sammen med Sørum Røde Kors og Fet Røde 

Kors vil vi søke å få på plass en beredskapsavtale med Lillestrøm Kommune. 

2022 er Frivillighetens år og dette bør vi bruke til å spre kunnskap om Røde Kors samt øke 

rekruteringen for å styrke organisasjonen. Vi skal aktivt bruke de arenaer hvor det er naturlig at vi 

kan få vist oss frem. Antall medlemmer har falt i 2021, denne trenden ønsker vi å snu i 2022. Antall 

frivillige har vært ganske konstant, men med stor turnover. Vi må bli flinkere til å holde på de 

frivillige vi har samt å tiltrekke oss nye. 

 

Beredskap og førstehjelp 

Foreningen skal styrke beredskapsevnen for å kunne være til stede for lokalbefolkningen i akutte 

kriser og før, under og etter større hendelser. 

Mål og tiltak i forhold til beredskap og førstehjelp i Skedsmo 

MÅL:  

Være en kompetent og tydelig beredskapsaktør som samhandler godt med offentlige 

myndigheter og andre aktører for å redde liv og helse i eget lokalsamfunn, også ved hendelser 

som forsterkes av klimaendringer 

Tiltak Ansvar 

Lage samarbeidsavtale med kommunen Beredskapsutvalg 

Delta på fast årlig møte med kriseledelse og beredskapsråd i Lillestrøm 

Kommune 

Beredskapsutvalg 

Opprettholde og videreutvikle beredskapsgruppen Styret 

Gjennomføre en beredskapsøvelse for Skedsmo Røde Kors Beredskapsutvalg 

/ Styret 

Sørge for at frivillige har kunnskap om og kjennskap til beredskapsplanen: 

• ha en plan for opplæring og ivaretakelse av frivillige 

• ha årlig tema-møte om beredskap 

Lokalforeningen/ 

Alle aktiviteter 

Ved forespørsel bistå på søk- og redningsoppdrag  Hjelpekorpset 

Kjøre suppleringsvakter med beredskapsambulansen for AMK  Hjelpekorpset 
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Forebyggende oppsøke og være en ressurs for russ og ungdom i russetiden Hjelpekorpset 

MÅL: 

Respondere på akutte og psykososiale behov, ved å styrke kompetanse og kapasitet i 

lokalforeningen 

Tiltak Ansvar 

Oppfordre medlemmer til å ta kurs i psykososial førstehjelp Alle aktiviteter 

Styrke lokal kompetanse på ettersamtale nivå 1 Alle aktiviteter 

MÅL:  

Videreutvikle hjelpekorpset med kompetanse og kapasitet til å respondere på samfunnets 

behov 

Tiltak Ansvar 

Jobbe aktivt med å rekruttere flere frivillige til hjelpekorpset Hjelpekorpset 

Oppfordre medlemmer til å vedlikeholde og bygge på sin kompetanse med 

videregående kurs 

Hjelpekorpset 

Utdanne flere AFØR-personell og øke aktiviteten på beredskapsambulansen Hjelpekorpset 

Utdanne flere med utenfor vei-kompetanse og øke aktiviteten utenfor vei Hjelpekorpset 

Utdanne flere vannredningspersonell og båtførere samt øke aktiviteten på 

sjø/vann 

Hjelpekorpset 

Oppdatere og vedlikeholde operativt utstyr og kjøretøy Hjelpekorpset 

Arrangere korpskvelder hver tirsdag med fokus på hjelpekorpsaktiviteter Hjelpekorpset 

Holde regelmessige lokalrådsmøter og sikre kontinuerlig drift Hjelpekorpset 

Holde regelmessige fagledermøter og sikre opplæring og oppfølging av 

ressurspersoner underlagt lokalrådet. Legge til rette for utvikling innenfor 

eget fagfelt og samarbeid på tvers av fagfeltene. 

Hjelpekorpset 

Delta på ledermøter på distriktsnivå for å sikre og bidra til god 

grunnopplæring av nye frivillige på tvers av korpsene i distriktet. 

Hjelpekorpset 

Delta på øvelser på distriktsnivå når dette arrangeres. Hjelpekorpset/ 

Lokalforeningen 

Lokalråd, fagledere og ressurspersoner skal delta på fagledermøter og 

fagseminarer på distriktsnivå. 

Hjelpekorpset 

Etablere droneberedskap for søk og redning. Korpset skal utdanne nødvendig 

operativt personell for en oppstart og søke støtte til materiell. Gruppens 

Hjelpekorpset 
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oppgave i 2022 er å utarbeide operativ løsning for droner i Skedsmo Røde 

Kors samt et forslag til en modell for videre drift for droner i Skedsmo RKH. 

Forutsetter at Skedsmo får utdelt drone fra Norges Røde Kors. 

MÅL: 

Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap 

Tiltak Ansvar 

Bidra til å spre kunnskap og kompetanse om førstehjelp i lokalforeningen og i 

lokalsamfunnet 

• Styrke NGF-kompetanse og tilby førstehjelpskurs i lokalmiljøet 

• Øke markedsføring av førstehjelpskurs 

• Bedrive lokal markedsføring på merkedager x2 i året 

Hjelpekorpset 

Lokal markedsføring med utdeling av reflekser på refleksdagen 21.oktober Foreningen 

  

 

Måltall 

2.1 Forebygge og respondere for å redde liv Resultat 2021 Måltall 2022 Ansvarlig 

Antall godkjente i hjelpekorpset 36 45 Hjelpekorpset 

Antall aktive i hjelpekorpset 40 (4 tillegg) 45 Hjelpekorpset 

Antall nye godkjente i hjelpekorpset 9 10 Hjelpekorpset 

Antall med NGF/DHLR instruktør-kompetanse 5 8 Hjelpekorpset 

Antall førstehjelpskurs holdt eksternt 2 5 Hjelpekorpset 

Antall med idrettsskadekurs 2 5 Hjelpekorpset 

Antall med VFØR-kompetanse 14 18 Hjelpekorpset 

Antall aktive på sanitetsvakt (-aspiranter) 26 35 Hjelpekorpset 

Antall sanitetsvakter med vår tilstedeværelse 36 40 Hjelpekorpset 

Antall med AFØR-kompetanse 13 15 Hjelpekorpset 

Antall aktive på beredskapsambulansen 7 10 Hjelpekorpset 

Antall ambulansevakter kjørt 15 30 Hjelpekorpset 

Antall med LSOR-kompetanse 8 10 Hjelpekorpset 

Antall med ASOR-kompetanse 4 5 Hjelpekorpset 

Antall medlemmer deltatt på søk 19 28 Hjelpekorpset 
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Antall leteaksjoner bistått på 31 45 Hjelpekorpset 

Antall med KSJØ-kompetanse 20 25 Hjelpekorpset 

Antall med VSJØ-kompetanse 10 12 Hjelpekorpset 

Antall båtførere 8 10 Hjelpekorpset 

Antall deltatt på båtaktivitet  14 18 Hjelpekorpset 

Antall med KSOR-vinter-kompetanse 7 9 Hjelpekorpset 

Antall med snøscooter-kompetanse 5 6 Hjelpekorpset 

Antall deltatt på snøscootervakter/beredskap 3 5 Hjelpekorpset 

Antall oppdrag med snøscooter 6 7 Hjelpekorpset 

Antall med drone-kompetanse 0 4 Hjelpekorpset 

Antall søksøvelser gjennomført lokalt 4 6 Hjelpekorpset 

Antall større øvelser bidratt på 2 2 Hjelpekorpset 

Antall korpskvelder holdt 30 40 Hjelpekorpset 

Antall i gjennomsnitt på korpskvelder 8 10 Hjelpekorpset 

Antall veiledere i RØFF 16 15 RØFF 
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Ungdomsaktiviteter  

Skedsmo Røde Kors ønsker å være med å skape et trygt miljø for ungdom i kommunen. Vi ønsker en 

velfungerende og aktiv kjerne av frivillige som jobber med å kartlegge og tilfredsstille behov for 

ungdomsaktiviteter. 

Vi ønsker også ta opp igjen arbeidet med “Polen-turer”/”En reise i fred”. Dette er et arbeide som 

bygger broer mellom ungdom og bygger holdninger. 

Mål og tiltak i forhold til ungdomsaktiviteter i Skedsmo  

MÅL:  

Forebygge og redusere ensomhet og psykiske plager blant barn og unge  

Tiltak  Ansvar  

 Arrangere aktivitet en gang i uka  Ungdom/RØFF 

 Politisk påvirkningsarbeid   Ungdom 

 Aktiv rekruttering av frivillige og deltagere  Ungdom/RØFF 

Polentur «En reise i fred», ønsker igjen å kunne gjennomføre etter 2 års 

pause pga pandemi 

Egen gruppe 

MÅL:  

Forebygge og redusere utenforskap og frafall i skolen  

Tiltak  Ansvar  

 Arrangere aktivitet en gang i uka  Ungdom/RØFF 

 Kurs for bedre hverdag  Ungdom 

MÅL:   

Forebygge vold-, rus- og kriminalitetsproblematikk blant barn og unge  

Tiltak  Ansvar  

Arrangere kvelder uten rusmidler og alkohol  Ungdom 

    

MÅL:  

Gi unge mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig engasjement  

Tiltak  Ansvar  

Verve frivillige på ulike plattformer  Ungdom 
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Måltall 

2.2 Barn og unge i sårbare livssituasjoner  Resultat 2021  Måltall 2022  Ansvarlig  

Antall frivillige i Treffpunkt   20 30  Ungdom 

        

Antall deltakere i aktiviteten RØFF   13  20 RØFF  

        

Antall frivillige “En reise i fred”   0  9 Egen gruppe 

Antall deltakere “En reise i fred”   0  32 Egen gruppe 

 

Omsorgsaktiviteter 

Mål og tiltak i forhold til omsorgsaktiviteter i Skedsmo 

MÅL: 

Redusere ensomhet og isolasjon 

Tiltak Ansvar 

Koble nye flyktninger med våre guider for et år Flyktningguiden 

Intervjue og koble flyktninger og guider Flyktningguiden 

Følge opp og motivere koblinger + avslutte etter avtalt tid Flyktningguiden 

Besøke enslige og mennesker med spesielle behov, for støtte og sosial kontakt Besøkstjenesten 

Hyggekvelder på kommunens fire institusjoner i vårt distrikt Besøkstjenesten 

Langfredagskafe på Røde Kors huset og tradisjonell busstur Besøkstjenesten 

Kafe og bingo for eldre i Skedsmo kommune Stikk Innom 

MÅL: 

Redusere utenforskap og styrke mestring 

Tiltak Ansvar 

Koblinger bedrer integrering og reduserer utenforskap. Guidene kan gi 

oppmuntring og rettledning som hjelper flyktningen til å mestre den norske 

hverdagen 

Flyktningguiden 

Videreføre samarbeid med Kurland Besøkstjenesten 

Kafe og trim for innvandrerkvinner og andre interesserte Kvinnegruppa 
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MÅL:  

Gi mennesker mulighet til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet sitt gjennom frivillig 

engasjement 

Tiltak Ansvar 

Rekruttere flere frivillige til Besøkstjenesten Besøkstjenesten 

Rekruttere nye guider Flyktningeguiden 

MÅL: 

Videreutvikle Røde Kors Omsorg med kompetanse og kapasitet til å respondere godt på behov i 

lokalsamfunnet 

Tiltak Ansvar 

Samarbeide med lokallagene i Fet og Sørum Flyktningguiden 

MÅL: 

Bidra til å dekke grunnleggende humanitære behov for mennesker som står utenfor 

velferdsstatens helsehjelp og sikkerhetsnett 

Tiltak Ansvar 

Samarbeide med Aktivitetsguiden i Lillestrøm, dvs oppfordre våre guider til å 

ta kontakt med Aktivitetsguiden dersom flyktning/flyktnings barn står uten 

organisert fritidstilbud.   

Flyktningguiden 

 

Måltall 

2.3 Eldre i sårbare livssituasjoner Resultat 

2021 

Måltall 

2022 

Ansvarlig 

Antall frivillige i aktiviteten Besøkstjeneste 33 45 Besøkstjenesten 

Antall som mottar Besøkstjeneste 38 50 Besøkstjenesten 

Antall samlinger for Besøkstjenesten 2 8 Besøkstjenesten 

Antall godkjente ekvipasjer med hund i 

Besøkstjenesten 

1 3 Besøkstjenesten 

    

2.3 Personer med kriminalitets- og rusproblemer    

Antall frivillige i aktiviteten Vitnestøtte 9 10 Vitnestøtte 
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2.3 Migranter i sårbare livssituasjoner    

Antall frivillige i aktiviteten Flyktningguide 

(ressursgruppa, ikke guider) 

7 7 Flyktningguiden 

Antall aktive koblinger i aktiviteten Flyktningguide 15 30 Flyktningguiden 

Antall samlinger holdt i aktiviteten Flyktningguide 1 5 Flyktningguiden 

Antall frivillige i aktiviteten Kvinnegruppa 2 2/3 Kvinnegruppa 

Antall samlinger for Kvinnegruppa    

 

Andre Aktiviteter 

Skedsmo Røde Kors konstituerte i 2021 en Seniorgruppe, som er et tilbud til medlemmer med en 

lang, aktiv periode i Røde Kors bak seg. 

Gruppa har i hovedsak 2 formål: 

1) Være en møteplass og et sosialt nettverk for medlemmene. De samles til felles, uformell 

lunsj i Røde kors huset hver tirsdag. 

2) Være en ressurs som kan bidra med kompetanse og egeninnsats når det trengs. 

Medlemmene forplikter seg ikke til noe spesielt, men kan forespørres og stiller gjerne opp 

når enkelte oppdrag skal løses. 

Gruppa er selvgående, men oppnevner et par medlemmer som står for kontakten med styret og 

resten av foreningen.  

Organisasjonsutvikling 

Organisasjonsutvikling handler om å bygge en aktiv og velfungerende lokalforening. Lokalstyret må 

være aktivt og velfungerende og det må sikres god rekruttering, opplæring og ivaretakelse av 

frivillige.  

MÅL: 

Ha et aktivt og velfungerende styre som legger til rette for trivsel, økt aktivitet, synlighet i 

lokalsamfunnet og samarbeid mellom aktivitetene 

Tiltak Ansvar 

Holde regelmessige styremøter der ledere fra alle aktivitetene oppfordres til å 

delta 

Leder av 

lokalforeningen 

Delta på frivillighetsdagen på Torvet i Lillestrøm 21 mai, alle aktiviteter er 

representert 

SRK 

Åpent hus i forbindelse med byfesten, med mål om at alle aktivitetene er 

representert 

SRK 
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Ha flere felles medlemsmøter for å gjøre medlemmene oppmerksom på andre 

aktiviteters oppgaver, samt fremme samarbeid  

Styret 

Vurdere muligheten for å re-starte Våketjenesten som egen aktivitet i 

Skedsmo Røde Kors i løpte av 1. halvår 2022 

Styret sammen 

med 

Omsorgsrådet 

Vurdere muligheten for å re-starte besøksvenn med hund som egen gruppe i 

etterkant av kurs holdt på distriktsnivå i 1. kvartal 2022. 

Styret sammen 

med 

Omsorgsrådet 

 

Måltall 

 Resultat 2021 Måltall 2022 Ansvar 

Antall medlemmer i Skedsmo Røde Kors 1695 1800  

Antall frivillige i Skedsmo Røde Kors 253 280  

Antall medlemsmøter avholdt 1 2 Styret 
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Skedsmo Røde Kors - Budsjett 2022

Avdeling. Budsjett 2022 Regnskap 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020

10. Lokalforeningen 422 000 912 440 349 000 683 549

11. En reise i fred -206 000 0 -206 250 20 250

15. Kjøp og salg av ikke bokførte aktiva som krever årsmøtevedtak. -1 280 000 -1 200 000 -33 986 

20. Hjelpekorpset -125 000 -130 807 -95 500 33 911

21. RØFF -65 000 -56 716 -65 000 -24 373 

30. Omsorg. Rådet og smågrupper -17 500 0 -17 500 0

31. Besøkstjenesten -78 600 -57 635 -62 100 -5 577 

32. Flykningeguiden. -48 000 -5 244 -50 000 -16 357 

33. Kulturkafeen. 0 0 0 0

35. Integreingsprosjekt 30 000 -78 357 -100 000 138 363

51. Ungdom -60 000 -37 758 -32 500 -7 753 

41. Røde Kors huset. Skedsmogt. 3 c 278 500 455 473 284 500 324 220

42. Olasetra. -23 100 -31 459 -29 000 -17 433 

43. Elvesvingen -101 000 -96 087 -95 500 -90 698 

 Årsresultat -1 273 700 873 750 -1 319 850 1 004 116

Avskrivning 198 000 198 000 198 000 198 000

Årsresultat uten avskrivning -1 075 700 1 071 750 -1 121 850 1 202 116

Kommentarer

10. Lokalforeningen Tilbake til mer normal drift etter 2 Korona år med redusert aktivitet

15. Kjøp og salg av ikke bokførte aktiva som krever årsmøtevedtak. Ny beredskapsbil ble bestilt I 2021, men kommer først I 2022
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Budsjett og regnskap for lokalforeningen (avd 10)

Budsjett 2022 Regnskap 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020

3290 Diverse inntekter 120

3320  Medlemskontingent. 320 000 336 265 350 000 383 960

3481  Momskompensasjon. 250 000 223 656 200 000 312 396

3910  Gaver   0 603

3911 Grasrotandelen 60 000 69 096 50 000 62 418

3912  Panto 500 000 640 961 450 000 467 142

8030 Renteinntekter og utbytte 130 000 136 762 120 000 142 045

Sum inntekter 1 260 000 1 406 860 1 170 000 1 368 564

6540  Inventar og utstyr -15 000  -15 000 -6 096 

6560  Forbruksmateriell -2 000 -422 

6570  Uniformer og profiltøy. -10 000  -15 000 0

6620  Vedlikehold av utstyr -5 000  -5 000 

6700  Revisjon -25 000 -25 000 -30 000 -25 000 

6701  Regnskapsstjenester -130 000 -109 749 -160 000 -108 060 

6790  Andre innleide tjenester.

6800  Kontorrekvisiata -10 000 -12 030 -10 000 -783 

6820  Trykksaker   -5 000 -5 065 

6900  Telefon (inkludert bredbånd og sambands lisenser) -10 000 -5 257 -10 000 -5 701 

6914  Refusjon av telfonutgifter etter regning -1 000  -1 000 

7051  Parkering, bompenger etc -250 

7100  Bil og reisegodtgjørelse inkl. deltageravgift på møter -30 000 -2 725 -30 000 -330 

7320  Markedsføring -10 000 -2 141 -10 000 -16 565 

7360  Møteutgifter (inkl. hyggekvelder) -80 000 -5 064 -80 000 -66 696 

7420  Gaver, hilsener. -7 000 -1 255 -7 000 -1 325 

7500  Forsikring -120 000 -101 017 -110 000 -100 361 

7601  Aktiviteter og turer -30 000  -30 000  

 7603  Kurs og øvelser (internt og eksternt) -50 000  -50 000 -12 000 

7770  Gebyr -3 000 -1 581 -3 000 -2 390 

8730  Støtte utland (via NRK, men unntaksvis via andre) -100 000 -100 000 -100 000 -200 000 

8740  Støtte innland -200 000 -127 929 -150 000 -134 643 

Sum utgifter -838 000 -494 420 -821 000 -685 015 

RESULTAT 422 000 912 440 349 000 683 549
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Valgkomiteens innstilling til Skedsmo Røde Kors’ årsmøte 2022 
 
 
Styret Nestleder Kari Haug Birkenes 2 år 
 Medlem Håkon Rekstad 2 år 
 Medlem Erik A. Haga 1 år 
 Varamedlem Lena Bjartland Strømman 1 år 
 
Valgkomité Leder Ann-Helen Bakkelund 1 år 
 Medlem Stian Ulvenes Bergstrøm 1 år 
 Medlem Anam Amer 1 år 
 
 
Det har i forkant av årsmøtet vært avholdt valgmøter i omsorg, hjelpekorps og ungdom,  
dette er den nye ledelsen. 
 
Omsorg Leder  Jan Olav Sjøholt valgt for 1 år 
 Nestleder Hanne-Mette Brekke (ny) valgt for 2 år 
 Medlem Audhild Bø (ny) valgt for 2 år 
 
Ungdom Leder Anam Amer sittende 
 Nestleder Noa Straume-Næsheim (ny) valgt for 2 år  
 Medlem Tina Schultz sittende 
 
Hjelpekorps Korpsleder Jørgen Fjellberg sittende 
 Administrativ leder Malén Jeanett Sandmoe valgt for 2 år 
 Operativ leder Filip Bjerkestrand Karlsen (ny) valgt for 2 år 
 Nestleder administrativ leder valgt for 2 år 
 
 
 
Etter valgkomiteens innstiling vil dette være det nye styret i Skedsmo Røde Kors: 
 Leder Tarje Braaten 
 Nestleder Kari Haug Birkenes  
 Medlem Cathrine Kristiansen Holst 
 Medlem Håkon Rekstad  
 Medlem Erik A. Haga 
 Medlem omsorg  Jan Olav Sjøholt 
 Medlem ungdom Anam Amer 
 Medlem hjelpekorps Jørgen Fjellberg  
 Varamedlem Lena Bjartland Strømman  
 
Godt valg! 
 
 
Ola Strømman Maren S Romundstad Philip Gabrielsen  
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Forslag om endring av lover i Skedsmo Røde Kors  
  
Røde Kors ungdom i Skedsmo har et ønske om å utvide lokalrådet slik at det blir totalt 6 medlemmer 
inkludert leder og nestleder. Gruppen hav vokst seg stor og det er et sterkt ønske om å slippe til flere 
i ledelsen.  
Flere års erfaring viser at medlemstallet og antall som ønsker ansvar svinger en del fra år til år. Vi 
ønsker derfor å åpne for at det enkelte årsmøtet kan bestemme hvor mange som skal sitte i lokalråd 
for ungdom det kommende året uten å ende lovene hver gang det blirnødvendig å endre antall i 
rådet.   
Vi foreslår derfor at § 25 i lovene våre endres til:  
 § 25. For å erverve fast eiendom eller påta seg økonomiske forpliktelser kreves samtykke 

av lokalforeningens styre, jf. § 6.  

  

Lokalrådene er ansvarlig for at avdelingens midler og eiendeler forvaltes på betryggende 

måte.  

  

Lokalrådenes sammensetning er:  

• Røde Kors Hjelpekorps: leder, nestleder og et medlem  

• Røde Kors Omsorg: leder, nestleder og et medlem  

• Røde Kors Ungdom: leder, nestleder og et til fire medlemmer   

  

Lederen er fullverdig medlem av lokalstyret, med nestlederen som personlig varamedlem 

og møter uten bundet mandat. Øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokalråd kan av 

lokalforeningens årsmøte velges til lokalstyret.   

  
 


