Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen
Valgt på årsmøte den 12.02.2002
Orgnr. 982 349 575
Post nr.
Postadresse
Leder

Aina L. Berentzen

8663 Mosjøen

Nestleder

Anders Haugstad

8664 Mosjøen

Økonomileder

Renate Kvitfjell

8657 Mosjøen

Sekretær

Else Herringbotn

8657 Mosjøen

Studieleder

Arne Hauan

8661 Mosjøen

1 styremedlem

Jan Inge Nordhøy

8658 Mosjøen

2 styremedlem

Jorid Elvenes

8657 Mosjøen

Operativ Leder

Ole K. Eli

8658 Mosjøen

Leder
ungdomsgruppe

Irene Thorvaldsen

8657 Mosjøen

Leder BarnegruppeTrollvar
1 varamedlem

Knut Tverå

8665 Mosjøen

2 varamedlem

Marina
Kalasnikova
Jon Erling Bjerkli

8657 Mosjøen

NK-Opr. Leder

Tor Arne Eriksen

8658 Mosjøen

Nest leder
ungdomsgruppe
Repr. Årsmøte AOF

Mathias Nygård

8680 Trofors

Arne Hauan
Aina L. Berentzen
Repr. Årsmøte Norsk Tor Arne Eriksen
Folkehjelp Nordland Else Herringbotn
Jan Inge Nordhøy
Renate K. Kvitfjell
Irene Thorvaldsen
Vara:
Knut Tverå
Marina Kalasnikova
Ansvar bingo 2002
Arne Hauan
Jorid Elvenes
Repr.
Kari K. Walle
Frivillighetssentralen Vara:
Arne Hauan
Valgkomité 2003
Tor Arne Eriksen
Rita Solhaug
Helene Berentzen
Kari K. Walle
Vara:

8661 Mosjøen
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Tlf.

MØTER
Det har i løpet av året vært avholdt 7 styremøte og ett medlemsmøte, det er blitt behandlet
ca. 65 saker.
På medlemsmøtet hadde vi besøk av Vegard Grønstad som hadde reist i Sør-Sudan ved
flere anledninger, han hadde med seg lysbilder som han presenterte for oss. Han kunne
fortelle om et interessant og omfattende arbeid som Norsk Folkehjelp utfører i området.
Det var bare så synd at så få tok seg tid til å delta på møtet, 10 stk møtte opp.
Av andre møter som har blitt avholdt eller vi har deltatt på er:
 En del møter i forbindelse med friluftsmessen som ble avholdt i mai.
 Leder har vært på flere møter i forbindelse med TV aksjonen 2002.
 Informasjonsmøter med skoler i forbindelse med folkehjelps uka
 I tillegg har vi vært representert på en rekke andre møter, vi kan nevne: Årsmøte
Norsk Folkehjelp Nordland, årsmøte for LO senteret, årsmøte VØF, årsmøte i
frivillighetssentralen.
 Arne Hauan møtte for laget i 1 mai komiteen og ble også valgt som leder av
denne.
 Ole K. Eli deltok på ett møte arrangert av Vefsn Kommune, møte tok for seg
ungdomsspørsmål i Kommunen.

MEDLEMMER
(Tall i parentes angir år 2001)

Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på 197 (ca191) av disse hadde 134
(114) betalt sin kontingent for 2002.
Herav er det 29 (27) familier med tilsamen 111 (102) personer.
Det er registrert 96 (90) medlemmer under 26 år. Av disse er det 58 (50) som har betalt
kontingent.
Det er ca. 2265 (2500) kollektive medlemmer fra 11 (15) lag og foreninger. En liten
nedgang som skyldes manglende kontingent betaling.
Verveaksjon 2001
Verveaksjonen som ble avholdt i 2001 ga Norsk Folkehjelp Mosjøen en rekke nye
medlemmer og det var ekstra hyggelig da Norsk Folkehjelp Mosjøen ble på årsmøtet til
Norsk Folkehjelp Nordland tildelt en PC til en verdi av 12 000.- kr for å ha vunnet
aksjonen blant alle lag i Norge.
Anne Berit Strøm fikk 3 plass og en reise verd 5000.- kr og Aina Berentzen fikk 6 plass og
utstyr til en verdi av 1000.- kr
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INNTEKTSBRINGENDE TILTAK
Som regnskapet vil vise så har året 2002 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
Kurs
Hyggekveld for eldre
Sanitetsvirksomhet
1 mai arrangement
Stand
Tiendebytte
Dugnadsarbeid v/ friluftmesse
Salg av diverse utstyr o.l.
Varetelling for Rema 1000
Varepakking for Rema 1000
Salg av fyrverkeri for Rema 1000 Halsøy
Innsamlingsaksjoner
Oppdrag for fylkeslegen
Av tilskudd har vi mottatt:
Kr. 20 000.- fra Vefsn Kommune
kr.10000,- fra Elkem Mosjøen,
Kr 25000.- fra fylket til barnegruppas prosjekt ”– Naturpedagogisk
opplegg for barn og unge” 5000.- av disse var tilskudd til utstyr
kr 2500.- fra medlemsfondet til Vefsn frivillighetssentral.
Kr 1498.- fra diverse givere i forbindelse med ”Ull til jul” aksjonen

AKTIVITETER
Laget har vært engasjert i mange aktiviteter det siste året. Aktiviteten har vært rettet inn
mot våre tradisjonelle tjenester, slik som sanitet og ungdoms virksomhet, men også
Barnegruppe-Trollvar har vært delvis aktiv hele året.
Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter:






Sanitetsvakter
Øvelser og alarmer
Påskeberedskap
Ungdomsarbeid
Barnegruppe
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Friluftmesse
Kurs, konferanser og representasjon
Markering mot rasisme .(«Gi rasismen rødt kort»)
Integrerings arbeid
Flerkulturelt kvinnenettverk
Innsamlings aksjoner
1 mai
TV aksjonen
”Ull til jul”
Folkehjelps uka
Juletrefest
Juleverksted
Hyggetreff for eldre
Varetelling, pakking av varer og salg fyrverkeri for Rema 1000
Rydding av beredskaps lager for fylkeslegen

Sanitetsvakter
I 2002 har vi vært i gjennom de faste postene våre. HA - cupen, påskeberedskap,
«Blåfjell-dørjæ» og, Kippermo – cupen.

Øvelser og alarmer
-

Norsk Folkehjelp Mosjøen har vært utkalt ved en leiteaksjon. En 24 år gammel dame
hadde gått seg vill i Storvassfjellet i nærheten av Eiterådalen. Hun ble i løpet av
morgen timene søndag den 21/7 funnet i relativ god behold av mannskaper fra
sivilforsvaret.

Vi ble også satt i beredskap ved 4 anledninger
- Ved Ravatne: En eldre dame var meldt savnt. Ble funnet av helikopter
- RV 78: Man fryktet at en bil skulle ha kjørt ut i fjorden. Ble avblåst etter kort tid da
bilen var kommet frem til bestemellestedet.
- Øyfjellet: En turist hadde gått seg fast i fjellet. Kom seg ned ved hjelp av
redningsmannskaper fra hjelpekorpset.
- Skjervengan: En gutt på 6 år som var meldt savnet, men som kom til rette før man
rakk å kalle ut alle mannskaper.
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Påskeberedskap

Påskeberedskapen ble i 2002 avholdt på den gamle ”Utsikten Kafé”. Leie av denne fikk vi
gratis av Hoff Eiendom, noe som vi satte umåtelig pris på.
Vi hadde folk på vakt hele påsken.
Det var en stille og rolig påske, vi hadde ingen aksjoner eller alarmer.
Vi utførte en del små oppdrag for noen hyttefolk, transporter og lignende.
Vær og føre var vekslende noe som medførte til at det ene av våre avtalte vakt tjenester
måtte avlyses pga regn.

Ungdomsarbeid

Ungdoms gruppen til Norsk Folkehjelp Mosjøen hadde en rekke møter og aktiviteter første
halvår, men pga av sykdom o.l. ble det lite av aktiviteter etter sommerferien.
Ungdomsgruppa var sterkt representert i forbindelse med dugnadsarbeidet i forbindelse
med friluftsmessa i mai.
De har også hat folk på ungdomslederkurs og aktivitetskurs
3-6 oktober reiste en del av de ”eldre” unge til Bodø for å delta på en aktivitet der.
Aktivitetene der var alla TV3 Robinsonkonkuranse, der deltagerne fikk lære om diverse
måter å fungere i takt med naturen m.m.
Noen av ungdommene deltok også i forbindelse med pakking av varer for Rema 1000
samt varetellinga der.
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Barne gruppe

I januar arrangerte vi leke gjemsel med lommelykt på Skjåmoen. Det kom ca 30 stk. Vi
lagde bål og serverte kaffe og varm saft.
14 februar arrangerte vi ski / ake aktiviteter ved Kippermoen. Pga av dårlig vær kom
det svært lite med folk
24 mars hadde vi isfiske dag ved Mostjønna, en populær aktivitet. Det ble servert både
kaffe, vafler og saft til de som måtte ønske det.
20 april var det tur til Namrottjønna. Vi såg på naturen og det som skjer når den våkner
til liv etter vinterdvalen.
30 mai var vi på tur i Tverådalen og såg på livet i naturen ved hjelp av vårt nyinnkjøpte
utstyr til å se på de minste skapninger i naturen.
17-21 august ble ”Trollvarfestivalen” 2002 arrangert. Den 17 var det aktiviteter i
byparken, den 19 var det spikking, toving m.m. som sto på plakaten ved Vefsn
museum og den 21 var det igjen aktiviteter ved byparken
Friluftsdagene i Mosjøen ble arrangert 14-15 september. Arrangør var Vefsn kommune
i samarbeid med: Stall Stigen, speidere, 4H, guide i Øyfjell-grotta Bjørn Johnsen,
Ungdommens Røde Kors, Røde Kors, Trollvar/Norsk Folkehjelp, Mosjøen Klatreklubb,
Helgeland Padleklubb, Mosjøen Terrengsykkelklubb, Vefsn Nyttevekstforening,
Mosjøen Rideklubb og friluftsgruppa Vefsn JFF.
I desember arrangerte vi 2 juleverksteder og juletrefest for interesserte. Det var litt
varierende oppmøte, men i snitt var det ca 18 barn tilstede.
Friluftmesse
Norsk Folkehjelp Mosjøen fikk i oppgave å lede dugnadsarbeidet med en friluftsmesse
som ble arrangert i mai mnd.
Dugnads gjengen bestod foruten Norsk Folkehjelp Mosjøen av folk fra HK-Klubben (NMGruppe) ved Helgelandskraft og Vefsn Jeger og fiske forening.
Inntekten av kafé drifta skulle går til å dekke dugnads arbeidet og Norsk Folkehjelp
Mosjøen fikk 11055.- kr av totalt ca netto inntekt på kr 26000.I tillegg til dugnadsarbeidet så hadde vi stand med salg av diverse førstehjelps utstyr og
lodd m.m. Dette ga oss en netto inntekt på ca 10 000.Tor-Arne Eriksen gjorde en fantastisk jobb i forbindelse med forarbeid og gjennomføring
av dugnads arbeidet, noe han også har fått høre i fra andre som ikke deltok i selve
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arbeidet. Tor-Arne fortjener virkelig honnør for det arbeidet han la ned. Det var ikke få
gratis timer han la ned i frivillig arbeid
Kurs, konferanser og representasjoner
1 person representerer Norsk Folkehjelp Mosjøen i styret for Frivillighetssentralen i
Vefsn
1 person deltok på et aktivitetskurs i Trondheim
1 person fra ungdomsgruppa deltok på ett ukes UG leder kurs på Starum
5 personer deltok på årskonferansen og årsmøte til Norsk Folkehjelp Nordland.
Norsk Folkehjelp Mosjøen har avholdt 5 kurs med til sammen ca 200 deltakere, Totalt
antall timer ca 25 .
Ulf Ulriksen satt i den forberedende program komiteen i forkant av landsmøte, men da
som representant for LO
Irene Thorvaldsen sitter i det sentrale internasjonale utvalg.
Arne Hauan representerte laget i 1 mai komiteen og ble også valgt som leder av
denne.
Ole K. Eli deltok på Rødt kort seminar i Trondheim.

Rasisme kampanje
Vi har i 2002 som året før deltatt aktivt i felleskampanjen mellom LO (NISO) og Norsk
Folkehjelp ”Gi Rasismen rødt kort”.
Til kampanjen ble det trykket opp 100 t-skjorter for salg.
Else Heringbotn har ved flere anledninger solgt en rekke rødt kort T-skjorter
Integrering
Vi har vi i samarbeid med LO i Mosjøen deltatt i ett prosjekt som går ut på å få integrert
innvandrer ungdom inn i samfunnet.
Prosjektet er støttet av Vefsn kommune med kr 50 000.-

8

Flerkulturelt kvinnenettverk
Sammen med Vefsn Frivillighetssentral (VFS), og flyktninge kontoret i Vefsn har vi deltatt
i ett prosjekt som tar sikte på å hjelpe innvandrer kvinner til å ”komme seg ut” i lag med
andre i samme situasjon. Prosjektet har høstet meget gode tilbake meldinger og er etter
hvert blitt meget populært blant brukerne. De har blant annet hatt flere samlinger der mat
laging har stått på dagsorden, i tilegg så leier de Mosjøen skoles svømmebasseng en
gang i uken til svømmeopplæring for kvinner.
Prosjektet ble ved tildeling av midler fra Extra spillet for 2002/2003 tilgodesett med 72 000
kr. Tidligere så har de også mottatt kr 56 000.Innsamlingsaksjoner
-

1 Mai
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 antirasistiske arbeid samt kampen mot undertrykkelse av det Palestinske
Ole K. Eli, Renate K Kvitfjell og Arne Hauan deltok i den praktiske gjennomføringa av
1 mai aksjonen. Dette besto i bl.a. å lage til 1 mai frokost samt innsamlings delen.

-

TV-aksjonen
Denne gikk i 2002 til inntekt for ”Ett nytt liv” i regi av Atlas alliansen.
Vår leder deltok i kommune komiteen i forbindelse med forarbeidet til
innsamlingsaksjonen. Vi deltok også selvfølgelig med bøssebærere på
innsamlingsdagen.

-

”Ull til Jul”
Dette var en innsamlings aksjon som hadde til mål å samle inn ullgarn til
befolkningen i Nord vest Russland da man hadde stort mangel på ullgarn i området.
Husfliden i Mosjøen støttet aksjonen med garn samt at de ga rabatter til folk som
ønsket å kjøpe garn til aksjonen. Aksjonen fikk også støtte fra 3 banker. Ansatte ved
Elkem (massefabrikken), LO og frivillighetssentralen som også fungerte som
mottaker sted.
Elkem Mosjøen støttet også aksjonen med å besørge frakt av garnet direkte til
Murmansk med båt. Totalt så fikk vi inn ca 80 kg med garn.

Folkehjelps uka
Folkehjelps uka (uke 38) hadde som hovedtema: Miner. Og foruten fellesstand med
frivillighetssentralen så hadde vi representanter som reiste rundt på en ungdomsskole og
Vefsn og Sandvik folkehøyskole og orienterte om minearbeidet til Norsk Folkehjelp
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.
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Hyggetreff for Eldre
Av medlemsfondet til Vefsn frivillighetssentral så mottok vi støtte på kr 2500.- Dette ble
brukt til å arrangere ett hyggetreff for eldre. Det kom dessverre ikke så ,mange som vi
hadde håpet på, men de som kom fikk med seg mye god mat, sosialt samvær og mye flott
musikk. Tilbakemeldinga fra de som møtte opp var udelt positiv.
Varetelling og pakking av varer REMA 1000
For REMA 1000 Halsøy, så er vi engasjert til å bistå med varetelling 2 ganger i året,
henholdsvis ved månedskifte juni/juli og desember/januar, vi var også behjelpelig med
pakking av varer til kundene i julestria.
Alt i alt ga dette oss en inntekt på ca kr. 4000.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 2003.
Beredskapslager
I forbindelse med avvikling av et beredskapslager med sykehus utstyr fikk vi i samarbeid
med Vefsn Røde kors i oppdrag å rydde og fjerne utstyr fra et lager rom ved Vefsn
videregående skole. Utstyret som vi tok ut har vi foreløpig satt på eget lager til vi finner ut
hva som skal gjøres med det.
For jobben fikk Norsk Folkehjelp Mosjøen 20 000.-,

INVESTERINGER
Det har ikke blitt foretatt noen større investeringer i løpet av året. Man har kun foretatt en
del innkjøp for komplitering av eksisterende utstyr. Noe utstyr ble innkjøpt til videre bruk i
barnegruppa

TJENESTETIMER
Tjenestetimene for året utgjør ca 13000 timer, inkludert administrasjonstimer. Dette
tilsvarer en liten oppgang på ca. 1000 timer i forhold til 2001

BEVILGNINGER.
Laget bevilget kr 500.-- til oppussing av folkets hus, sponset en skole klasse med
refleksvester til en samlet verdi av ca kr 4398.Laget støttet også årets TV-aksjon med ca 500 kr.
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SLUTTORD
Selv om man ikke har fått drevet noen aktivt medlemsverving i løpet av året så har man
fått en gledelig oppgang i antall medlemmer.
Arbeid for og med våre nye landsmenn har også stått i høysete blant det arbeidet vi har
gjort siste år og vil fortsette i 2003.
På bakgrunn av en del større uforutsette arbeidsoppgaver så har året medført til at Norsk
Folkehjelp Mosjøen har fått øket sin egenkapital med ca 40 000.- noe som man kunne si
seg godt fornøyd med.
Dessverre så er det fortsatt problemer med å få flere til å delta aktivt i arbeidet med den
daglige driften, og dette har til tider slitt hardt på våre mannskaper, dette ville vi gjerne
helst ha hatt unngått.
Norsk Folkehjelp Mosjøen har ved flere anledning vært godt profilert i pressen i løpet av
året, selv om ett oppslag ikke medførte noe positivt med seg.
Tiltross for en del store arbeid belastninger på enkelte så har man klart å gjennomføre de
oppgaver som vi har påtatt oss å gjennomføre
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 2002
Aina L. Berentzen /s/
Leder

Anders Haugstad /s/
Nestleder

Renate K. Kvitfjell /s/
Økonomileder

Else Herringbotn /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

Irene Thorvalsen /s/
Ungdomsleder

John Erling Bjerkli /s/
2 varamedlem

Tor-Arne Eriksen /s/
NK-operativ leder
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Saksliste til Årsmøte
for
Norsk Folkehjelp Mosjøen
den 16.02.03
kl 1700
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
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Forslag til plan og prioriterte
oppgaver 2003
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 for at aktivitetene er, så langt det er
praktisk mulig tilrettelagt for alle medlemmer uansett
aldersgrenser

Forbedre kontakten med våre samarbeidspartnere

13

