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Referat Årsmøte
Fana Røde Kors Hjelpekorps
07.03.2012
Tid og sted
Årsmøtet ble avholdt onsdag 7.mars kl 18.00 i Fana Røde Kors sine lokalforeningslokaler på Paradis

Innledning
Korpsleder åpnet møtet
 Informerte om at et punkt hadde blitt lagt til sakslisten etter utsendelse av innkallingen.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling:
Saksliste:

Godkjent.
Godkjent.

Generalforsamlingen åpner ikke opp for benkeforslag.

2. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere og tellekorps





Gard Jørgensen foreslått som ordstyrer - valgt.
Anette Søreide foreslått som referent - valgt.
Odd Magne Halbrendt og Camilla Erdal foreslått som protokollunderskrivere - valgt.
Erik Bauge, Jasmin Jonsen og Arne Jan Nilsen foreslått som tellekorps – valgt.

3. Årsmelding 2011
Årsmeldingen for 2011 godkjennes med følgende forbehold:
 Valg komité korrigeres under «Styrets sammensetning»: Frank Uthaug (leder), Rune Bjelkevik, Benedikte
Heide og Jonny Mikalsen (vara)
 Under «Styrets arbeid» endres teksten til: … samt ukentlige arbeidsmøter med deler av styret…
 Det legges til under «Ekstern tjeneste» et til punkt: Hordalandsbåten – Fana Røde Kors Hjelpekorps har tre
medlemmer som bistår med tjeneste på Røde Kors båten til Hordaland Røde Kors: Frank Uthaug, Angela
Mezner og Solfrid Løvtvedt Kirkeli.
 Sminke og markørgruppen har også deltatt under øvelse for Bergen Brannvesen. Teksten under «Sminke
og markør» redigeres derfor til: …øvelse på Flesland og øvelse med Bergen Brannvesen. Internt…
 Tekst under «Lokal fjellredningsgruppe Fana RKH» må redigeres til 2011 tekst: …Vi teller 19
medlemmer…, …Det har vært gjennomført en øvelse og en sikkerhetsutsjekk med SLA – Bergen. Det har
vært gjort… Gruppen har deltatt på to aksjoner. I 2011 har det blitt søkt om medlemskap i NARG (Norske
Alpine Rednings Grupper)
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Under «Båttilhenger 1110 Buster…» omformuleres setningen: … men brukere må bli enda flinkere… til:
Innkjøpt 01.07.05 sammen med innkjøp av båt Pioner Multi og benyttes til transport av denne. Ved
inspeksjon har det blitt avdekket en bøyd bremsesko, noe som kan innebære behov for service. Fungerer
bra, men det er en utfordring at bremsene tidvis henger, da det er vanskelig å få spylt vekk alle rester av
saltvann.

4. Regnskap og revisorberetning 2011
Revisjonsberetningen for 2011 er ikke mottatt enda.
I forhold til budsjett har inntektene vært vesentlig høyere. Dette følges også av økte kostnader og viser at
aktiviteten har vært høyere enn forutsett.
Regnskapet for 2011 godkjennes under forutsetning av at revisor godkjenner regnskapet uten vesentlige endringer.
Det har blant annet blitt stilt spørsmål ved kostnadsføring av nytt innertak i inngangspartiet til korpshuset
istedenfor at det har blitt aktivert sammen med resten av arbeidet på taket.

5. Innkomne forslag
5.1: Øvelseshjertestartere – vedtak: Årsmøtet vedtar å kjøpe inn to øvelseshjertestartere i 2012 og to i 2013 innen
en samlet ramme på 10.000,- kroner per år. Fortrinnsvis skal det forsøkes å skaffe til veie eksterne midler til
investeringen gjennom søknader til fond/sponsorer.
5.2: Ny utenbordsmotor til båt – vedtak: Årsmøtet vedtar at det settes av 100.000,- kr til kjøp av ny motor til båt.
Styret må før innkjøp nøye utrede om kjøp av motor gjør båten bedre. Ved kjøp av ny motor skal den gamle selges.
Deler av innvesteringen skal søkes dekt gjennom tilskudd/sponsing.
5.3: Reparasjon av karosseri bil 3 (Landrover) – vedtak: Årsmøtet vedtar at det settes av 55.000,- kr til reparasjoner
av karosseri og understellsbehandling av bil 3. Det skal innhentes pris fra minst to verksteder før avtale inngås.
5.4: Avslutning av fond tomt Stordalen – vedtak: Årsmøtet vedtar at konto «2900 – FOND TOMT STORDALEN»
avsluttes, slik at de 50.000,- kr ikke lenger er bundet som gjeld, men inngår i den frie egenkapital.
5.5: Avslutning av bratt-lende gruppen og avgivelse av utstyr – vedtak: Årsmøtet er positiv til at bratt lende
gruppen oppløses dersom gruppen blir tatt opp i NARG. Årsmøtet ønsker at det skal legges opp til et tett
SAMARBEID med NARG Bergen og at NARG får en observatørplass i Fana RKH sitt styre. Årsmøtet gir styret i
Fana RKH fullmakt til å lage en avtale relatert til utstyr og videre samarbeid med den nye gruppen. Avtalen bør
inneholde forpliktende formuleringer vedrørende årlige felles øvelser og bruk av Fana RKH som
samarbeidspartner ved behov for støtte. Og at NARG får en observatørplass i Fana RKH sitt styre. Årsmøtet gir
styret i Fana RKH fullmakt til å lage en avtale relatert til utstyr og videre samarbeid med den nye gruppen. Avtalen
bør inneholde forpliktende formuleringer rundt årlige samøvinger og bruk av Fana RKH som samarbeidspartner
ved behov for støtte.

6. Handlingsplan 2012
Handlingsplanen for 2012 godkjennes med følgende endringer:
 Under «Rekruttering og Medlemspleie» legges det til i andre avsnitt «blant annet RKAB og HRKB».
 Under «Kurs» redigeres teksten om instruktørutdanning til: «Utdanne instruktører i henhold til kursplan i
Røde Kors og utdanne instruktører i NGF, NGF-Barn og D-HLR».
 Det legges til «Styret» etter «Administrativ leder» som ansvarlig i første avsnitt under «Informasjon».
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7. Budsjett 2012
Budsjettet for 2012 godkjennes uten endringer, men årsmøtet ber styret ta til etterretning at det burde vært
utarbeidet et investeringsbudsjett.

8. Valg av leder, administrativ leder (1 år), operativ leder (1 år), 2
styremedlemmer og 1 varamedlem til hjelpekorpsets styre
Gunhild Iren Sehl går inn for Jasmin Jonsen i tellekorpset.
Valgkomiteens instillinger:
Korpsleder 2 år:
Administrativ 1 år og NK:
Operativ leder 1 år:
Styremedlem 2 år:
Styremedlem 2 år:
Varamedlem 2 år:
Varamedlem 1 år:

Øyvind Stegen
Frode Eithun
Gaute Tyvold Drage
Anita Rødskar
Jonny Mikalsen
Camilla Erdal
Endre Grønlund

Valgt enstemmig
Valgt ved akklamasjon
Valgt med 22 stemmer av 31 totalt
Valgt ved akklamasjon
Valgt ved akklamasjon
Valgt ved akklamasjon
Valgt ved akklamasjon

9. Valg av tilsynsfører regnskap
Gard E. Jørgensen

Valgt ved akklamasjon

10. Valg av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til valgkomiteen
Leder: Rune J. Bjelkevik
Valgt ved akklamasjon
Medlemmer: Gard E. Jørgensen, John Philip Dahl og Margrete Harkestad

Valgt ved akklamasjon

Valgkomiteen gis fullmakt til å velge innad hvem som er medlemmer og hvem som er vara.
Styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen dersom det skulle bli nødvendig.

11. Valg av andre utsendinger
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne delegater til aktuelle eksterne årsmøter.

Årsmøtet ble hevet klokken 21.20.
Anette Kristine Søreide - Referent

________________________________
Camilla Erdal

___________________________
Odd Magne Halbrendt
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