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NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN

ÅRSMØTE DEN 18 FEBRUAR 1996
på
FOLKETS HUS MOSJØEN
SAKSLISTE
1. ÅPNING
2. GODKJENNING AV DAGSORDEN
3. GODKJENNING AV FULLMAKTER
4. VALG AV DIRIGENT, REFERENT,
TELLEKORPS OG 2 TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLL
5. INNKOMNE FORSLAG
6. ÅRSBERETNING
7. REGNSKAP
8. PLAN OG BUDSJETT
9. SERVERING
10.VALG
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STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN

1995
Leder:
Nest leder:
Kasserer:
Sekretær:
Studieleder:
1 Styremedlem:
2 Styremedlem:

Arne Hauan
Gunn-Elin Hansen
John R Samuelsen
Monica K Pedersen
Arild N Berentzen
Line Kjærstad
Per Ole Nikolaisen

1 Varamedlem:
2 Varamedlem:
3 Varamedlem:

Terje Martinsen
John Opland
John Erling Bjerkli

Kontakttjenesten:

Tore Honggard

Operativ leder sanitet:

Kenneth Rodahl

Revisor:

Data & Økonomi A/S

Representant for
årsmøte i AOF:

Arild N Berentzen
Line Kjærstad

Representant for
årsmøte Norsk Folkehjelp Nordland :

Terje Martinsen
Kenneth Rodahl
Rune Eriksen, Lise K Solheim og
John Erling Bjerkli

Valgkomite:
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MØTER
I 1995 har Norsk Folkehjelp Mosjøen avholdt 8 styremøter, hvor det til sammen er
blitt behandlet 73 saker.
Saniteten har avviklet 15 medlemsmøter og behandlet 80 saker.
Kontakttjenesten har avviklet 3 arbeidsmøter.
1 varamedlem har møtt på styremøtene fast, da Line Kjærstad trakk seg muntlig fra
sitt verv.

MEDLEMMER
Laget har hatt en økning i antall individuelle medlemmer i 1995 på totalt 25 stk.
Av disse så er det vervet 24 stk i løpet de siste måneder av året. Dette skyldes den
pågående verve aksjonen som hovedkontoret startet i høst.
Den kollektive medlemsmassen har hatt en nedgang 45 stk.
P.r. 31.12.95 har laget 70 individuelle medlemmer, herav 2 familie medlemmer med
til sammen 9 personer.
Det er 2495 kollektive medlemmer, fra 13 lag og foreninger.
Målsetningen med å øke medlems tallet må kunne sies ha blitt oppfylt
tilfredsstillende, men det er enda langt igjen til å bli det største laget i Nordland, som
er vår målsetningen for 1996.
Medlemsverving må derfor fortsatt være et prioritert område.
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INNTEKTSBRINGENDE TILTAK
Av inntektsbringende tiltak som har stått i fokus i løpet av året kan nevnes:

Bingo arrangement

Støttemedlemskap

Ruletten på Restaurant "Frakken" (Inntekten på denne blir ført på
regnskapet for 1996)

Loppemarked

Utdeling av julekort (Inntekten på dette blir ført på regnskapet for 1996)

Sanitets virksomhet ved idretts arrangement, lodd salg og salg av pølser og
kaffe natten til 17 mai.

Drifts tilskudd i fra Vefsn kommune

Tilskudd fra fagforeninger, lag og bedrifter samt enkelt personer i Vefsn.
(Se også sanitetens del av årsberetningen)
Det henvises for øvrig til regnskapet.
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AKTIVITETER
Aktiviteter lag
* Innsamlings aksjoner:

"Aksjon krybbedød "

Tv aksjonen

"Bosnia Brenner"

Lions "Røde fjær"

Kontakttjenesten
Kontakt tjenesten har arrangert 1 hygge treff for "eldre og funksjonshemmede ".
Dette ble arrangert på kulturverkstedet den 28/10.
Når det gjelder besøk, transport og telefon samtaler så er det en person som har stått
for dette.
Han har hatt 2 transporter for 2 personer, ca 20 telefonsamtaler med personer som
ønsket kontakt.
Aktiviteter sanitet (se eget avsnitt)
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REPRESENTASJON

Arne Hauan, Gunn-Elin Hansen, Arild N Berentzen og John R Samuelsen
representerer Norsk Folkehjelp Mosjøen i styret for distrikt laget i Nordland,
henholdsvis som leder, sekretær, studieleder og styremedlem


Arild N Berentzen sitter som representant til årsmøtet i sør Helgeland AOF.


Arne Hauan sitter som representant for utenforstående lag i Idrettsrådet.


Gunn-Elin Hansen og Line Kjærstad var tilstede på et møte i forbindelse med
Lions "røde fjær aksjonen.


Gunn-Elin Hansen, Arild N Berentzen, Line Kjærstad har sittet som representanter
i Norsk Folkehjelp Sanitet Nordland som henholdsvis nest leder, operativ leder og
2 varamedlem, Rune Eriksen overtok for Line Kjærstad på høsten da Line trakk
seg fra vervet.


På årsmøtet til Norsk Folkehjelp Nordland deltok Kenneth Rodahl og
Terje Martinsen som representanter i fra Norsk Folkehjelp Mosjøen .
Arild N Berentzen var innkalt som distriktssekretær.


Arild N Berentzen representerte laget på landsmøtet på Rica Hell hotell, Stjørdal.
Arne Hauan var som representant på landsmøtet i regi som leder for Norsk
Folkehjelp Nordland. (Ikke representant fra Norsk Folkehjelp Mosjøen )


Arild N Berentzen og Gunn-Elin Hansen var tilstede på et møte angående oppstart
av en frivillighetssentral for Vefsn.


Gunn-Elin Hansen var tilstede ved en pressekonferanse i forbindelse med
aksjonen "Bosnia Brenner" her deltok også vår Generalsekretær Halle-Jørn
Hansen.
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KURS / KONFERANSER

John R Samuelsen og Gunn-Elin Hansen deltok på en regionskonferanse i Tromsø
den 14-15/1.


Gunn-Elin Hansen og Arild N Berentzen deltok på de sentrale instruktør kurs
førstehjelp henholdsvis trinn 1 og trinn 2 som foregikk på Ringsaker.



4 personer har deltatt på organisasjonskurs trinn 1. Arrangør: Norsk Folkehjelp
Nordland.

Renate K Kvitfjell , Gunn-Elin Hansen ( Norsk Folkehjelp Nordland ), Monica
Pedersen, John Erling Bjerkli og Rune Eriksen deltok på Organisasjonskurs trinn
1, i regi av Norsk Folkehjelp Nordland .


Arild N Berentzen deltok på Sentrale Instruktør kurs trinn 2, den 01. - 09.07.95,
og
Gunn-Elin Hansen deltok på Sentrale Instruktør kurs trinn 1 samme tidsrom.

Når det gjelder kurs o.l forøvrig, se sanitets delen.

UTVALG
Norsk Folkehjelp Mosjøen har to utvalg, sanitet og kontakttjeneste.
Kontakt tjenesten er allerede nevnt.
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SANITET

SAMMENSETNING
Operativ leder:
NK - Operativ leder:
Sanitets sekretær:
Sambandsleder:
Materiellforvalter:
Lagleder:
Lagleder:
Lagleder:

Kenneth Rodahl
Terje Martinsen
Monica K Pedersen, ( Renate K Kvitfjell )
Per Ole Nikolaisen
Arild N Berentzen
Gunn-Elin Hansen
Per Ole Nikolaisen
Line Kjærstad

Monica K Pedersen trakk seg skriftlig fra sitt verv som Sanitets sekretær den
31.05.95. Renate K Kvitfjell ble da valgt som ny Sanitets sekretær.
Sambandsleder funksjonen og materiell leder funksjonen ble slått isammen like etter
valget da Per Ole Nikolaisen ikke følte seg i stand til inneha vervet.
Rune Eriksen overtok som lagleder for Line Kjærstad når han kom tilbake fra sin
tjeneste for Konge og fedreland.
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MØTER
Saniteten har avholdt 15 medlemsmøter, og behandlet ca. 80 saker. På møtene har
det vært avholdt forskjellige tema innen sanitet og redning, dette for å få opp
kunnskapen til medlemmene.

AKTIVITETER
Året 1995 har vært et aktivt år for medlemmene i saniteten.
Året startet med Førstehjelpskurs i januar, og aktiviteten ble ikke avsluttet før i
november
med loppemarked.
Det har vært lagt ned en god del arbeid i vedlikehold og reparasjoner av sanitetens
utstyr.
Det kan også nevnes at saniteten deltok i borgertoget 17. mai.
Vefsn Jæger - og Fiskeforening arrangerte lakse - og ørretfestival i Vefsna 04.08.95.
Der hadde saniteten 3 personer tilstede, for å hjelpe en funksjonshemmet person ned
til fiskeplass.
Se også avsnittene om inntektsgivende tiltak, sanitetsvakter, innsamlingsaksjoner o.l

ØVELSER
Det har vært arrangert 4 øvelser lokalt.
15.04. Øvelse "søk i skred samt kart og kompass " ble avholdt under
påskeberedskapen, med markør. 6 stk deltok.
15.06. En øvelse på oppmøte, dette for å kartlegge utrykningstiden. 15 stk deltok.
17.08. Øvelse "bærtur," trening på søk i mørke. 2 stk markører. 10 stk deltok.
02.10. Øvelse "Øydalen" med 2 markører. Trening på frakt av pasienter i ulendt
terreng. 10 stk deltok.
11

Det har vært arrangert 2 distriktsøvelser.
25. - 26.02. Vinterøvelse på Korgfjellet, der det var et fly som hadde styrtet med ca.
15 passasjerer. På grunn av føreforhold ble dette nesten en ren scooterøvelse.
7 deltakere fra Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen .
04. - 05.11. Høstøvelse på Kvalforssætra, der det var en jaktulykke med 5 markører.
Det var her lagt opp til repetisjonsøvelser i:
* båresurring
* transport i ulendt terreng
* søksteknikk
* søksmetoder / utstyr
* opptreden ved funn
* kart og kompass
* orientering i mørke
Det deltok her 10 stk fra Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen , hvorav 4 var i
øvingsledelsen.
Andre øvelser
Det har også vært avholdt en øvelse i regi av Helgeland Politikammer, den 20.06.95.
Det var et fly som hadde styrtet like nord for flyplassen. I tillegg til 10 deltakere fra
Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen , deltok også Vefsn Røde Kors Hjelpekorps,
Sivilforsvaret, Brannvesenet, Ambulanse med leger, Flyplasspersonell og Helgeland
Politikammer. Alle markørene var fraktet ned til samlingsplass og var blitt behandlet
av personell fra brannvesenet og ambulansen, før Sivilforsvaret, Vefsn Røde Kors
Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen ankom åstedet.
Saniteten arrangerte også en ring øvelse for elever ved Helse og Miljø linjen ved
Vefsn videregående skole. Elevene var meget godt fornøyd med opplegget, og
ønsket en ny øvelse på våren 1996.
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PÅSKEBEREDSKAPEN
Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen har også i år hatt beredskap på Korgfjellet i
forbindelse med påsken.
Denne var i tiden 07. - 17.04.95.
For å avvikle beredskapen ble det innleid 3 hytter fra Harald Knutli.
Vi hadde mannskaper på vakt f.o.m. 07.04.95. Disse gjorde en meget god innsats til
tross for dårlig vær deler av påsken.
Påsken 1995 forløp heller ikke uten skader. Det ble behandlet 2 overtramp, 1
gnagsår og en hund med kutt i for-labb. I tillegg hadde vi en transport av skadet
person fra skiløype og ned til vei.

BEREDSKAPSALARMER
Vi har i løpet av året hatt 2 beredskapsalarmer.

Den ene av disse var under påskeberedskapen, der det var søk etter 2 personer i
område Eiterådal - Tosbotn. Disse hadde lagt ut på en tur som skulle vare fra
tirsdag 11/4 og til onsdag 12/4. Vi var da totalt 35 stk fra Norsk Folkehjelp Sanitet
Mosjøen og Norsk Folkehjelp Sanitet Korgen som stod i beredskap. Aksjonen
startet den 13/4.
De to savnede kom ned til vei etter å ha vært værfast i to døgn oppe på fjellet.
Dette var den største leteaksjonen som ble foretatt under årets påskeavvikling,
landet sett under ett.
Aksjonen fikk meget stor pressedekning, da det var fryktet at de savnede skulle ha
blitt tatt av ett ras.

Den andre var leting etter en 5 - års gammel gutt i Mosjøen.
Gutten ble funnet etter ca. 1 time av Politiet.
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INNSAMLINGSAKSJONER
Saniteten har stilt opp på 4 innsamlingsaksjoner.
* Røde Fjær aksjonen som går til inntekt for leddgikt.
* Krybbedødaksjonen.
* TV - aksjonen, som i år var til inntekt for Frelsesarmeen.
* Innsamlingsaksjon til støtte for "Bosnia Brenner" i samarbeid med VRK
I gjennomsnitt har det deltatt 8 stk fra saniteten på innsamlingene.

INNTEKTSGIVENDE TILTAK
* Støttemedlemsskap.
Gjennomsnittlig har det vært 5 stk som har stilt opp på totalt 8 kvelder.
* Loppemarked.
Det har vært arrangert et loppemarked over to dager. Resultatet var vellykket.
* Bingo.
Saniteten har stilt opp i kjøkkentjenesten på totalt 6 bingoer.
* 16. mai.
Saniteten hadde salg av pølser m.m på torget.
* Julekort.
Vi fikk tilbud om å levere ut 3200 julekort til innbyggerne i Vefsn, med fortjeneste
på kr. 1,50 ,- p.r. kort. Dette ble kombinert med salg av støttemedlemsskap.

SANITETSVAKTER
Saniteten har stilt opp ved 7 forskjellige arrangement,: HA - Cup, Scooterløp på
Baågneset, NM - Volleyball, Natteravn, Kippermo Cup, Hias Cup og
Reinfjellmarsjen.
Sanitetsmedlemmene har i løpet av året behandlet ca. 160 skader av forskjellig
alvorlighetsgrad.
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TJENESTETIMER
Tjenestetimer for året 1995 utgjør hele 7983 timer, som er en økning på 405 timer i
forhold til 1994.

KURS / KONFERANSER
* Det har vært arrangert 1 grunnkurs førstehjelp, der 12 stk deltok.
* Ett førstehjelpskurs på 2 timer for anleggmaskinførere med 8 deltagere.
* Gunn-Elin Hansen deltok på 4C - vinter kurs 28. - 29.01.95, i regi av Vefsn Røde
Kors Hjelpekorps. I tillegg så var det 2 dager med kvelds undervisning.
* John Erling Bjerkli , Kenneth Rodahl , Per Ole Nikolaisen , Terje Martinsen , Line
Kjærstad og Gunn-Elin Hansen deltok på Grunnkurs lederskap 04. - 05.02.95, i
regi
av Norsk Folkehjelp Sanitet Nordland. Kurset ble holdt i Mosjøen med totalt 16
deltagere.
* Lise K Solheim,Terje Martinsen, Per Ole Nikolaisen og Gunn-Elin Hansen deltok
på Lederkurs Sanitet Vinter 17. - 19.03.95 på Bolna, i regi av Norsk Folkehjelp
Sanitet Nordland. Totalt 12 deltagere.
* Renate K Kvitfjell deltok på Førstehjelpskurs i regi av Vefsn Røde Kors
Hjelpekorps.
* Arild N Berentzen deltok på kurs i "Badevakt 1" den 06. - 13.06.95, i regi av
Norges Livredningsselskap.
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SLUTTORD
Året 1995 har vært et aktivt år, noe som gjenspeiler seg i antallet tjenestetimer som
Saniteten har hatt, og vi er meget godt fornøyd med økningen av medlemsmassen på
hele 54 %.
Laget takker alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i året som
har gått.
Vi vil spesielt rekke en stor takk til medlemmene i saniteten for den innsatsen de har
utført i løpet av året.
Vi vil med dette takke for oss, og ønsker det nye styret et godt arbeidsår.

STYRET
for
1995
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