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MØTER
I 1998 har Norsk Folkehjelp avholdt 8 styremøter, hvor det er behandlet til sammen
ca 59 saker. 3 møter med Elkem og Vefsn Rødekors hjelpekorps.
Saniteten har avholdt 3 møter.

MEDLEMMER
P.r 31.12.98 har laget 61 medlemmer totalt, herav 5 familiemedlemmer med til
sammen 14 personer, i laget er det registrert 14 medlemmer under 26 år.
Det er 2500 kollektive medlemmer, fra 12 lag og foreninger. Dette er en nedgang på
14 medlemmer og 1 forening fra i fjor.

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







Bingo arrangement
NF`s landslotteri
Kurs
Sanitetsvirksomheter
Badevakt i «Terapytten».
Salg av utstyr o.l

Vi har avtale med enkelte kiosker om provisjonsalg av landslotteriet
Av tilskudd så har vi mottatt drifts tilskudd fra Vefsn Kommune.
Det er også inngått et samarbeid med Vefsn rødekors hjelpekorps og
bedriftshelsetjenesten ved Elkem Mosjøen om opplæring ved Elkem aluminium
Mosjøen

AKTIVITETER
Vi kan nevne:







Sanitetsvakter.
Alarmer.
Påskeberedskap.
Kurs og konferanser.
Badevakt
Innsamlingsaksjoner

Nordvest Russland
Norsk Folkehjelp Mosjøen og LO i Mosjøen fulgte oppfordringa fra LO i Nordland og
hovedkontoret til Norsk Folkehjelp om å starte opp med klær og sko innsamling til
våre naboer i Nordvest Russland.
I tillegg ble det satt i gang en kronerulling, her var det kommet inn p.r 12/1-99
kr 19185.- Innsamlingen av penger har funnet sted ved lønnstrekk og frivillige gaver.
P.r. d.d er det sendt avgårde 14000 kilo med klær og sko.
Selve forsendelsen skjedde i ett nært samarbeid med Elkem Aluminium Mosjøen,
her ble alle papirer ordnet, samt utskipning av containere. Forsendelsen ble ilandført
i Murmansk.
Til å sortere alle klær, noe som krevde mye arbeid ble det søkt etter frivillige, Vefsn
landbruksskole stillte velvillig opp, det samme gjorde elever som deltok i «operasjon
dagsverk» samt slekt og venner av våres medlemmer og andre frivillige, i tillegg til
egne medlemmer, vi retter en stor takk til alle disse samt våres samarbeidspartnere.
Aksjonen må sies å ha vært svært vellykket.

Sanitetsvakter
Av sanitetsvakter vi har deltatt på er HA-, Kippermo- HIAS cupen, frivillig vakt ved
Eliteserie kamper for Mosjøen Volleyball klubb, korpsstevne, og NM i bank
volleyball.
Til sammen har medlemmene behandlet i overkant av 248 skader av forskjellig art.

Øvelser og alarmer.
Det ble arrangert flere øvelser under påskeberedskapen.
Det har i løpet av året vært 1 utrykning.
Denne var i forbindelse med at en jeger var meldt savnet i Stavassdalen i Grane
kommune. Da jegeren ble funnet av helikopteret var våre mannskaper ca 500 meter
fra funnstedet. Jegeren ble funnet i livet, men var sterkt nedkjølt og skadet.
Vedkommende døde dagen etter p.g.a skadene og nedkjølingen.
Norsk Folkehjelp Sanitet var representert i begravelsen til den omkomne med 4
personer.
Det ble også ordnet med kondolanse til vedkommendes arbeidsplass.
Påskeberedskap.
Denne ble som vanlig avholdt på Korgfjellet. Til å avvikle beredskapen ble Utsikten
kafé leid.
I tillegg til eget mannskap deltok det personell fra Norsk Folkehjelp Alstahaug.
Vi hadde folk på vakt hele påsken. Det ble ikke de store skadene i år.
Kurs og konferanser
Det er blitt arrangert 3 rene HLR kurs på 3 timer hver og 2 utvidet HLR kurs på 3.5
timer hver, med til sammen 62 deltagere.
2 personer deltok på årskonferansen til Norsk Folkehjelp Nordland og 1 person
representerte Mosjøen på sanitetskonferansen i Bodø, og på
representantskapsmøte i Asker.
Badevakt
Vi har i løpet av året hatt badevakt for Vefsn Revmatiker forening i «Terapytten»
Bassenget ble stengt fra høsten av så derfor har det ikke vært noe vakthold i dette
tidsrommet.

REPRESENTASJON OG TILLITSVALGTE
Norsk Folkehjelp Mosjøen var representert på følgende:







Årsmøte distrikt
Frivilighetssentranlen
Årsmøte AOF
TV- aksjonen
Norsk Folkehjelp Nordland
Norsk Folkehjelp Sanitet, Nordland

Arne Hauan representerte Norsk Folkehjelp Mosjøen under TV aksjonen.
Følgende personer fra Mosjøen sitter i styret til Norsk Folkehjelp Nordland: Arne
Hauan, som leder, Aina Lauritzen som sekretær, Anders Haugstad som
styremedlem og Arild N. Berentzen som operativ leder
Renate K Kvitfjell representerer Norsk Folkehjelp Mosjøen i Norsk Folkehjelp Sanitet,
Nordland, hvor Arild N. Berentzen sitter som operativ leder.
Disse representerte også Norsk Folkehjelp Mosjøen på årsmøtet til distriktet.

UTVALG
Av utvalg så fines det bare i dag ett, saniteten. Det har ikke lyktes å få startet et
ungdomsutvalg i år heller.

SAMENSETNING SANITET
Operativ leder
NK Operativ leder

Renate K Kvitfjell
Rune Eriksen

INVESTERINGER
Det er innkjøpt en del sanitets materiell, tilhengeren måtte gjennomgå en større
reparasjon etter at et hjul lager ble ødelagt etter påsken, men denne er nå operativ
igjen.

TJENESTETIMER
Tjenestetimene for året utgjør 8324 inkludert administrasjons timer, dette tilsvarer en
nedgang på ca 1600 i forhold til 1997.

SLUTTORD
Året som har gått har vært delvis tungt å drive, dette p.g.a av at flere av styrets
medlemmer har trukket seg i løpet av året, eller ikke har stilt opp på møtene. I
gjennomsnitt har det kun vært 4-5 personer til stede på hvert møte.
At folk ikke stiller opp og utfører sitt verv, som de har påtatt seg, er ett stort problem,
som vi håper ikke vil gjenta seg. Derfor er det viktig at de som påtar seg verv er sin
oppgave bevist, og står løpet ut.
Av de som har måttet trekke seg, er det kun en person som har fremlagt en god nok
skriftlig grunn..

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 arbeidsår.
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