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Da Arild N Berentzen ble ansatt som Organisasjonskonsulent for Norsk Folkehjelp Nordland
måtte han fratre sitt verv som nestleder, ettersom ansatte ikke har anledning til å inneha
årsmøtevalgte verv. Laget har etter den tid vært uten nestleder.

MØTER
Det hat vært avholdt 8 styremøter i perioden, hvor det er blitt behandlet ca. 72 saker.
Saniteten har avholdt 3 møter.
Ungdomsgruppen har avholdt 6 samlinger.
2 møter er avholdt med Brurskanken Turlag, og 2 samarbeidsmøter med
Frivillighetssentralen.
Det har vært 1 møte i Beredskapsrådet i Vefsn Kommune.
1 møte har vært avholdt med en Bilforhandler i Mosjøen, der det ble gjort forsøk på å få til en
sponsoravtale.

MEDLEMMER
P.r. 31.12.99 har laget 98 medlemmer totalt. Herav 11 familiemedlemmer med til sammen 34
personer. Det er registrert 42 medlemmer under 26 år. Av disse er det 69 som har betalt
kontigent, hvorav 28 er under 26 år.
Det er ca. 2500 kollektive medlemmer fra 13 lag og foreninger. Dette er en oppgang på 1 lag
fra 1998.

INNTEKTSBRINGENDE TILTAK
Inntektsbringende tiltak som har stått i fokus i løpet av året kan nevnes :
bingo, i regi av Kippermobingoen
NF's landslotteri
kurs
sanitetsvirksomhet
stand
salg av utstyr o.l

Vi har også dette året hatt avtale med Trixi gatekjøkken på Trofors om provisjonssalg av
landslotteriet.
Av tilskudd har vi mottatt:
20 000.- fra Vefsn Kommune, 2000,- fra Grane Kommune og 16 250.- i Jus. Dept. Midler.
For deler av 1999 ble det inngått avtale med en av byens kjøreskoler om førstehjelpskurs for
kjøreskolens elever.

AKTIVITETER
Det kan her nevnes :









sanitetsvakter
alarmer
påskeberedskap
juletrefest
kurs og konferanser
turmarsj
ungdomsarbeid
innsamling Nord Vest Russland

Sanitetsvakter
I 1999 har vi deltatt på HA - Cup, Kippermocupen, HIAS - Cup, NM - Volleyball junior 17 år,
turmarsj, Night Flight og skirenn. Det er blitt behandlet ca. 270 skader av forskjellig art.

Øvelser og alarmer
Det har vært arranger 1 øvelse.
I løpet av året har det vært 5 utrykninger, hvorav 2 av disse var i påskeberedskapens siste dag.
Den ene utrykningen var til Lille Majavatn i Grane Kommune. Det var en person som var
savnet etter bærtur. Den savnede ble funnet av helikopter, og var i god behold.
Den andre utrykningen var til Gluggvatnet i Gran Kommune. En person var savnet etter
båtvelt. Aksjonen ble avblåst da den savnede ble funnet omkommet, før våre mannskaper
kom frem til oppmøtested.
Den tredje aksjonen var i Greipfjellet i Hattfjelldal Kommune. En jeger var meldt savnet.
Vedkommende kom til rette av seg selv ca. 20 timer etter at vi fikk alarm. Savnede var i god
behold.

I forbindelse med overgangen til år 2000, hadde Norsk Folkehjelp Mosjøen beredskap i
samarbeid med Mosjøen Politistasjon.
Påskeberedskap
Påskeberedskapen ble som vanlig avholdt på Korgfjellet. Til å avvikle beredskapen ble det
leid et hus på Tronmoen.
I tillegg til eget mannskap, deltok det personell fra Norsk Folkehjelp Alstahaug. Vi hadde
folk på vakt hele påsken.
Det var 2 utrykninger denne påsken.
Den ene var ved Svalvatnet, der en person hadde brudd i ankel. Vi bisto med behandling og
frakt av pasienten til vei.
Den andre utrykningen var til Rundtinden, der en person hadde skadet kneet, samt en person
som hadde ødelagt sine ski. Vi skulle bistå med frakt av disse til vei.. Norsk Folkehjelp
Korgen ble kontaktet for å bistå i oppdraget.
Vi bisto også med sanitetsvakt på et skirenn arrangert av Drevvatn I.L. Det ble her behandlet
noen småskader.
Juletrefest
Det ble arrangert juletrefest for første gang i år, og den må sies å være meget vellykket. Det
var ca. 45 personer med, hvor ca. 25 av disse var barn.

Kurs og konferanser
En person deltok på Norsk Folkehjelps Landsmøte, og markering av NF's 60 - års jubileum i
Oslo.
To personer deltok på årskonferansen til Norsk Folkehjelp Nordland.
Renate K Kvitfjell har deltatt på sentrale kurs på Ringsaker, hvor hun tok Lederkurs
Redningstjeneste trinn II.

Våre instruktører i Norsk Folkehjelp Mosjøen har avholdt 12 kurs med til sammen 127
deltakere. Totalt antall timer 75,5.
1 person representerte Norsk Folkehjelp Mosjøen på erfaringsseminar Sanitet i Hammerfest.
Turmarsj
Vi har inngått samarbeid med Brurskanken Turlag om samarbeid i forbindelse med en årlig
turmarsj, Kvandalsmarsjen. Løypa er fra Kvannli gård og til Øydalen. Marsjen ble arrangert
for første gang i år, med et resultat som vi var fornøyd med. Det tas sikte på at dette skal bli
en årlig begivenhet, og det skal arbeides videre med utvikling og forbedring av denne
turmarsjen.
Ungdomsarbeid
Egen ungdomsgruppe er startet på Trofors. Det har ikke vært den helt store aktiviteten i 1999.
Samlingene har vært benyttet til diskusjoner, planlegging samt en del temaarbeid. Det må
nevnes at UG'en har arrangert ett diskotek på Trofors. Arrangementet var vellykket.
Til vårt ungdomsarbeid på Trofors, mottok vi et tilskudd på kr. 2 000,- fra Grane Kommune.
Innsamling Nord Vest Russland
Det er sendt 1 container med klær og utstyr til Nord Vest Russland. I tillegg er det samlet inn
ca. 26 000,- som er sendt til Hovedkontoret for videreformidling. Aksjonen var et samarbeid
med LO - Mosjøen.
Ved årets 1.mai arrangement i Mosjøen Aula og Mosjøen Kino ble det også samlet inn penger
til Nord Vest Russland.

INVESTERINGER
Etter vedtak på årsmøtet 1999, hvor det ble bestemt at saniteten skulle få komplettere og
fornye sitt sambandsutstyr, har det blitt kjøpt inn en bærbar basestasjon (repeater) av merke
MOTOROLA, en stk ICOM KO - radio og en mobiltelefon NMT 450 Nokia med div.
Tilleggsutstyr.
Det er komplettert en del annet utstyr, samt at noe førstehjelpsutstyr er kjøpt inn for videre
salg.

TJENESTETIMER
Tjenestetimene for året utgjør 10768 timer, inkludert administrasjonstimer. Dette tilsvarer en
oppgang på ca. 2444 timer i forhold til 1998.

ORGANISASJONSKONSULENT I NORDLAND
I juli fikk Norsk Folkehjelp ansatt en organisasjonskonsulent i Nordland. Det ble bestemt at
kontoret for denne stillingen skulle legges til Mosjøen, Folkets Hus. Arild N Berentzen ble
ansatt som Organisasjonskonsulent på full tid.
Det var en stor glede for oss da vi mottok melding om at stillingen skulle opprettes, samt at
kontoret skulle ligge i Mosjøen. Gleden var ikke mindre da Arild ble ansatt.

NORSK FOLKEHJELP 60 ÅR
I forbindelse med Norsk Folkehjelps 60 - års jubileum, ble det startet en Solidaritetsstafett.
Stafetten startet i Troms under påskeberedskapen og endte opp i Oslo på Landsmøtet. Norsk
Folkehjelp Mosjøen fikk den glede av å delta på denne stafetten. Dette ble markert ved at
ordfører Britt Jonassen, politiavdelingssjef Jann Arne Løvdahl og leder for LO Mosjøen og
omland Ulf Ulriksen signerte og skrev hilsninger i den vedlagte protokollen.

SLUTTORD
Det har vært en høyt prioritert oppgave å verve flere medlemmer, samt å øke antallet aktive
medlemmer. Dette må vi si å ha lyktes med. Norsk Folkehjelp Mosjøen vervet flest
medlemmer på landsbasis i forbindelse med en vervekampanje som ble igangsatt av det
sentrale fagutvalget sanitet i påsken 1999, her er vi lovet en vervepremie på kr 5000.- som kan
taes ut i form av materiell fra salgssentralen.
Dette har videre resultert i oppstart av egen ungdomsgruppe på Trofors.
Alt i alt har det vært lettere for styret å drive Norsk Folkehjelp Mosjøen gjennom denne
perioden, noe som alle i styret fortjener ros for. Det har ikke vært stort frafall fra verv i
hoveddelen av styret, og det er en stor fordel som har gitt seg positivt utslag.
Styret takker alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av 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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Forslag til plan og prioriterte oppgaver 2000
Norsk Folkehjelp Mosjøen




Økt skolering av gamle og nye medlemmer


Jobbe for å få startet UG i Mosjøen


Øke den aktive medlemsmassen


Forbedre kontakten med våre samarbeidspartnere

Saksliste til Årsmøte
for
Norsk Folkehjelp Mosjøen
den 24.02.00
1.

Åpning

2.

Godkjenning av dagsorden

3.

Godkjenning av fullmakter

4.

Valg av dirigent og referent, tellekorps
og 2 til å underskrive protokoll

5.

Årberetning

6.

Regnskap

7.

Innkomne forslag

8.

Plan og prioriterte oppgaver

9.

Budsjett

10.

Servering

11.

Valg

