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Sak 2 – årsberetning 2018

2018

Hovedmålsetning
Grimstad Røde Kors skal bestrebe seg på at organisasjonen med alle dens arbeidende ledd arbeider
til beste for våre medmennesker i tråd med Røde Kors Prinsippene og i henhold til Norges Røde Kors'
lover. Året 2018 var foreningens 73. driftsår og årsmøtet i dag er det 72. ordinære årsmøte.
Stiftelsesdagen for Grimstad Røde Kors er 12. mars 1945. Forrige årsmøte ble avholdt 26. februar
2018.

Årsberetning
For styret har det vært et hektisk år, med særlig mye møtevirksomhet høsten 2018. Styret har jobbet
mye med Kilandsenteret, hvor personalsak har tatt mye tid. Blant annet har styret jobbet med å
bedre forholdene
Ut over dette har Grimstad Røde Kors startet opp ny aktivitet med Internasjonal barnegruppe hvor
Davina Driver er aktivitetsleder. Aktiviteten har blitt tatt godt imot. Det har vært en del familier
innom med ulik nasjonalitet, og familiene koser seg med aktiviteten på søndager.

Lokalforeningsstyret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Rådsmedlem hjelpekorps

André Hårde
Merete Nilsen
Karin J. Mets
Jan Atle Svanøe
Renathe Nyhagen (fram til november 2018)
Nina Eskedal (fram til januar 2019)
Øyestein Jarl Svanøe

Rådsmedlem omsorg
Varamedlem

Ivar Thune (fram til august 2018)
Widar André Saga (fram til november 2018, opprykk til styremedlem)

Regnskapsfører

Agder Økonomi

Revisor

RSM ved Helge Vinterstø

Styremøter og andre møter.
I 2018 har det vært avholdt 16 styremøter, samt flere arbeidsmøter høsten 2018.
Det har vært kalt inn til 4 ekstraordinære årsmøter hvor 1 ble avholdt og 3 ble avlyst.
Leder har vært på 2 årsmøter på distrikt, ordinært i april og ekstraordinært i august. I tillegg var leder
på beredskapssamling i mai. Vi har vært i møte med kommunen angående videre samarbeid med
kvalifiseringstjenesten. Leder har også deltatt på et styremøte med driftsstyre til Kilandsenteret.
Det ble avholdt flere møter for aktivitetsledere. Det har vært avholdt et informasjonsmøte for
medlemmer.
Det har vært avholdt et fellesmøte mellom lokalforeningsstyret og driftsstyret til Kilandsenteret.

Hovedmål 2.1: Vi forebygger og responderer for å redde liv
Beredskap
Grimstad Røde Kors for stadig tilbakemeldinger om at beredskapsavtalen de har utarbeidet er god.
Denne blir trukket frem som eksempler for andre lokalforeninger som enda ikke har avtale på plass.
Hjelpekorpset ivaretar foreløpig den nødvendige beredskapen i kommunen.
Bil og båt
Landcruiseren har i 2018 ikke fått godkjent eu-kontroll. På bakgrunn av dette er det planer om å
selge bilen og kjøpe ny bil.
Båten er operativ og i tjeneste med 20 minutters responstid.
Hjelpekorpset
Medlemmer
Øyestein Jarl Svanøe – korpsleder
Lars Holmvik – operativ leder
Widar André Saga – administrativ leder
Nils Eivind Tune – medlem
Hjelpekorpset hadde ved utgangen av 2018 17 med godkjent hjelpekorpsprøve og 6 stykker som har
betalt medlemskontingent og id-kort.
Antall aktive mannskap båt: 12
Vi har gjennom året hatt høy aktivitet med korpskvelder, kursing, vakter, oppdrag og aksjoner.
Båten er koblet til landstrøm, service på motoren, litt nedgang på oppdrag og deltatt på NATOøvelsen i Kristiansand i juni.

Antall nye medlemmer: ingen, men det har ikke vært gjennomført grunnopplæring i 2018. Arbeidet
har heller blitt lagt ned i felles grunnopplæring på distriktsnivå og det vil derfor blir flere nye
medlemmer i 2019.
Antall henteoppdrag: 3 scooteroppdrag, 2 henteoppdrag
Antall leteaksjoner: 13 aksjoner i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark
Antall redningsoppdrag båt: 7
Medlemmer av hjelpekorpset har fullført følgende kurs: K-vann: 5 stykker, krevende lende: 4 stykker,
k-elv: 7 stykker
Innsamlinger
Det har ikke blitt gjennomført noen egne innsamlinger i 2018, men man bistod med sjåfører til tvaksjonen.

Hovedmål 2.2: Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag
Vi har flere medlemmer i Grimstad som er aktive innenfor visitor og vitnestøtte. Aktivitetene er
organisert fra distriktskontoret.
Grimstad Røde Kors delte ut grøt og solgte fakler under julegrantenningen.
På 17. mai deltok vi med flaggborg i borgertoget, i tillegg deltok medlemmer i toget.
St. Hans arrangementet ble gjennomført som vanlig. Per Hardeberg var konferansier, vi hadde som
normalt lappesalg og tombola.

Hovedmål 2.3: Vi jobber for sosial inkludering og mangfold
Besøkstjenesten
Se egen beretning

2.3.2 Migrasjon og flerkultur
Norsktrening
Leder: I. Lise Andersen
Hvor: Røde Kors huset
Hvor ofte: 1.5 timer hver onsdag. Totalt 38 ganger, pluss sommerfesten og julefesten i 2018.
Frivillige: 12 stk. Gjennomsnittlig møter 7stk. hver gang.
Deltakere: Ca.50 stk. totalt. Antallet varierer mye fra gang til gang. Vært nede i 4 stk. og oppe 40 stk.
Frivillig innsats: timer 550
Kort om viktige hendelser i løpet av 2018
Sommerfesten med grilling og sosialt samvær, Ca. 80 deltakere pluss frivillige.
Julefesten hvor det kom over 100 personer med smått og stort. Lokalet var nesten for lite. Nissen var
der med pakker til barna, aktivitetsbord hvor det ble laget julepynt. Vi serverte pizza, kaker, frukt og
drikke. En utrolig vellykket kveld hvor alle koste seg.

Internasjonal kvinnegruppe
Leder: Brit Bengtsson
Hvor: Kvalifiseringstjenesten (Introduksjonsprogrammet)
Hvor ofte: En gang pr. uke- 2 timer
Frivillige: 4
Deltakere: Varierende vår ca 15- høst ca 12
Frivillig innsats timer: 39 møter a 2 timer = 78 timer x 4 frivillige = totalt 312 timer
Kort om viktige hendelser i løpet av 2018
Antall deltakere synker. Noe av grunnen kan være synkende antall flyktninger til kommunen.
Internasjonal barnegruppe
Leder: Davina Driver
Hvor: Røde Kors-huset
Hvor ofte: 2 timer på søndager, hver andre uke totalt 16 ganger i 2018
Frivillige: 6
Deltakere: 12 familier ca 2-3 barn pr familie ca 50 stykker totalt i 2018.
Frivillig innsats: 350 timer
Grimstad Røde Kors startet opp ny aktivitet i lokalforeningen våren 2018. Første møte i IBG var i mars
hvor barnefamilier samles hver andre søndag på Røde Kors-huset for å holde på med kunst- og
håndverksprosjekter, spille spill og sosialt samvær. Aktiviteten har begynt å etablere seg og man ser
at flere familier kommer tilbake flere ganger.
Internasjonal mannegruppe
Leder: Carl Johan Bengtsson
Hvor: Kvalifiseringstjenesten (introduksjonsprogrammet)
Hvor ofte: En gang pr. uke a 2 timer
Frivillige: 5
Deltakere: Vår ca 13- ca 3 på høst
Frivillig innsats timer: 29 x 2= 58 timer x 5 frivillige = 290 timer totalt
Kort om viktige hendelser i løpet av 2018
Gruppen er lagt sovende etter høstferien på grunn av for få deltakere.
Flyktningeguide
Leder: Sissel Gjennestad

Hvor: Aktiviteter på RK huset, ellers individuelle møter mellom koblinger
Hvor ofte: regelmessig 2-4 ganger i md
Frivillige: 8-10
Deltakere: 8-10 (noen er familier så flere er involvert)
Frivillig innsats: 80-150 timer (vanskelig å anslå)
Kort om viktige hendelser i løpet av 2018
Vi holdt en erfaringsutveksling for guider som ønsket et treff.
Hadde informasjonsmøte for studenter på UiA sammen med Grimstad Kommune.
Sto på stand på barnas verdensdag under UKE41 (inkludering og likestillingsuka i Grimstad)
Arrangerte sommerfest og julecafe sammen med norsktrening.
Vi søkte gjensidigemidler om en tilhenger med aktivitetsutstyr sammen med Barnas Turlag. Fikk
innvilget prosjekt desember 2018 og vil etablere denne og promotere tilbudet og organisasjonene i
2019.
Kilandsenteret
Driftstyret har i 2018 bestått av Gunnar Line (leder), Reidar Nilsen (fram til oktober 2018), Oddbjørn
Næss (fra mars 2018) Unni Rose, Ingrid Fæster Granhaug og Bjørn Schinnes (kontaktperson til GRK
styret.)
Ved utgangen av 2018 hadde senteret 3 faste ansatte og 10 vikarer.
Økonomi:
Omsetningen i 2018 var på kr 5,3 millioner. Kilandsenteret fikk i 2018 1,8 millioner kroner i
tilskuddsmidler for å gjennomføre FUN365. FUN365 er Kilandsenterets største prosjekt og har
samarbeid med 10 kommuner i Agder. Kilandsenteret har i 2018 ikke gått med overskudd da man
har satt tilskuddsmidlene fra BUFDIR som eget prosjektregnskap. Dette har medført at Kilandsenteret
har gått med et underskudd på 678000,-. Det er i 2018 kun betalt renter på lån fram til oktober 2018.
Grimstad Røde Kors har meldt fra til BUFDIR at midlene ikke har blitt regnskapsført som kravet for
tildelingene skulle tilsi. BUFDIR har kommet med krav om at midlene skal ha en ny revisjon.
Arrangementer:
Det har i 2018 vært et hektisk år med mange arrangementer. I sommersesongen har det vært
arrangementer nesten daglig. Mange av arrangementene har møtt målgruppen barn. Det har vært
besøk fra skoler, ferie for alle og FUN365. I tillegg har idrettskretsen hatt samling på Kilandsenteret.
Belegg:
Det er en del ledig belegg i vintersesongen, mens i sommersesongen er man stort sett fullbooket.
«Vannveien»:
Det har vært nedlagt mange arbeidstimer i Vannveien også i 2018. Det har blitt bygget renner som er
satt ned i Vannveien. Dessverre ødela flommen i oktober arbeidet som var nedlagt i 2018. Det har
også vært velting av stein ut i Vannveien som gjør at det er usikkert hvor lenge det er til prosjektet

kan ferdigstilles. Styret i Grimstad Røde Kors vil ferdigstille Vannveien, og håper at dette kan skje
innen utgangen av 2019. Styret ser at det er behov for å innhente ekstern rådgivning for å sikre at det
arbeidet som nedlegges ikke blir ødelagt av flom. Åpning av Vannveien er utsatt på ubestemt tid.

Hovedmål 3.1: Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors-foreninger
Grimstad Røde Kors har startet opp samarbeid med Lillesand Røde Kors for gjennomføring av
opplæring til omsorgsaktiviteter. Det er i tillegg vært jobbet med felles grunnopplæring for
hjelpekorpset sammen med Lillesand og Arendal.
Medlemmer
Ved årsskiftet hadde vi 365 betalende medlemmer og 120 frivillige.

Hovedmål 3.3: Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon.
Fokuset til styret har i 2018 vært Kilandsenteret. Høsten 2018 har mye av styrets tid går med på å
håndtere personalsaken. Utover dette har styret bistått med opprettelse av Internasjonal
barnegruppe, samt å finne egnede lokaler for Grimstad Røde Kors.
Inntekter
Vi har fått grasrotmidler, panto og momskompensasjon.
Huskjøp
I 2018 har lokalforeningsstyret jobbet med å finne egnede lokaler til Grimstad Røde Kors. Det har i
den forbindelse vært avholdt flere ekstraordinære årsmøter. På tross av jobbing med dette har det
ikke lykkes lokalforeningsstyret å finne egnede lokaler. Det har vært gjort forsøk på å kjøpe flere
lokaler i 2018. I november 2018 ble Storgaten 71 kjøpt opp av ny eier og det er nå usikkert hva som
skjer med lokalene framover og hvorvidt Grimstad Røde Kors fortsatt skal leie 2. etasje i bygget.
Prisen på leien vil bli satt opp når leieperioden utløpet i mars 2019.

Sak 3 – Regnskap
Regnskapet er per dags dato ikke ferdig revidert. Se vedlagt foreløpig regnskap. I egne dokumenter.

Sak 4 - Handlingsplan 2019
Aktivitet

Ansvarlig

Start

Slutt

Internasjonal
barnegruppe

Davina

Uke 2

Uke 50

Norsktrening

Lise

Uke 2

Uke 50

Besøkstjenesten

Ellen

Uke 1

Uke 52

Gjøremål
-

Flyktningguide

Sissel

Uke 1

Uke 52

-

-

Aktivitet hver andre uke
rekruttere 4 flere frivillige
nå ut til flere familier
opplæring av nye frivillige
Aktivitet hver uke,
opplæring til nye frivillige i
gruppa
Månedlige møter med de
frivillige
Fremme tilbudet blant de som
har behov for besøksvenner
Rekruttere flere besøksvenner
Guider som er koblet treffer
flyktning 2-4ganger i md.
innrede og promotere
aktivitetstilhenger
informasjon/ Stands ved
relevante arrangement
arrangere «aktivitetstreff» for
migrasjonsaktiviteter
barn/unge med ny
aktivitetstilenger
#rullmegrundt
sommerfest og julecafe
sammen med norsktrening
opplæring/kurs
Skrive ny samarbeidsavtale
med kommunen

Kostnad
50.000 i aktivitetsstøtte

Oppfølging og
evaluering
Rekruttering av
frivillige
Opplæring av
frivillige

15000 i aktivitetstøtte

15000 i støtte fra
Sparebanken Sør til
driftsstøtte tilhenger

Rekruttering og
opplæring av
frivillige
Vurdere ila
2019 om
flyktninguiden
skal ha egen
aktivitetsgruppe

Internasjonal
kvinnegruppe

Britt

Uke 2

Uke 50

-

Hjelpekorpset

Korpsleder

Uke 1

Uke 52

-

Lokalforeningen

Lokalforeningsleder

Uke 1

Uke 52

-

Fortsette ukentlig aktivitet
våren 2019, vurdere aktivitet
høsten 2019. Eventuelt
rekruttere nye frivillige
Kontinuerlig beredskap
sanitetsvakt
jevnlige lokalrådsmøter
båtvakt
korpskvelder
kurs
rekruttering av nye frivillige
Drifte lokalforening
Finne nye lokaler for GRK
Reforhandle beredskapsavtale
med kommunen
Rekruttere nye medlemmer
Tettere oppfølging av
Kilandsenteret
Innarbeide gode
økonomirutiner for hele
lokalforeningen
Kurs for nye medlemmer og
frivillige
Støtte aktivitetslederne i sin
aktivitet
Tilby oppfriskningskurs i
førstehjelp til frivillige
Utarbeide gode rutiner for drift
av lokalforening

170.000,Gjelder båttjeneste
30.000,- gave ved Ivar
Thunes bortgang er
øremerket til
ambulansekurs

Rekruttering av
frivillige
Opplæring av
frivillige
Fakturering av
sanitetsvakter

Sak 5 - Budsjett

Budsjett - omsorg

Norsktrening
Søknader
Støtte fra lokalforeningen
Aktiviteter
Sum
Internasjonal barnegruppe
Søknader
Støtte fra lokalforening
Aktiviteter
Sum
Internasjonal kvinnegruppe
Søknader
Aktiviteter
Sum
Flyktningguidde
Søknader
Støtte fra lokalforeningen
Tilhenger sammen med Barnas turlag
Sum
Besøkstjenesten
Søknader
Støtte fra lokalforeningen
Aktiviteter
Sum

Inntekter
Utgifter
15000
24000
-39000
39000

-39000

Inntekter
Utgifter
50000
12000
-62000
62000

-62000

Inntekter
Utgifter
48000
-48000
48000
Inntekter

-48000
Utgifter

15000
-15000
15000
Inntekter

-15000
Utgifter

0
6000
-6000
6000

-6000

Budsjett - Hjelpekorps

Kilandsenteret – se eget detaljert budsjett

Sak 6 – Valg se eget vedlegg

Sak 7 – Valg av revisor
Ved gjennomgang av regnskapet har man sett at Grimstad Røde Kors har mangelfulle rutiner. På
bakgrunn av dette har styret innhentet anbud fra ulike revisorselskaper. Ut i fra dette har styret
kommet fram til at PWC er det selskapet som har det beste tilbudet i forhold til behovet
lokalforeningen har og de utfordringer man står ovenfor i 2019. Utover dette har også BUFDIR
kommet med krav om bytte av revisor.
Forslag til vedtak:
PWC ved Kai Arne Halvorsen

Sak 8 – Valgkomité
Styret innstiller på følgende:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara:

Nils Eivind Thune
Sissel Gjennestad
Henning Langendorff
Trond Kristensen

1 år – gjenvalg
1 år – gjenvalg
1 år – gjenvalg
1 år – gjenvalg

Sak 9 – innkommende forslag
a) Endring vedtekter Kilandsenteret

Vedtekter for Kilandsenteret
1. Generelt
Vedtektene representerer de overordnede retningslinjer for drift av Grimstad Røde Kors sitt
aktivitetssenter på Kiland.

2. Aktivitetssenterets navn
Kilandsenteret

3. Eierforhold
Kilandsenteret eies av Grimstad Røde Kors.

4. Tomt
Kilandsenteret leier tomt av grunneier Torleiv Håland. Leieperioden er på 30 år, med opsjon
for forlengelse. (Tinglyst)

5. Administrasjon av senteret
Kilandsenteret er direkte underlagt lokalforeningsstyret i Grimstad Røde Kors. Senteret ledes
av en person som styret utpeker, og rapportere direkte til dette.

6. Økonomi
Senteret skal driftes økonomisk forsvarlig. Kilandsenteret skal ha eget budsjett- og
avdelingsregnskap. Regnskapet følger kalenderåret og er en del av regnskapet til
lokalforeningen. Senteret har ikke som formål å gå med overskudd i henhold til Grimstad
Røde Kors sine lover.

8 Leietakere
Kilandsenteret skal tilby sine fasiliteter til alle aktiviteter som faller inn under det som
Grimstad Røde Kors definerer som sine grunnleggende verdier. Innunder dette faller
lokalforenings aktiviteter, samt aktiviteter for barn og unge.

9 Avvikling av senteret
Avvikling av senteret kan kun skje på årsmøte i Grimstad Røde Kors.
Vedtektene for Kilandsenteret godkjennes av årsmøte i Grimstad Røde Kors, og trer i kraft
når årsmøtets protokoll er godkjent.

