Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen
Valgt på årsmøte den 24.02.2000
Postadresse
Leder
Nestleder
Økonomileder
Sekretær
Studieleder
1 styremedlem
2 styremedlem
Operativ Leder
Leder ungdomsgruppe
1 varamedlem
2 varamedlem
NK-Opr. Leder
Nest leder ungdomsgruppe

Arne Hauan
Anders Haugstad
John R Samuelsen
Aina L. Berentzen
Angenella Kjærstad
Jan Inge Nordhøy
Jorid Elvenes
Renate K Kvitfjell
Marte L. Svedal
Anne Berit Strøm
Kenneth Rodahl
Ole K. Eli
Janita Eriksen

Revisor

Data og Økonomi

Repr. Årsmøte AOF
Vara:

Ole K. Eli
Angenella Kjærstad

Repr. Årsmøte Norsk
Folkehjelp Nordland

Renate K. Kvitfjell
John R. Samuelsen
Jan Inge Nordhøy
Marte L. Svedal
Janita Eriksen
Janne Thom
Ole K. Eli

Vara:
Ansvar bingo 2000

Aina L. Berentzen
Jorid Elvenes

Repr. Frivillighetssentralen Kari Walle
Vara:
Arne Hauan
Valgkomité 2001
Vara:

Post nr.
8661 Mosjøen
8664 Mosjøen
8657 Mosjøen
8663 Mosjøen
8665 Mosjøen
8658 Mosjøen
8663 Mosjøen
8657 Mosjøen
8664 Mosjøen
8661 Mosjøen
8658 Mosjøen
8658 Mosjøen
8680 Trofors

8661 Mosjøen

Jan Øystein Petersen
Rita Solhaug
Ulf Ulriksen
Helene Berentzen

Marte L. Svedal ønsket ikke å fortsette som leder for ungdomsutvalget, styret konstituerte
Ole K Eli inn som leder for ungdomsutvalget frem til årsmøte 2001
Det ble samtidig vedtatt at Lill R Dalsvåg skulle lede arbeidet med å få til en barnegruppe, frem
til årsmøtet i 2001.

MØTER
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden, hvor det er blitt
behandlet ca. 81 saker.
Saniteten har avholdt 3 møter.
Ungdomsgruppen har avholdt 15 vanlige møter og 10 aktivitets samlinger.
Det har vært 1 møte i Beredskapsrådet i Vefsn Kommune.
1 samarbeidsmøte i Frivillighetssentralen i Vefsn.

MEDLEMMER
P.r. 31.12.00 har laget 68 medlemmer med betalt status, totalt antall medlemmer laget står
registrert med er 112. Herav er det 13 familier med til sammen 39 personer. Det er registrert 39
medlemmer under 26 år. Av disse er det 28 som har betalt kontingent.
Det er ca. 2500 kollektive medlemmer fra 15 lag og foreninger. Dette er en oppgang på 2 lag fra
1999.

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.
Varetelling

Av tilskudd har vi mottatt:
Kr. 200 000.- fra Vefsn Kommune, kr. 5000.- fra Norsk Folkehjelp sentralt, kr.
2000,- fra Grane Kommune, kr.1000,- fra Elkem Mosjøen, kr. 5000.- fra
Mosjøen Kjemiske arbeiderforening, kr.1500.- fra Mosjøen bygning, kr.500.fra Hotell og restaurant, og kr. 1000.- fra Hattfjelldal bygning

AKTIVITETER
Det kan her nevnes :












Sanitetsvakter
Øvelser og alarmer
Påskeberedskap
Ungdomsarbeid
Juletrefest
Kurs og konferanser
Turmarsj
Markering mot rasisme .(«Gi rasismen rødt kort»)
Innsamlingsaksjon (1 mai)
Trollvar festivalen
Varetelling og pakking av varer Rema 1000

Sanitetsvakter
I 2000 har vi deltatt på HA - Cup, Kippermocupen, HIAS - Cup, turmarsj, 2 skirenn, vakttjeneste
ved bilcross løp ved Kippermoen, vakt ved konsert på Kippermoen, deltatt ved 16 mai
arrangement i kommunen og bistått Norsk Folkehjelp Alstahaug med vakter under
«Helgelandsfestivalen». Det er blitt behandlet ca. 235 skader av forskjellig art.

Øvelser og alarmer
Norsk Folkehjelp Mosjøen deltok ved en beredskapsøvelse i regi av Vefsn kommune,
beredskapsrådet.
I løpet av året har det vært 6 utrykninger.
Aksjon nr 1 bestod i å frakte en tilskadekommet skolejente til vei med snø scooter og videre
til sykehus. Alt gikk vel.
Aksjon nr 2 dreide seg om søk etter 2 savnede personer i området Trofors – Svenningdal,
begge kom til rette i god behold.
Aksjon nr 3 dreide seg om søk etter savnet person i Herøy som ikke var kommet tilbake etter
en båttur. Savnede ble ikke funnet.
Aksjon nr 4 pågikk i område rundt Forsmoen i Drevja. Savnede ble funnet av mannskaper fra
Sivilforsvaret (FIG), nedkjølt og forkommen.
Aksjon nr 5 var en spesiell aksjon. En person var savnet etter husbrann, vedkommende ble
iakttatt da han løp fra åstedet og man hadde grunn til å tro at han var bevæpnet. Våre
mannskaper fikk derfor ikke iverksette søk, og ble permittert i løpet av dagen. Savnende ble
funnet av en hytteeier sterkt nedkjølt og forkommen. Noe våpen ble ikke funnet.
Aksjon nr 6 ble iverksatt etter at pårørende til den savnede kontaktet en av våre mannskaper
som igjen kontaktet politiet. Søket pågikk i Eiteråfjellet, og savnede ble funnet av helikopter
om natten, i god behold.

Påskeberedskap

Påskeberedskapen ble som vanlig avholdt på Korgfjellet i samarbeid med Norsk Folkehjelp
Korgen på deres hytte.
I tillegg deltok det personell fra Norsk Folkehjelp Alstahaug.
Vi hadde folk på vakt hele påsken.
Det var en stille og rolig påske, vær og føre var dårlig, således liten turistutfart
Vi bisto også med sanitetsvakt på 2 skirenn «Blåfjell-dørjo» og «ånner-dørjo», begge forløp uten
skader av noen art.

Ungdomsarbeid
År 2000 har for ungdomsgruppas ( UG’ens ) del, vært et særdeles aktivt år.
Pr. dags dato teller UG’en med stort og smått 20 medlemmer. Av disse er det en hard kjerne på
15 - 18 stykker som er de mest aktive. Dette må vel betegnes å være bra oppmøtefrekvens.
Foruten vanlige medlemsmøter med kjedelig diskusjon rundt langbordet og de vanlige UG
tingene, så har vi hatt mange forskjellige oppgaver gjennom året.
Av vanlige møter har vi hatt 15 gjennom året som har gått. Foruten disse møtene, har vi hatt 10
aktivitetsdager. På disse samlingene har det dreid seg om aktiviteter som:
Hjerte og lunge redningskurs, kurs i bruk av samband ( med øvelser ), søk, klatring og
sosialkvelder. Vi har vært involvert i loddsalg, avholdt ett ungdomsdiskotek ( Halloween party),
vært representert på Grane dagene og Kippermo cupen. Og vi har hatt en samlingshelg for
ungdomsgruppa på Norsk folkehjelp Korgen sin hytte på Korgen-fjellet.
Denne samlingen gikk fra fredag til søndag, og ble i samarbeid med AOF kjørt som kurs helg.
Der var vi 12 stk fra ungdomsgruppa som var representert. En hyggelig helg.
Foruten dette så har vi hatt to stykker på ungdomslederkurs sentralt. Disse to var Janita Eriksen
og Kine Stabbforsmo.
Vi har også vært representert på ”Ungestemmer” konferansen som i år gikk av stabelen i Sør
Afrika. Den heldige som fikk reise dit var Lene Fossli.
Vi var også godt representert på ungdomskonferansen som ble avholdt i Mosjøen i februar.
Konferansen ble arrangert av Norsk Folkehjelp Nordland.
Etter innbydelse fra Norsk Folkehjelp Alstahaug, dro noen av oss på overnattings
tur til Husvær.
Vi har i løpet av året fått inn noen nye medlemmer. Mange har vært innom av nysgjerrighet, og
en del av disse vil nok på sikt melde seg inn. Vi er også blitt internasjonale, vi har ett medlem
som er av Kosovo – Albansk opprinnelse, han er bland de meget aktive og trives godt.
Da de fleste ( unntatt leder + 4 stk til ) er bosatt i Grane / Trofors, har vi av praktiske årsaker
holdt våre møter på Grane Barne og ungdomsskole på Trofors. Der har vi et fint lokale som står
til vår disposisjon. Det er lettere å pakke fem stykker i en bil og dra dit, enn å få 17 stk fra Grane
ned hit.
Vi har med tiden blitt en godt sammensveiset gjeng, som til tider er et oppkomme av gode ideer.
Når noe har blitt foreslått har hindringene stått på eget mot og lite tid til å gjennomføre alt. Det
ser ut som at året 2001 ikke vil ligge tilbake noe når det gjelder aktiviteter, i forhold til år 2000.
Blant det som allerede er planlagt, kan nevnes: Robinson-konkurranse, eldretreff,
førstehjelpskurs og en ny helgesamling. Denne gangen med innbydelser til alle lag i nordland
med ungdomsgruppe.
Så takker vi i UG-utvalget for året som har vært, og ønsker det nye utvalget lykke til videre.
Med hilsen
Ole Kristian Eli
Konst. Ungdoms leder

Janita Eriksen
Nest leder, ungdoms gruppe

Juletrefest
Det ble arrangert juletrefest også i år, også denne må kunne sies å ha vært vellykket.
Til underholdning ble Ole Hoff leid inn til å spille trekkspill mens 5 jenter fra 5 klasse på
Olderskog skole sang for «full hals».
For å finansiere deler av «juletrefesten» ble det holdt loddsalg, dette gav en inntekt på ca kr 650.Det var ca. 45 personer med, hvor ca. 30 av disse var barn.
Størst stas ble det når julenissen kom med pakker til alle barna, noen ble litt redd, men det gikk
som regel fort over.

”Så går vi rundt om en enebærbusk…..”

Våre syngende jenter, med Ole Hoff på trekkspill

Kurs, konferanser og representasjoner
1 person representerer Norsk Folkehjelp Mosjøen i styret for Frivillighetssentralen i Vefsn
1 person deltok på grunnkurs instruksjon i regi av Norsk Folkehjelp Troms i tiden 4-6/2
13 personer deltok på ungdomskonferanse for Norsk Folkehjelp Nordland i tiden 26-27/2
2 personer deltok på regionalt organisasjonskurs i Trondheim i tiden19-21/5
2 personer fra ungdomsgruppa deltok på ett ukes UG leder kurs på Ringsaker i tiden 1-9/7*
4 personer deltok på regional konferanse i Trondheim i tiden 27-29/10
1 person deltok på operativ lederkonferanse for Norsk Folkehjelp Nordland 3-5/11
2 personer deltok på AOF sitt representantskaps møte i november
1 person deltok på «Ungestemmer» konferanse i Sør Afrika *
Ungdomsgruppa har også arrangert en samling på Korgfjellet, de deltok også på en tur til
Husvær, sammen med Norsk Folkehjelp Alstahaug *
* Se forøvrig ungdomsgruppas del
4 personer deltok på årskonferansen og årsmøte til Norsk Folkehjelp Nordland.
Andre del av grunnkurs sanitet for egne medlemmer ble arrangert i januar, med til sammen 10
deltagere.
Våre instruktører i Norsk Folkehjelp Mosjøen har avholdt 11 kurs med til sammen 115
deltakere, Totalt antall timer 50 .

Turmarsj
I 1999 ble det inngått samarbeid med Brurskanken Turlag om å arrangere en årlig turmarsj,
Kvandalsmarsjen.
Løypa i år gikk fra Øydalen til Tverå-dalen.
Det var svært dårlig med deltagelse i år, foruten våre egne mannskaper så var det kun 5 personer
som gikk marsjen, hva årsaken til den dårlige deltagelsen skyldes vites ikke.

Rasisme kampanje
Norsk Folkehjelp Mosjøen har i samarbeid med LO-Mosjøen deltatt i felleskampanjen mellom
LO (NISO) og Norsk Folkehjelp: ”Gi Rasismen rødt kort”
Som ett resultat av kampanjen ble Kippermoen Idrettsanlegg, Helsehuset 3T og Folketshus
erklært som rasismefritt område. Det må også nevnes at de ansatte ved Helsehuset 3T bærer
kampanjens T-skjorter hver fredag.
I tillegg til dette har vi hatt stand, solgt T-skjorter og delt ut informasjonsmateriell om
kampanjen.
”Gi rasismen rødt kort” fortsetter videre inn i 2001.
Innsamlingsaksjon (1 mai)
Denne var kommet i stand på bakgrunn av et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og
samarbeidskomiteen til LO og Arbeiderpartiet, sentralt.
Inntekten av denne gikk til arbeid for barn på Balkan, og det ble samlet inn ca kr. 3000.Trollvar-festivalen
Etter ønske fra Knut Tverå ble det inngått et samarbeid mellom han
og Norsk Folkehjelp Mosjøen om Trollvarfestivalen 2000.
Festivalen pågikk i en uke og vi deltok på noen av arrangementene
enkelte dager. Vi sto for blant annet transport av folk som hadde
problemer med å komme seg inn i Mosåsen turområde. I tillegg til
dette hadde vi salg av kaffe m/tilbehør ved Mostjønna.
Vi deltok også ved ett arrangement i byen med blant annet utdeling
av saft og boller, samt salg av ballonger(alt sponset av Helgeland
Sparebank). Dette falt i god smak særlig blant barna, men også
voksne siden det var ganske varmt denne dagen.

Varetelling og pakking av varer REMA 1000
Vi ble kontaktet av REMA 1000 Halsøy, om vi kunne være interessert i å delta på varetelling 2
ganger i året, og om vi kunne være behjelpelig med pakking av varer til kundene i julestria.
Alt i alt ga dette oss en inntekt på ca kr. 8000.-

INVESTERINGER
Det er komplettert en del av eksisterende utstyr, samt at noe førstehjelpsutstyr er kjøpt inn for
videre salg.

TJENESTETIMER
Tjenestetimene for året utgjør ca 11500 timer, inkludert administrasjonstimer. Dette tilsvarer en
liten oppgang på ca. 732 timer i forhold til 1999.

ANNET
Med tanke på å få egen hytte på Korgfjellet ble det nedsatt en
komité som skulle utarbeide planer, se på mulige
finansieringer, og annet som måtte til for å få kjøpt
«Utsikten». (Denne ble solgt til noen andre i januar 2001)

Det ble også arbeidet med å få til en landssamling for ungdommer i Mosjøen i 2001. Dette ble
skrin lagt da det viste seg at det sentrale ungdomsutvalget jobbet med noe lignende.
Norsk Folkehjelp Mosjøen ble i løpet av året kontaktet av Knut Tverå angående ett nært
samarbeid om hans figur «Trollvar». Meningen var at dette konseptet skulle inn i Norsk
Folkehjelp sitt arbeid for barn og natur. Norsk Folkehjelp Mosjøen vedtok at dette var noe vi
mente kunne være interessant og startet et tett samarbeid med Tverå ut på høsten.
Det kan også nevnes at Tverå har vært i kontakt med hovedkontoret om det samme, signalene
derfra er udelt positive.

SLUTTORD
Det har vært en prioritert oppgave å verve flere medlemmer, samt å øke antallet aktive
medlemmer. Dette må vi si å ha lyktes delvis med. Størst økning av medlemsmassen har vi fått
blant ungdommene på Trofors.
Ungdomsgruppen på Trofors har vel også i 2000 stått for det største aktivitetsnivået i laget.
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 arbeids år.

STYRET FOR 2000
Arne Hauan /s/
Leder

Anders Haugstad /s/
Nestleder

John R Samuelsen /s/
Kasserer

Aina L. Berentzen /s/
Sekretær

Angenella Kjærstad /s/
Studieleder

Renate K. Kvitfjell /s/
Opr.leder

Jan Inge Nordhøy /s/
Styremedlem

Jorid Elvenes /s/
2 Styremedlem

Anne-Berit Strøm /s/
1 varamedlem

Ole K. Eli /s/
Kons. Ungdomsleder

Kenneth Rodahl /s/
2 varamedlem

Janita Eriksen /s/
Nestleder ungdomsutvalg

Saksliste til Årsmøte
for
Norsk Folkehjelp Mosjøen
den 15.02.01
kl 1900
1.

Åpning med godkjenning av innkalling.

2.

Godkjenning av dagsorden

3.

Godkjenning av fullmakter

4.

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

5.

Årsberetning

6.

Regnskap

7.

Innkomne forslag

8.

Plan og prioriterte oppgaver

9.

Budsjett

10.

Servering

11.

Valg

Forslag til plan og prioriterte oppgaver 2001
Norsk Folkehjelp Mosjøen


Skolering av gamle og nye medlemmer

Jobbe aktivt for å bekjempe rasisme

Øke den aktive medlemsmassen

Ferdigstille beredskapsplanene for saniteten

Forbedre kontakten med våre samarbeidspartnere

