
ÅRSBERETNING 2017



Styrets beretning for arbeid i 2017 
 
Driften av GRK har forløpt uten store problemer i løpet av 2017, vi har vært aktive på flere arenaer.  
Sittende styre har dog hatt en kortere periode enn normalt da styreleder og nestleder trakk seg 
kort tid etter forrige årsmøte, henholdsvis 3 og 5 mai 2017. Det ble kalt inn til nytt ekstra ordinært 
årsmøte og sittende styre ble valgt med 3 nye medlemmer.  
 
Vi har i løpet av 2017 jobbet aktivt med å skaffe egnet lokale for eksisterende og fremtidig drift av 
GRK. Styret har primært hatt fokus på å finne egeneide lokaler. Flere alternativer er utredet og 
arbeidet med å finne egeneide lokaler fortsetter.  
 
 Det ble i 2017 opprettet en frivillighetskoordinator i GRK. Personen arbeider blant annet med DIBA, 
følge opp alle nye medlemmer og frivillige. Annenhver søndag vil frivillighetskoordinator også 
koordinere en internasjonal barnegruppe.  
 
I 2017 har vi også, blant annet, i ikke prioritert rekkefølge, gjennomført følgende: 

 Nye egnede lokaler for depot er leid 

 Gjennomført ekstra ordinært årsmøte i september med agenda: låneopptak til egen eid 
hus 

 Styret har gjennomført opplæring i Korsveien 

 Stor oppslutning i Borgertoget på 17 mai 
 Gjennomført St.Hans opplegg 
 Deltok på studiestart på UIA i samarbeid med Grimstad kommune  

 Styret har hatt fokus på tettere samarbeid med driftsstyret på Kilandssenteret  
 
Styret takker alle involverte i våre aktiviteter for innsatsen gjennom 2017.  
 
Styret har bestått av: 
 
 
 
Andre Hårde   Merete Nilsen   Renate Nyhagen 
Leder    Nestleder   Styremedlem 
 
 
 
Jan-Atle Svanøe  Nina Eskedal   Linda Haglund 
Styremedlem   Styremedlem/sekretær  Styremedlem 
 
 
 
Ivar Thune   Øyestein Svanøe 
Styremedlem/leder omsorg Styremedlem/leder Hjelpekorps 
 
 



Årsberetning for Omsorg GRK 
 
 
Årsberetning for Norsktrening i GRK 
NT forgår hver onsdag på RK-huset fra kl 1800  1930, med unntak av skoleferiene. 
Utfordringen har vært å få dem til å komme på tiden. I starten begynte vi kl.17.30 men forandret 
det til kl.1800 . Da ble det bedre. 
 
Totalt møter det ca 40 migranter og 14 frivillige norsktrenere i løpet av perioden. 
Målgruppa er Innvandrere bosatt i Grimstad Kommune,  som er i intro.kurset, men det har også 
kommet arbeidsinnvandrer f.eks fra bl. a. Polen og Kina.  

Sosialt samvær er en enkel måte å praktisere norsk på,og dette  gjør at deltakeren blir tryggere i 
språket. Dette gir et fellesskap, og  gleden over å kunne gjøre en innsats. Her ser vi hvor fint det er å 
bli kjent med andre kulturer.  
 
Fra deltakerne får vi stadig høre at de liker denne måten å lære på. Her er det jo ikke noe pensum , 
så de kan spørre om ting de lurer på.  
 
De fleste av norsktrenerne  har migrasjon kurs,  psykososial førstehjelp og kurs for norsktrenere i 
regi av VOX. 
Lise Andersen 
 
 
Årsberetning for Flyktningeguider i GRK 
Det ble gjennomført en erfaringsutveksing 8.oktober sammen med NTR.  
Flyktningeguider ble invitert på samling hos kommunen 2 uker etter dette. 
I mai gjennomførte vi sommerfesten sammen med norsktreningsgruppa, migranter og deres 
familie og venner, totalt deltok ca 120 mennesker. Sommerfesten i samarbeid med mange 
engasjerte personer i RK utenfor flyktningguiden. Bra med synliggjøring i "offentlige rom". 

 
Norsktreningen hadde  julecafe der flyktningguider var invitert. 
 
Vi har 10 koblinger hvor 9 var nye i 2017. 
Grimstad kommune ved Kvalifiseringstjenesten sender søkere til oss. Samarbeidet fungerer veldig 
bra. Grimstad kommune tilbyr også vennefamilier direkte, men FG er et godt alternativ til dette.. 
Vi har bedret samarbeidet med UiA og Grimstad kommune. Stått på stand sammen ved studiestart, 
og holdt informasjonsmøte sammen på UiA.  

Sissel Gjennestad 

 

Årsberetning for IKG  i GRK 
Aktivitetene forgår onsdager på dagtid fra kl 1230 til 1400 i lokaler hos kvalifiseringstjenesten på  
Frivoll gjennom skoleåret med 4 aktivitetsledere. 
 
Programmet varierer mellom aktiviteter på huset, besøk hjemme hos, bedrifts- og butikkbesøk 
samt turer. Av aktiviteter veksler dette mellom, spill, matlaging, håndarbeid, tur til Kiland m.m. 
IKG har et utmerket samarbeid med Grimstad kommune. 
 
Årsberetning IMG i GRK 
Aktivitetene forgår onsdager på dagtid fra kl 1230 til 1400 i lokaler hos kvalifiseringstjenesten på  
Frivoll gjennom skoleåret med 5 aktivitetsledere. 
 
Programmet varierer mellom aktiviteter på huset, besøk hjemme hos, bedrifts- og museumsbesøk. 
Av aktiviteter veksler dette mellom, spill, fisketurer, tur til Marivold, Groos, byturer og Kiland m.m. 



IKG har et utmerket samarbeid med Grimstad kommune. 
 
 
Årsberetning RØFF 
RØFF-gruppen har bestått av ca 10 ungdommer. 
Av aktiviteter er det gjennomført fisketur, båltur, kart og kompass, førstehjelp. 
Grunnet manglende kapasitet på ledersiden ble RØFF besluttet midlertidig nedlagt i sptember 
2017. 
 
Årsberetning Besøkstjenesten i GRK 
Vi har hatt 7 møter samt  sommeravslutningen på Smag og Behag og juleavslutningen  
på Kilandsenteret.  Gjennomsnittlig frammøte er 11 personer. Kontantbeholdningen er nå  
på  kr 3780. 
 
I 2017 var det flere som var interessert å å bli besøksvenn. Det er avholdt kurs, og det vil bli avholdt 
flere kurs frasmover. Vi ønsker at medlemmer og frivillige snarest gjennomfører de obligatoriske 
kurs, gjerne som en repetisjon av tidligere tilegnet kunnskap. 
 
Vi har vært tilstede på Feviktun med «tralla» og solgt diverse smågodt m.m. til beboerne. Resultatet 
av dette er ikke tilfredsstillende, og vi tar kontakt med ansvarlig leder for å bedre på situasjonen. 
 
Irene Siira og Ellen Haug har fungert som ledere. 
Ellen H.Haug Grimstad Røde Kors Besøkstjenesten  
 
 
IBG (Internasjonal barnegruppe) i GRK 
Styret besluttet å etablere en internasjonal  barnegruppe, fra de aller minste og opp til 12 år. 
Gruppen har et lederteam på 4 personer med internasjonal bakgrunn, og starter opp i løpet av 
januar 2018. 
 



Årsberetning 2017, Grimstad Røde Kors Hjelpekorps 
 
Lokalrådet for Grimstad Røde Kors Hjelpekorps har i 2017 bestått av Øyestein Jarl 
Svanøe (Leder), Lars Holmvik (Oprativ Leder) og Nils Eivind Thune 
(Nestleder/Fagansvarlig).  
 
Vi har i løpet av 2017 knyttet til oss 1 person til i styre Widar Andre Saga.  
 
Hjelpekorpset hadde ved utgangen av 2017, 42 aktive medlemmer. Vi har gjennom året 
som vanlig hatt høy aktivitet, både i kvantitet og kvalitet på både korpskvelder, kursing, 
vakter, oppdrag og aksjoner. Vi i GRKH jobber fremdeles for å være Best på Søk og Redning fra 
fjord til fjell (Norges RKHs visjon), og er stolte av åklare dette. 
 
I 2017 har GRKH hatt: 
Medlemmer: 17nye godkjente, aktive 
Korpskvelder: I 2017 har GRKH hatt 20 korpskvelder på tirsdager. 
Møter: Det har vært 6møter med lokalrådet.+ mange telefonmøter. 
  
Medlemmer av GRKH har bestått følgende kurs i 2017: 
- Kvalifisert Førstehjelp (K-FØR - arrangør GRKH):  
- Kvalifisert Søk og Redning Vinter  
- Kvalifisert Søk og Redning Barmark                                                                                              - - 
Aksjonsleder Søk og Redning (A-SOR - arrangør Region SØR): 1 deltaker  
- Hjertestarterkurs (DHLR): inngår nå i førstehjelpskurset. 
- Kvalifisert Vannredning (K-VANN - arrangør Lillesand/Tjøme RKH) 6 deltakere 
- Kvalifisert Elveredning (K-ELV - arrangør Mandal RKH) 5 deltakere 
- Krevende lende  kurs 
- Snøscooterkurs 
  
Leteaksjoner: 
GRKH har deltatt på ni leteaksjoner det siste året i Agder og  ledet de fleste  av dem i KO. 
  
Frivillige vakter/oppdrag: 
Vi har hatt mange vakter i år men en nedgang fra i fjor på cirka 15% 
 
På vegne av ledergruppen i GRKH, 10.02.2017 
 
Øyestein Jarl Svanøe 
Korpsleder Grimstad Røde Kors Hjelpekorps 
  
Årsberetning 2017for Båttjenesten til Grimstad Røde Kors Hjelpekorps 
 
Sjøtjenesten 2017: 
-  
  til Grimstad Kommune. 
- God dialog med Brannvesenet om felles øvelser opp mot brann og akutt forurensning. 
- God dialog med Politistasjonssjefen. 
- God oppdragsmengde fra HRS. 
- Oppdrag for AMK. 
- God dialog med Redningsskøyte i Arendal, RS147 Inge Steensland. 
- Vi har VHF-kurs, grunnpakke RKH og vannredningskurs på alle mannskaper. 
- I 2017 hadde vi en base på 8 båtførere og 23 mannskaper 
  
Sjøtjenesten til Grimstad Røde Kors har hatt noe laber aktivitet  med tanke på øvelser. Det skal vi 
jobbe mer med i 2018, - planlegginga er alt i gang . 



Vi har mange oppdrag, og kvalitet på tjenesten - noe som har gitt oss veldig gode 
tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere som har vært 
både HRS, Politiet på Agder og Ambulansetjenesten, samt innbyggerne generelt. 
  
Samarbeidsavtaler 
Grimstad Røde Kors og Norsafe inngikk i 2016 samarbeidsavtalen vedrørende drift og 
vedlikehold av den nye redningsbåten, denne løper videre 2019. 
GRKH og JBU inngikk i 2011 en samarbeidsavtale på midler til utstyr, opplæring og drift 
som går over ni år - denne løper videre. 
  
Uten våre samarbeidspartnere/sponsorer JBU og Norsafe ville ikke den frivillige 
redningsbåttjenesten i Grimstad Røde Kors kunnet drives så godt og hjelpe så mange. 
RKB Grimstad har fått særdeles gode tilbakemeldinger fra HRS, Politiet og 
ambulansepersonell. 
 
GRKH har perioden 17.06.17  15.08.17 hatt tre medlemmer på døgnvakt med 
maksimum 20 minutters responstid. Ut over dette har båten stått i kontinuerlig 
døgnberedskap med en responstid på 30 minutter. 
 
Det er godt grunnlag for å si at det både er behov for, og ønske om å fortsette sjøtjenesten 
til GRKH. 
  
På vegne av ledergruppen i GRKH, 10.02.17. 
  
Øyestein Jarl Svanøe 
Korpsleder Grimstad Røde Kors Hjelpekorps 



Årsrapport 2017  

for  

KilandSenteret 

 

Styret: 

Styret har i 2017 bestått av Gunnar Line (leder), Reidar Nilsen, Unni Rose, Ingrid Fæster Granhaug 

og Bjørn Schinnes (kontaktperson til GRK styret.)  

Styrets viktigste oppgave i 2017 har vært å støtte opp om driften av senteret, samt bistå 

administrasjonen i videreutvikling av senteret og spesielt utviklingen av prosjektet «Vannveien.no». 

Bemanning: 

Betydelig økt omsetning de siste år har også i 2017 ført til at styret har hatt fokus på bemannings 

situasjonen ved senteret. Tomek ble sykemeldt med kneskade 28. oktober, og var ikke på jobb før 

etter 8 mnd. Eva Kristiansen sluttet hos oss 1. oktober. Vi har også i år økt antall vikarer, dette har 

ført til en sikrere og bedre gjennomføringskapasitet. Pr i dag er det 15 ansatte ved senteret (faste 

og vikarer). Sertifiserte kurs for ansatte er gjennomført. Vi må øke bemanningen ytterligere i 2018. 

Økonomi: 

Omsetningen ble i 2017 kr 5,36 mill. (4.6 mill. i 2016 og 4.1 mill. i 2015). FUN 365 (32.000 

oppholdstimer og 19.000 aktivitetstimer) er vårt største prosjekt, i 2017 var det 10 kommuner med i 

samarbeidet. Vennesla kommune blir med fra neste år (2018). 

Årets overskudd er på kr. 572.915.-. Av dette er kr 300.000.- benyttet til nedbetaling av gjeld til GRK, 

iht. avtale. Styret foreslår ytterligere nedbetaling av gjeld til GRK med kr 100.000.- Resten avsettes 

til å gjøre nødvendige reparasjoner/vedlikehold og pålagte anleggsjusteringer, samt styrking av 

likviditeten. 

Arrangementer: 

I 2017 har vi gjennomført 107 arrangementer/leirer, noe som er en nedgang fra i fjor (125), det er 

også en nedgang i antall gjester i 2017 (3000 mot 3927 i 2016). Derimot har vi hatt en økning i 

antall gjestedøgn på 233 døgn. Vi har lykkes i vår strategi om å få flere større arrangementer.   

Ca. 85 % av arrangementene var i henhold til Røde Kors formålet, og senterets visjon, og denne 

kryper stadig litt oppover.  

Belegg: 

I grove trekk er senteret fullbooket gjennom hele året  der er endel ledig kapasitet i første kvartal, 

selv om vi hvert år har klart å øke omsetningen også her. Spesielt i ukedagene hadde det vært fint 

med økt aktivitet i nevnte periode. Dog trengs stille perioder for innvendig oppussing. 

Andre begivenheter i beretningsåret: 

Kilandsenteret er fremdeles i utvikling når det gjelder bygningsmessige forhold og utvikling av 

aktiviteter. 

Kultivering av Kilandsvannet har vært en oppgave også i 2017. I 2017 ble det en svært kort sesong 

(temperaturen i vannet) og fangsten ble ca 2700 abbor + veldig mye rogn. Prosjektet fortsetter 

med full styrke.  

«Vannveien»: 

Prosjektet har hatt en jevn god utvikling siden oppstarten juni 2015. Mye rotvelt og trær over og i 

elva skaffet oss mye ekstra arbeid, og en del kostnader, men også ca 500 sekker ved. Flommen i 

oktober ødela brokar, stem og vår stemport. Mye ekstra arbeid.  Vi planlegger offisiell åpning 

medio juni 2018.  

Brann på senteret: 

Lørdag 7. oktober, kl 05.59 gikk brannalarmen på senteret, vi hadde 28 gjester i alder 15  25 år fra 

innvandrermiljøet i Grimstad. Det var full fyr i oppløftet over inngangspartiet. Det førte til stor 

utrykning fra Grimstad/Arendal. Vi var 3 stk. på nattevakt. Parallelt med slukking av brannen, ble 



det foretatt evakuering og opptelling. Brannen var i hovedsak slukket når brannvesenet ankom. 

Skaden beløp seg til i underkant av kr 350.000.-, skaden er dekket av forsikringen. 1. november var 

skaden ferdig reparert. Vi fikk ikke avbrudd i driften som følge av brannen. 

 

Samarbeidspartnere: 

Samarbeidet med Kriminalomsorgen har vært godt også i 2017 og vil bli videreført. Vi har hatt god 

hjelp av Jobbsentralen i 2017. Grunneiere på Håland, Igland og Birkedal takkes for godt og aktivt 

samarbeid.  

Styret er meget godt fornøyd med utviklingen av senteret og vil rette en spesiell takk til daglig 

leder og medarbeidere for en glimrende innsats også i 2017.  

 

Kiland, februar 2017. 

 

Gunnar Line                                    Reidar Nilsen                            Ingrid Fæster Granhaug 

 

Unni Rose                                                 Bjørn Schinnes (kontakt til GRK) 

   


