STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP
MOSJØEN 1997

Leder:

Arne Hauan

Nest Leder:

Gunn Elin Hansen

Kasserer:

John R Samuelsen

Sekretær

Arild N. Berentzen

Studieleder

Rune Eriksen

1 Styremedlem

Renate K Kvitfjell

2 Styremedlem

Per Ole Nikolaisen

1 Varamedlem

Anders Haugstad

2 Varamedlem

Terje Martinsen

3 Varamedlem

Janne E Kjønnås

Operativ leder

Kenneth Rodahl

Revisor

Data & Økonomi A/S

Representant for
årsmøtet i AOF
Vararep.

Rune Eriksen
Renate K Kvitfjell

Representant for årsmøte
Norsk Folkehjelp Nordland
Vararep.

Renate K Kvitfjell, June Kjønnås
Per Ole Nikolaisen, og Aina Lauritzen

Representant i Frivilighetssentralen

Gunn Elin Hansen

Valg Komite

Terje Martinsen, Aina Lauritzen, June
Kjønnås
Unni Vesterbukt

Varamedlem

MØTER
I 1997 har Norsk Folkehjelp avholdt 12 styremøter, 2 andre møter, hvor det er
behandlet til sammen 110 saker.
Saniteten har avholdt 7 møter.

MEDLEMMER
P.r 31.12.97 har laget 52 individuelle medlemmer, herav 6 familiemedlemmer med til
sammen 22 personer, herav er det 19 medlemmer under 26 år.
Det er 2514 kollektive medlemmer, fra 13 lag og foreninger. Dette er en økning på 19
kollektive medlemmer.

INNTEKTSBRINGENDE TILTAK
Av inntektsbringende tiltak som har stått i fokus i løpet av året kan nevnes:









Bingo arrangement
NF`s landslotteri
Forbrukerkontakt AS
Kurs
Sanitetsvirksomheter
Salg av støtte til Norsk Folkehjelp Mosjøen
Badevakt i «Terapytten».
Salg av utstyr o.l

Det ble inngått avtale med enkelte kiosker om provisjonsalg av landslotteriet
Av tilskudd så har vi mottatt drifts tilskudd fra Vefsn Kommune.

AKTIVITETER
Vi kan nevne:








Utdeling av uadressert C post
Sanitetsvakter.
Arrangement av tur marsj
Øvelser og alarmer.
Påskeberedskap.
Kurs og konferanser.
Badevakt

Utdeling av uadressert C post
Dette var en aktivitet som ofte kunne skape store problemer for medlemmene, og det
kan vel ikke legges skjul på at det til tider var stor frustrasjon ute og gikk da det viste
seg at det ofte var vansker med å få dekket opp rutene o.l
Saken om vi fortsatt skulle være distribusjons leder for Mosjøen var stadig oppe til
diskusjon, mer eller mindre på hvert enkelt styremøte.
Gleden var stor da styret endelig på høsten gikk inn for å si opp avtalen om reklame
utdeling.
Mye av årsaken til oppsigelsen kom p.g.a vanskeligheter med å skaffe bud på rutene
samt at inntekten på jobben var ca halvparten av hva vi var forespeilet da vi gikk inn
på avtalen.

Sanitetsvakter
Av sanitetsvakter vi har deltatt på er HA-, Kippermo- og HIAS cupen samt acr-banen
på Mo.
Til sammen har medlemmene behandlet i overkant av 230 skader av forskjellig art.
Arrangement av tur marsj
Saniteten var med og arrangerte Norges marsjen ,der hovedinntekt gikk til
kreftforskningen. Denne ble lagt til Mosåsen turområde.
Øvelser og alarmer.
Saniteten har arrangert 2 lokal øvelser.
Det har i løpet av året vært 2 beredskaps alarmer og 2 utrykninger.
Den ene beredskapsalarmen hadde vi i påsken og omhandlet søk etter 2 personer i
Leirfjord som var tatt av ras, denne aksjonen ble avblåst da de forulykkede dessverre
ble funnet omkommet. Den andre beredskap alarmen ble avblåst da den savnede
ble lokalisert.
Utrykningsalarmene hadde også nesten samme resultat. Den ene endte med at
savnede kom til rette, mens savnede i den andre ikke er funnet.
Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen gjenopptok søket etter den savnede i Sistnevnte
aksjon (som pågikk i Vefsn fjorden) etter at HRS og LRS hadde avsluttet søket.
Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen og noen andre frivillige som deltok i den "egne"
letingen samarbeidet for å få best mulig resultat.
Saniteten har enda ikke avsluttet dette søket, men vil avvente til det blir "bedre vær"
Påskeberedskap.
Denne ble som vanlig avholdt på Korgfjellet. Til å avvikle beredskapen ble Utsikten
kafé lånt.
Vi hadde folk på vakt hele påsken. Det ble ikke de store skadene i år dersom vi ser
bort fra leteaksjonen i Leirfjord som er nevnt tidligere.
Kurs og konferanser
Her har det ikke vært så veldig stor aktivitet lokalt, men vi har arrangert 2 HLR kurs
og hatt deltagere på kurs arrangert av distrikt og sentralt.
Tre personer deltok på badevakt kurs i regi av Norges livrednings klubb.
Vi hadde 3 personer som deltok på Lederkurs trinn 1 på Ringsaker, alle besto med
glans.
Ellers så har det vært deltagere på kurs og konferanser i Tromsø.
Vi deltok også med personer på operativ lederkonferanse og årskonferanse
arrangert av distriktet.
Badevakt
Vi har i løpet av året hatt badevakt for Vefsn Revmatiker forening i «Terapytten»

REPRESENTASJON
Norsk Folkehjelp Mosjøen er representert på følgende:





Årsmøte distrikt
Frivilighetssentranlen
Årsmøte AOF
Tv aksjonen

UTVALG
Det er bare saniteten som har fungert. Ungdomsutvalget som skulle startes opp, kom
aldri i gang

SAMENSETNING SANITET
Operativ leder
Nk Operativ leder
Sekretær, Samband
og materiellforvalter
Lagleder

Kenneth Rodahl
Per Ole Nikolaisen
Arild N. Berentzen
Rune Eriksen

INVESTERINGER
Det har i løpet av året ikke vært de store investeringer. Det er innkjøpt en del sanitets
materiell, tilhengeren har fått kapell, scooteren har vært inne til kontroll og service og
nye dekk er anskaffet til bilen.

TJENESTE TIMER
Tjeneste timene for året utgjør ca 10000, det samme som i året før.

SLUTTORD
Styret takker alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i året som
har gått.
Vi vil også takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året, og
ønsker med dette det nye styret et godt arbeids år.
STYRET
for
1997

Arne Hauan /s/
/s/
Leder

Gunn Elin Hansen /s/

Arild N. Berentzen

Nest leder

John R Samuelsen /s/
Rodahl /s/
Kasserer

Rune Eriksen /s/

Kenneth

Studieleder

Renate K Kvitfjell /s/
1 styremedlem

Sekretær

Operativ leder

Per Ole Nikolaisen /s/
2 styremedlem

Anders Haugstad /s/

Terje Martinsen /s/

Janne E Kjønnås/s/

1 varamedlem

2 Varamedlem

3 Varamedlem

