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Post nr.

MØTER
Man har i løpet av året forsøkt å ha ett styremøte i måneden med
en fast møte dag, dette har man delvis lyktes med, men pga andre uforutsette aktiviteter
har man også måttet forskyve enkelte styremøte. Det har vært avholdt 10 styremøter og
ett arbeidsutvalgs møte siste år, hvor det er blitt behandlet ca. 79 saker.
Av andre møter som har blitt avholdt eller vi har deltatt på er:
1 medlemsmøte i forbindelse med folkehjelpsuka.
1 felles møte som berørte innvandrere og flyktninger i Vefsn kommune
Saniteten har avholdt 4 møter.
Åpent møte, med rasisme og arbeid internasjonalt som tema. På dette møtet så
hadde vi daværende generalsekretær, Hall Jørn Hansen som foredragsholder.
Møtet samlet ca 20 personer. Lite oppmøte, men god respons fra de fremmøtte.
2 personer deltok på ett møte på hovedkontoret i juli
Ungdomsgruppen har avholdt ca 12 vanlige møter og 8 aktivitets samlinger.
Leder har vært på flere møter i forbindelse med TV aksjonen 2001, hvor hun for
øvrig også vart valgt til å lede.
1 samarbeidsmøte i Frivillighetssentralen i Vefsn.
4 møter i ett samarbeid prosjekt med LO om integrering av innvandrere i Vefsn
kommune samt ett informasjons møte på Vefsn folkehøyskole. (i folkehjelps uka).
IDÉ dugnads møte for Grane kommune og ett møte som tok opp
ungdomsproblematikken i Grane kommune
I tillegg har vi vært representert på en rekke andre møter, vi kan nevne: Årsmøte
Norsk Folkehjelp Nordland, ordinært og ekstra ordinert årsmøte i AOF, årsmøte for
LO senteret, årsmøte VØF, årsmøte i frivillighetssentralen.
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MEDLEMMER
(Tall i parentes angir år 2000)

Det siste halve året særlig, ble det gjennomført en landsomfattende verve aksjon for å
skaffe flere medlemmer. Norsk Folkehjelp Mosjøen har deltatt aktivt i denne, og særlig ett
av våre medlemmer har gjort en formidabel innsats, Anne Berit Strøm låg lenge ann til å
gå av med seieren blant enkelt ververe på landsbasis, men tapte dessverre på målstreken.
Norsk Folkehjelp Mosjøen fikk 99 nye medlemmer siden starten av kampanjen 01.06.01
og til 31.12.01, Anne Berit Strøm vervet ca 50 av disse, og laget hadde ved årsskiftet 114
(68) * medlemmer med betalt status.
Herav er det 27 (13) familier med tilsamen 102 (39) personer.
Det er registrert 90 (39) medlemmer under 26 år. Av disse er det 50 (28) som har betalt
kontingent.
* I og med att alle nye medlemmer ikke har fått tilsendt kontingent krav vil det totale
medlemstallet være mye høyere og det totale antall medlemmer laget står registrert med
er 190 (112).
Det er ca. 2501 (2500) kollektive medlemmer fra 15 (15) lag og foreninger.
Mosjøen mottak meldte seg inn som kollektivt medlem, men samtidig fornyet ikke Mosjøen
videregående skole sitt medlemskap derfor har det ikke vært noen økning i antall kollektive
medlemskap til laget

INNTEKTSBRINGENDE TILTAK
Som regnskapet vil vise så har året 2001 vært et meget
aktivt og godt år for Norsk Folkehjelp Mosjøen, mye av
dette kan vi takke alle de gode inntektsbringende tiltak som
vi har hatt, det er bl.a. følgende:
√
√

Bingo, i regi av Kippermo bingoen
Lotteri. Til dette fikk vår operative leder, Ole K. Eli, gevinster sponset fra bl.a. NSB, Vefsn
kommune, Flokkmann AS, Brandth AS, Ole Tobias Hotellet på Mo i Rana, F. Jacobsen
Sport As og Norsk Folkehjelp Mosjøen til en ca total verdi på 6000,-

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Kurs
”Torsdagstreffen”, (Kafé for eldre)
Sanitetsvirksomhet
1 mai arrangement
Stand
Salg av kaffe m/ tilbehør på Mostjønna
Salg av diverse utstyr o.l.
Varetelling for Rema 1000
Varepakking for Rema 1000
Salg av fyrverkeri for Rema 1000 Halsøy
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Av tilskudd har vi mottatt:
Kr. 41 500.- fra Vefsn Kommune ( 20 000.- av dette gjelder drifts
tilskudd for år 2000, men ble ikke bokført før i 2001), kr. 37250.- fra
Norsk Folkehjelp sentralt hvorav 20750.- gikk til ungdomsvirksomheten
og 16500.- gikk til ny anskaffelse av sambands utstyr og ny scooter
slede, kr. 3000,- fra Grane Kommune til ungdomsvirksomheten,
kr.10000,- fra Elkem Mosjøen, 15000.- fra fylket til barnegruppas
prosjekt ”Trollvar” – Naturpedagogisk opplegg for barn og unge” og kr
8000.- fra fylket til ett prosjekt kalt ”En kasse å bo i”, også dette i regi
av barnegruppa.
Fra fagforeninger har vi mottatt kr.500.- fra Vefsn fylkeskommunale
forening.

AKTIVITETER
Som allerede nevnt har laget vært engasjert i mange aktiviteter det siste året. Aktiviteten
har vært rettet inn mot våre tradisjonelle tjenester slik som sanitet og ungdoms virksomhet,
men noe nytt har det også blitt. Den ny oppstartete barnegruppen-Trollvar har vært meget
aktiv gjennom hele året. Vi har også i løpet av året vært aktiv i forbindelse med det
antirasistiske arbeidet Norsk Folkehjelp og LO har drevet.
Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter:
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Sanitetsvakter
Øvelser og alarmer
Påskeberedskap
Natteravn ved avslutnings arrangement for ungdomsskolen ved Mostjønna
Ungdomsarbeid
Barnegruppe
Juletrefest
Kurs og konferanser
Folkehjelps uka
Markering mot rasisme .(«Gi rasismen rødt kort»)
17 mai
Innsamlingsaksjon (1 mai og TV aksjonen)
Varetelling, pakking av varer og salg fyrverkeri for Rema 1000
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Sanitetsvakter

I 2001 har vi vært i gjennom de faste postene våre. HA - cupen, påskeberedskap, «Blåfjelldørjæ» og «ånner-dørjo» (skirenn), Kippermo - cupen og Hias - cupen. Pluss en ny ting for
oss, vakttjeneste ved sykkelritet ”Vefsn Tråkket” i regi av Halsøy IL.
Dette var et arrangement som vi tok på oss på strak arm, da Røde Kors ikke kunne stille
med nok mannskap. Vi sendte tre mann og stilte noen mann ekstra på lekene etterpå for å
vise uniform og ”ansikt”.
Selv om vi behandlet ca 300 personer med forskjellige skader, så var 2001 et forholdsvis
rolig år for oss. Men nok en gang! Det er ikke blitt enklere å få tak i folk til arrangementene
vi påtar oss. Saniteten er ikke bare ut i skog og mark for å lete etter folk! Vi er også en
inntektskilde for Norsk folkehjelp Mosjøen og oss selv. Vær med å ta inn penger neste
gang. Vi har det faktisk av og til rasende festlig på sanitetsvaktene våre. Og er det flere
som sier ja, så blir det ikke så ofte på hver av oss. Og så slipper noen få å si ja hver en
gang.

Øvelser og alarmer

Dette har i all hovedsak vært et stille år for saniteten, med tanke på redningsaksjoner. Vi
har ikke vært ute i felten på noen aksjon. Vi hadde en aksjon hvor vi fikk prøvd ut rutiner,
mannskap og oppmøte, men som ble avblåst før det gikk lengre enn bakgården på folkets
hus. Dette var en mikroflystyrt, hvor det til alt overmål gikk bra med de involverte. Der fikk
vi også se at Norsk folkehjelp sanitet Mosjøen på ingen måte sover når det gjelder.
Kjempe reaksjon fra alle mannskaper, gamle som nye. Og berømmelse til dem for det. Vi
har også hatt en beredskap, som ble avblåst før vi gikk ut. Dette var et tilfelle hvor en ung
gutt ikke hadde dukket opp til avtalt sted og tid. Også her gikk det bra.
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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, vi hadde ingen aksjoner eller alarmer, bortsett fra søk etter
en hund.
Vi utførte en del små oppdrag for noen hyttefolk, transporter og lignende.
Mye av tiden for øvrig gikk med på å bistå bl.a. med løypekjøring for Norsk Folkehjelp
Korgen, patruljering og sist men ikke minst så hadde vi det sosialt og koselig på best mulig
måte.
Vær og føre var på en skala fra en til ti, fem poeng, dvs ikke bra, men heller ikke altfor
dårlig, turist utfarten likeså.
Som nevnt under ”sanitetsvakter” hadde vi vakttjeneste på 2 skirenn, begge i løpet av
påske uken «Blåfjell-dørjæ» og «Ånner-dørjo», begge forløp uten skader av noen art.
For Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen
Ole Kristian Eli
Operativ leder

Tor Arne Eriksen
NK- Operativ leder

Ungdomsarbeid

Vi vil aller først få starte med å takke alle gode hjelpere for at dette har blitt et vellykket år!
Dermed var det sagt.
Nok en gang et kjempe år for ug`n her i Mosjøen. Ett år hvor vi faktisk fikk stablet en helt
ny ungdomsgruppe på beina i Mosjøen. Så nå har vi to. Ungdoms gruppen i Mosjøen fikk
låne lokale på folkets hus, lokaler som de kan bruke til sine aktiviteter, og til oppussing av
disse så fikk de sponset maling fra Malerbua og Olsrud malerforetning .
At Mosjøen fikk egen ug, kan vi stort sett takke en person for; Sjefs verver Anne Berit!!
Det har vært mange aktiviteter å bryne seg på. For uten å ha deltatt på påskeberedskapen
og Kippermo cupen, så har vi hatt møter, turer, og en hel våt helg var vi samlet på Norsk
Folkehjelp Korgen sin hytte på Korgfjellet for å konkurrere i alt fra kart og kompass til å
lage slagord og sanger, skred øvelse, klatring i fjell og mye mer.
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Vi har hatt to aktivitets dager, en på Trofors hvor det deltok folk fra Korgen, og en her i
Mosjøen hvor det kom folk fra Bodø, Mo, Korgen og Trofors. Vi har også arrangert
ROBINSON 2001, en kappe-lek for Norsk folkehjelp ungdom sine grupper i Nordland. Det
ble også natte søk og fjellklatring. På denne samlingen deltok det også ungdom fra Bodø (
største tropp), Korgen, Alstadhaug, Trofors og Mosjøen, og skal man tolke ut av det som
ble sagt etterpå, så var det en suksess. Bodø tok over stafettpinnen, og skal arrangere
neste års Robinson.
I tillegg til alt dette så har vi hatt folk på kurs og seminar.
Ole deltok på Rødt Kort seminar i Oslo i januar. Janita Eriksen , Lene Fossli og Ole (reiste
for distriktet) var i Trondheim siste helga i april, for å delta på MOD kurs. Et kurs de alle
hadde stor utbytte av, og som inspirerte til videre antirasistisk arbeid. Og til slutt Mathias
Nygård har deltatt på Ungdomsleder kurs. Med gode attester.
Så håper jeg at dette året ikke blir et minus!!!
For Norsk folkehjelp ungdom Mosjøen
Ole Kristian Eli ( leder)

Janita Eriksen ( nestleder)

Barne gruppe

Siste ”skudd” på stammen til Norsk Folkehjelp Mosjøen er den nye barnegruppen-Trollvar.
Gruppen har hatt en eller flere aktiviteter nesten hver måned siste år.
Dette lot seg gjøre siden vi fikk til sammen 24 500.- i tilskudd fra fylket og Vefsn kommune.
Følgende har skjedd siste år:
I januar arrangerte vi leke gjemsel med lommelykt på Skjåmoen. Været var ikke det aller
beste, men det kom ca 25 stk. Vi lagde bål og serverte pølser m/brød, kaffe og varm saft.
I februar arrangerte vi ski / ake aktiviteter ved Kippermoen. Gradstokken viste
ca minus 25 grader. Her møtte det opp over 30 stk med stort og smått. Vi stekte melk-kake
på bål. Ovnslavvoen ble flittig brukt. Stjernehimmelen ble studert med stjernekikkert.
I april hadde vi isfiske dag ved Mostjønna, en populær aktivitet særlig for de som kom fra
Mosjøen Statlige flyktninge og asylmottak. Herfra kom det ca 10 stk, og det ble til tider ”rift”
om de beste hullene i isen. Til tross for en del regn og lite fisk så må man kunne si at
arrangementet var vellykket.
Det ble servert både kaffe, vafler og saft til de som måtte ønske det.
Under prosjektet ” en kasse å bo i” har vi bl. annet hatt aktiviteter for barnehagene / SFO
på dagtid. Det ble laget ca. 60 fuglekasser med stor iver og glød. På kveldstid var det
barnegruppa sin tur. Senere ble det tur til Tverådalen for å henge opp kassene. Vi fulgte
med disse utover sommeren / høsten.
Alt i alt hadde vi 4 turer ut i skogen for å lære om fugler, nyttevekster, astronomi og
insekter mm
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I juni arrangerte vi Trollvarfestivalen for barn. Med natursti i byparken for barnehagene.
Aktiviteter på Vefsn museum som; spikking, lage suppe, knagger, hesteskyss, mm. På
torget ble det servert kaffe, melkkaker mm. med diverse aktiviteter for barn og ungdom.
Festivalen er et samarbeid mellom Norsk folkehjelps barnegruppe-Trollvar og
Husflidslaget, Vefsn nyttevekstforening, og Mosjøen astronomiske forening.
I september hadde vi aktiviteter for barn i byparken i forbindelse med Folkehjelpsuka. Her
var det lagt opp til diverse spill og leker mm.
I månedskifte november/desember hadde vi en overnattingstur for barn og voksne på
Kvalforssætra. 8 personer deltok. Turen var ett ledd i prosjektet ” En kasse å bo i”
Turen skulle egentlig vært tidligere, men pga dårlig vær måtte den utsettes. Den
opprinelige turen hadde ca 15 påmeldte.
I desember hadde vi
Juleverksted på Folkets hus, med ca 25 barn og voksne, mye flotte ting ble laget, bl.a. fikk
ungene lære å male på glass, lage juletrepynt m.m.
Vi hadde og nissemarsj på Vefsn Museum. Her ble det stekt melkkaker i eldhuset, videre
så var det forskjellige aktiviteter på torget. Skognissen kom fra de dype skoger på alle
disse aktivitetene.
Til slutt ble det arrangert juletrefest for barn i romjulen (mer om denne senere)
Flere av aktivitetene hadde mange besøkende mens andre hadde laber eller ingen
deltakere.
Arne Hauan har vært en god støttespiller og medhjelper.
Knut Tverå
Leder Barnegruppen Trollvar

Juletrefest
Også i 2001 inviterte vi Mosjøens befolkning til å komme på vår juletrefest, den 3 i rekken.
At folk synes det er populært med slike arrangement taler det store deltager antallet for, 35
barn og ca 25 voksne tok seg tid til å komme på festen.
Størst stas ble det når julenissen kom med pakker til alle barna, noen ble litt redd, men det
gikk som regel fort over.
Vi var så heldig å få Ole Hoff til å spille i år og, mens noen av ungdomsmedlemmene stilte
opp og sang julesanger.
Lek og moro ble det også tid til.
For å finansiere deler av «juletrefesten» ble det holdt loddsalg, dette gav en netto inntekt
på ca kr 400.-

Kurs, konferanser og representasjoner
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1 person representerer Norsk Folkehjelp Mosjøen i styret for Frivillighetssentralen i
Vefsn
1 person deltok på grunnkurs lederskap i regi av Norsk Folkehjelp Troms
1 person fra ungdomsgruppa deltok på ett ukes UG leder kurs på Beitostølen
Ungdomsgruppa har også arrangert en samling på Korgfjellet, samt flere andre kurs og
aktiviteter bl.a. opplæring som sikrings mannskaper i klatring, førstehjelps opplæring i
bassenget, data opplæring ++++
* Se forøvrig ungdomsgruppas del
3 personer deltok på årskonferansen og årsmøte til Norsk Folkehjelp Nordland.
2 personer deltok på MOD kurs i april og en person deltok på MOD kurs på høsten
Våre instruktører i Norsk Folkehjelp Mosjøen har avholdt 2 kurs med til sammen ca 20
deltakere, Totalt antall timer 6 .
3 personer deltok på en styresamlingshelg på Drevjamoen i oktober, arrangert av
Norsk Folkehjelp Nordland

Rasisme kampanje
Vi har i 2001 som året før deltatt aktivt i felleskampanjen mellom LO (NISO) og Norsk
Folkehjelp ”Gi Rasismen rødt kort”.
Som ett resultat av kampanjen så er det ekstra gledelig å kunne melde at hele Vefsn
kommune, frivillighetssentralen og Kurbadet Musikk har alle erklært seg som rasisme frie
soner.
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 2002.
Samtidig har vi i samarbeid med LO i Mosjøen deltatt i ett nytt prosjekt som går ut på å få
integrert innvandrere inn i samfunnet.
Prosjektet er støttet av Vefsn kommune med kr 50 000.Etter en henvendelse fra Vefsn Frivillighetssentral (VFS), og i samarbeid med flyktninge
konsulenten i Vefsn så ble det via VFS søkt om tilskudd fra ”Ekstra” spillets overskudd.
Det er en kjensgjerning at innvandrer kvinner ikke har så lett for å komme i kontakt med
samfunnet rundt seg, og det er dette man ønsker å få gjort noe med.
På høsten 2001 kom den gledelige meldingen, prosjektet ble tilgodesett med ca 55 000.og man er allerede kommet godt i gang med planlegginga av aktivitetene.
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17 mai
17 mai feiringa på Trofors var ikke som andre 17 mai feiringer andre plasser i landet (tror
vi), for her var det nemmelig ungdommene fra Norsk Folkehjelp sin ungdomsgruppe på
Trofors som fikk vist seg frem. I 17 mai toget kom de godt frem og 2 av våre
ungdomsmedlemmer sto for hovedtalen med rasisme som hovedtema. Tilbakemeldingen
fra tilhørerne på dette var bare positive.

Innsamlingsaksjon (1 mai og TV Aksjonen)
Samarbeidskomiteen til LO og Arbeiderpartiet, sentralt hadde bestemt at årets innsamling,
samt en av hovedparolene i 1 mai feiringen skulle gå til Norsk Folkehjelp sitt arbeid for
AIDS syke i Afrika. og det ble samlet inn ca kr. 2000.Arild N Berentzen holdt appell.
TV-aksjonen
Også denne hadde som mål å samle inn støtte til AIDS og det arbeidet som gjøres i den
forbindelse. TV aksjonen 2001 var det Kirkens nødhjelp som hadde.
Vår leder, Aina L Berentzen ble valgt av kommune komiteen til å lede innsamlingen i Vefsn
kommune. Totalt ble det samlet inn ca 300 000.-, for øvrig ny rekord.
Folkehjelps uka
Under denne så hadde vi flere forskjellige aktiviteter:
Mandag: informasjonsmøte på Vefsn folkehøyskole for utenlandselever med norsk
undervisning.
Tirsdag: Hadde vi en liten rundreise på Helgeland sammen med vår nye generalsekretær,
Eva Bjøreng og informasjonssjef Ivar Christiansen. Turen startet i Sandnessjøen og ble
avsluttet på Mo i Rana.
Vi ankom Mosjøen ca kl 1300 og hadde da invitert våre samarbeidpartnere til ett lunsj
møte på folkets hus. På møtet var det foruten egne medlemmer representanter fra Vefsn
kommune v/ varaordfører, representanter fra politi, fagforening og andre samarbeids
partnere. Det var på dette møtet att Vefsn kommune høytydelig ble erklært som rasismefri
sone av Varaordfører Olav Bang og Generalsekretæren.
Torsdag: Så hadde vi invitert gamle og nye medlemmer på åpen og gratis kaffe, merkelig
nok ikke det helt store oppmøtet, men de som kom hadde i alléfall en trivelig tid sammen
med andre medlemmer.
Fredag og lørdag: så hadde vi i felleskap med frivillighetssentralen og andre lag og
foreninger stand på Bedehuset, her ble det solgt kaffe m/ noko attåt, samt solgt en del
førstehjelps utstyr.
I tillegg så hadde barnegruppa aktiviteter i byparken.
Varetelling og pakking av varer REMA 1000
For REMA 1000 Halsøy, så er vi engasjert til å bistå med varetelling 2 ganger i året, 30
juni og 31 desember, vi var også behjelpelig med pakking av varer til kundene i julestria.
Alt i alt ga dette oss en inntekt på ca kr. 5000.11

I romjula hadde vi provisjonssalg av fyrverkeri for Rema 1000 Halsøy, hvor stor inntekt vi
fikk av dette har vi ikke oversikt over før i februar 2002

INVESTERINGER
Etter ønske fra saniteten så ble det avholdt ett lotteri som skulle være med på å dekke
kostnader med innkjøp av nytt sambandsutstyr og ny scooterslede, det ble samtidig søkt
om tilskudd via hovedkontorets jus.dep. midler. Lotteriet ga en inntekt på ca 10500 i netto
og med tilskuddet på kr 16 500.- fra hovedkontoret så ble det kjøpt inn 4 nye
sambandsradioer for til sammen 29 170.- samt en ny scooterslede, pris 4431,For øvrig så er det komplettert en del av eksisterende utstyr, bl.a. nye kompass, koke
utstyr m.m samt at en del førstehjelpsutstyr er kjøpt inn for videre salg.

TJENESTETIMER
Tjenestetimene for året utgjør ca 12500 timer, inkludert administrasjonstimer. Dette
tilsvarer en liten oppgang på ca. 1000 timer i forhold til 2000.

ANNET
Aina L Berentzen og Knut Tverå, sammen med organisasjonskonsulenten var i juli med på
ett møte på hovedkontoret der man forsøkte å få Norsk Folkehjelp Mosjøen og Knut Tverå
sin figur Trollvar til å bli ett felles prosjekt som hele Norsk Folkehjelp kunne ta del i, bl.a. i
form av utgivelse av en fakta bok om hva som kan lages av naturen og det man finner der.
Med på prosjektet skulle også Framfylkningen være. Men pga av den økonomiske
situasjonen og nedbemanningen ved Norsk Folkehjelp sitt hovedkontoret så ble det ikke
noe av dette i første omgang.
Og på bakgrunn av dette så kunne vi ikke ta i mot ett tilskudd fra nordland fylkeskommune
på kr 40 000.- som skulle gå til laging og utgivelse av fakta boken. Man søker om
omprioritering av dette tilskuddet til 2002.
Bevilgninger.
Laget bevilget kr 1000,- til MR aksjonen for Vefsn og kr 1000.- til TV-aksjonen.

SLUTTORD
Medlemsverving var en av de oppgavene vi hadde satt oss som mål for 2001, og man må
vell kunne si at det er et av de målene som vi best kan sies oss fornøyd med å ha nådd. Vi
har i løpet av siste år registrert 99 nye medlemmer, og vi står i dag registrert med 190
medlemmer mot 112 pr 31.12.00. Så kan man undre seg, dette kan da ikke stemme, å jo
da for i samme periode har det vært ”en vasking” av medlemsregisteret som har fjernet
mange medlemmer som ikke hadde betalt kontingent på flere år.
Arbeid for og med våre nye landsmenn har også stått i høysete blant det arbeidet vi har
gjort siste år og vil fortsette i 2002.
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Ungdoms og barne gruppene har hatt et meget aktivt år, noe vi håper og tror vil fortsette
inn i 2002.
Derimot så kan vi dessverre ikke si att alle mål er oppnådd tilfredstillende, dette gjelder
bl.a. skolering av gamle og nye medlemmer. Dette er en sak som man absolutt bør
prioritere i 2002.
Styret har jobbet godt siste år, og vi føler at selv om arbeidspresset på enkelte av
styremedlemmene til tider har vært alt for stort, så kan vi se tilbake på ett år som har vært
ett av de beste år i Norsk Folkehjelp Mosjøen sin historie. Att man har mottatt tilskudd for å
drive bestemte prosjekter har ført til at man har sluppet å ta av egenkapitalen for å drive
laget og virksomheten for øvrig. Vi legger bak oss ett godt økonomisk år.
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 2001
Aina L. Berentzen /s/
Leder

Anders Haugstad /s/
Nestleder

Gøril Svedal /s/
Økonomileder

Anne Berit Strøm /s/
Sekretær

Arne Hauan /s/
Studieleder

Ole K. Eli /s/
Opr.leder

Jan Inge Nordhøy /s/
Styremedlem

Jorid Elvenes /s/
2 Styremedlem

Knut Tverå /s/
Leder Barne gruppen

Ole K. Eli /s/
Ungdomsleder

Lene Fossli /s/
1 varamedlem

Liv Enga /s/
2 varamedlem

Janita Eriksen /s/
Nestleder ungdomsutvalg
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Forslag til plan og prioriterte
oppgaver 2002
Norsk Folkehjelp Mosjøen

∗ Skolering av gamle og nye medlemmer
∗ Fortsette å jobbe for å bedre leveforholdene for våre nye
landsmenn, både voksne og barn, kvinner som menn.
∗ Jobbe for at medlemsmassen fortsatt kan økes, samt
sørge for at vi har ett tilbud til både nye som gamle
medlemmer.
∗ Sørge for at saniteten fortsatt skal være ett trekkplaster
på lik linje med de resterende aktiviteter Norsk Folkehjelp
Mosjøen driver
∗ Fortsatt jobbe aktivt for at aktivitetene er, så lang det er
praktisk mulig tilrettelagt for alle medlemmer uansett
aldersgrenser
∗ Forbedre kontakten med våre samarbeidspartnere
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Rapportskjema -Husk fristen for innsendelse

RESULTATREGNSKAP FOR ÅRET 2001
for Norsk Folkehjelp Mosjøen
Kto. gr.

Tekst

Kroner

Kroner

NOTER

3010-3150
3210-3250
3310-3350
3400-3450
3710-3990

Salgsinntekter m.m
Kursinntekter
Kontigenter
Tilskudd
Tilskudd/overføringer intert
Sum inntekter

4010-4110
5010-5430
6000-6020
6100-6150
6500-6545
6700-6790
6800-6890
6900-6990
7100-7150
7320-7790

Varekostnader
Personalkostnader (lønn m.m. )
Avskrivninger
Transport kostnader
Utstyr - varige verdier
Fremmede tjenester
Forbruksmatriell organisasjon
Andre driftkostnader
Reiseutgifter
Diverse kostnader
Sum driftskostnader

8070

Renteintekter
Sum renteinntekter

8170-8190

Renteutgifter / gebyr
Sum renteutgifter
Sum inntekter/kostnader

8910-8920

Avsetninger (føres mot fonds)

8990

Regnskapsresultat
SUM inntekter / kostnader

1
2

kr

49 903,51

kr
kr

3 000,00
13 124,50

kr
kr
kr

119 038,00
56 639,00
241 705,01

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

13 798,50
9 392,00
60 000,00
17 578,90
6 565,01
7 693,50
11 284,10
31 911,99
14 931,40

kr
kr

47 620,07
220 775,47

kr
kr

1 140,00
1 140,00

243 060,08 kr

221 915,47

kr
(Underskudd)
kr
243 060,08 kr

21 144,61
( Overskudd )
243 060,08

3

kr
kr

kr

1 355,07
1 355,07

Balanse p.r. 31/12 2001
for Norsk Folkehjelp Mosjøen
Kontonr.

Tekst

kroner

EIENDELER
1010-1070
1510
1100-1290

2410
2710-2750
2304
2290
2011-2050
2900
2990

Beholdninger (kasse, bank, Postgiro)
Kundefordringer
Invetar og eiendeler

kr
kr
kr

106 092,77
15 735,00
134 900,52

SUM eiendeler

kr

256 728,29

kr

10 689,26

= kr

256 728,29

Gjeld/kapital
Kortsiktig gjeld
MVA (moms)
Investeringavgift
Langsiktig gjeld, lån (over 3 mnd )
Reservefond og andre fond
EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01.01
Overskudd/Underskudd
SUM gjeld/ egenkapital

kr
+ kr

224 894,42
21 144,61

……………...…..den…….. / ………2002

Leder

Økonomileder

NB- Verdifastsettelse gjennomføres etter innkjøpspris

Revisor

TILLEGGSKJEMA – ÅRSRAPPORTERING 2001
for Norsk Folkehjelp Mosjøen
ØKONOMI:
Forsikring mannskaper
Forsikringer biler
Forsikringer annet utstyr
Konsesjonsavgifter
Innsamlinger til lokalt
Innsamlinger/støttet sentrale tiltak

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2133,00

Mottatt offentlig støtte lokalt
Mottatt støtte fra NF sentralt

kr.
kr.

67500,00
37250,00

5486,00
1200,00
2890,00

KJØRETØY:
Type
Ambulanser:
Minibusser/turbusser:
Andre biler (mannskaps-/transport-/varebil):
Snøscootere:
Båter:

FAST EIENDOM:
type
Hus:
Hytter:
Feriehjem:
Kurssted:
Depot:
Garasjer:
Kontorer:
Tomter:

antall

verdi

antall

Årgang
1

1990

1

1991

Noter til regnskapet for Norsk Folkehjelp Mosjøen regnskaps året 2001
Side 1 av 2

NOTE 1, posten tilskudd
√
√
√
√
√
√
√

Kr. 41 500.- fra Vefsn Kommune ( 20 000.- av dette gjelder drifts tilskudd for
år 2000, men ble ikke bokført før i 2001),
kr. 37250.- fra Norsk Folkehjelp sentralt hvorav 20750.- gikk til
ungdomsvirksomheten og 16500.- gikk til ny anskaffelse av sambands utstyr
og ny scooter slede,
kr. 3000,- fra Grane Kommune til ungdomsvirksomheten,
kr.10000,- fra Elkem Mosjøen,
Kr 15000.- fra fylket til barnegruppas prosjekt ”Trollvar” – Naturpedagogisk
opplegg for barn og unge”
kr 8000.- fra fylket til ett prosjekt kalt ”En kasse å bo i”, også dette i regi av
barnegruppa.
Fra fagforeninger har vi mottatt kr.500.- fra Vefsn fylkeskommunale forening.
Totale tilskudd kr. 115 250.-

Note 2 Tilskudd, overføringer internt
Refusjoner
Bingo inntekter
Lotteri og egne basarer o.l.
Provisjonsinntekter
Totalt kr

kr. 281,50

Noter til regnskapet for Norsk Folkehjelp Mosjøen regnskaps året 2001
Side 2 av 2

NOTE 3, avskrivninger
Ved gjenomgang av eiendeler så viser det seg at vår bil, scooter og gammels sambandutstyr er verdsatt
for høyt
Bilen, Volkswagen Caravelle 1990 mod. ble innkjøpt i 1996 for kr 73 000.- og var verdsatt til kr 50 000.ved inngangen til 2001
Nybil pris anslås til å være ca 180 000.Ny lignings verdi på bilen antas å være kr. 25 000,- pr. 01.01.2002
Sum total avskrivning bil 25 000.Ny verdi bil kr. 25 000.Yamaha scooter ble innkjøp ny i 1991 for kr 45 000,- og var verdsatt m/ scooter slede til kr 25 000.- ved
inngangen til 2001
Ny ligningsverdi på scooter antas å være 6750.Ny scooter slede ble innkjøpt 31,05,2001 til en pris av kr 4431.Ny ligningsverdi på scooter slede antas å være 4181.Sum totalt avskrivning scooter m/slede 20 000,Ny total verdi kr 10931.-

Gammelt sambandsutstyr ble innkjøpt i 1994 for ca 50 000.- (4 radioer a` kr 12500.- med tilbehør)
Utstyret er så nedslitt at man antar at man ikke vil få noe igjen for disse. En av radioenne er også defekt
og er tatt ut av tjeneste.
Verdi på gammelt samband (Philips P1002) settes til kr 0.Repeater og bil radio kostet ved innkjøp i 1998 henholdsvis kr 20 000.- og kr 6500.-, totalt kr 26 500.- nå verdi settes til kr 10 000.Vårt nye samband kostet kr 29 170.Totalt kr 39 170.Avskrives foretas med kr. 15 000.- i år
Resterende kr 24 170.- avskrives i løpet av en 3 års periode
Ny verdi sambandsutstyr kr 24 170.-

