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Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen
Valgt på årsmøte den 16.02.2005
Postadresse
Leder

Post nr.

Aina L. Berentzen
aberentz@online.no
Anders Haugstad

8663 Mosjøen

Økonomileder

Tor-Arne Eriksen
toeriks@online.no

8665 Mosjøen

Sekretær

Irene Thorvaldsen
ithorvaldsen@hotmail.com

8665 Mosjøen

Studieleder

8659 Mosjøen

Styremedlem

Ole K. Eli
fatzo@spray.no
Jan Inge Nordhøy

Styremedlem

Arne Hauan

8661 Mosjøen

Sanitetsleder

Arild N. Berentzen
arild.berentzen@online.no

8663 Mosjøen

Leder Ungdomsutvalg

John Christian Hansen
jch_87@hotmail.com
Tove-Lise Hansen
homlo3@hotmail.com
John Erling Bjerkli

8656 Mosjøen

Nestleder

1 varamedlem
2 varamedlem

8664 Mosjøen

8658 Mosjøen

8665 Mosjøen
8658 Mosjøen

Representant til årsmøte for
Regionen Midt-Norge

John Chr. Hansen
Arne Hauan
Tor-Arne Eriksen
Vara: Tove-Lise Hansen
Arild N. Berentzen
Ole K Eli
Ansvar bingo 2005
Arild N. Berentzen,
Arne Hauan
Repr. Frivillighetssentralen
Arild N. Berentzen
Vara: Tor-Arne Eriksen
Valgkomité 2005
Tor-Arne Eriksen
Per Hansen
Arnt-Ove Danielsen
Vara: Svein-Erik Olsrud

UTVALG
Sanitetsutvalget

Ungdomsutvalget

Samfunnsutvalg

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Arild N Berentzen
Tor-Arne Eriksen
Arnt-Ove Danielsen
John Erling Bjerkli

Leder John Christian Hansen
Medlem Tove- Lise T Hansen
Medlem Ine Moldrem Valnes
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Irene Thorvaldsen
Aina L Berentzen
Ole K Eli
Arne Hauan
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Tlf.
75 17 84 26
90 56 45 06

Møter

Styret har gjennom året avholdt 10 styremøter og ett årsmøte. Totalt er det behandlet ca 73 saker.
AU har hatt ca 6 arbeidsmøter. I tillegg så har utvalgene hatt flere utvalgsmøter.
Av andre møter som har blitt avholdt eller vi har deltatt på er:
 Leder har deltatt på flere møter i forbindelse med TV aksjonen 2005.
 I tillegg har vi vært representert på en rekke andre møter, vi kan nevne: Årsmøte Region MidtNorge, årsmøte for LO senteret, årsmøte VØF, ekstraordinært årsmøte og representantskaps møte
for VØF årsmøte i frivillighetssentralen. I tillegg har vi vært tilstede på diverse andre møter.
 Aina L. Berentzen representerte Norsk Folkehjelp Mosjøen i 1 mai komiteen.
 Diverse møter med våre samarbeidspartnere.

Medlemmer
(Tall i parentes angir år 2004)

Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på 193, (195) av disse har kun 75 (71) betalt sin
kontingent for 2005.
Totalt er det 31 (31) familier med til sammen 116 (115) personer.
Det er registrert 88 (91) medlemmer under 26 år. Av disse er det 28 (25) som har betalt kontingent.
Det er ca. 1778 (1778) kollektive medlemmer fra 9 (9) lag og foreninger.

Utvalg

Laget har opprettet tre utvalg, sanitet, ungdoms utvalg og samfunnsutvalg. Disse utvalgene er representert i
styret med sine ledere. De forskjellige utvalgene har alle sine områder og aktiviteter.
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Inntektsbringene tiltak
Som regnskapet vil vise så har inntekten i 2005 vært høyere en forventet ved oppsettelse av
budsjettet for året. Noe av dette skyldes bl.a. økte inntekter på undervisningssiden, salg og
service tjenester.

Hoved inntektene har kommet fra:
Bingo
Sanitetsvirksomhet
Lotteri
Varetelling for Rema 1000
Diverse arrangement for eldre

Kurs
1. mai arrangement
Salg av diverse utstyr o.l.
Innsamlingsaksjoner i form av tilskudd til laget og i
forbindelse med flomkatastrofen i Sørøst Asia.
Vaktmestertjeneste ved Folkets hus

Av tilskudd har vi mottatt:
Kr. 20 000.- fra Vefsn Kommune
kr.10 000,- fra Elkem Mosjøen,
kr 1500 fra LO i Mosjøen og Omland, herav 500.- til flomkatastrofen, kr 1000 til
ungdomsvirksomhet.
Kr 2000 fra LHL i Vefsn til flomkatastrofen
Kr 2500 fra medlemsfondet til Vefsn Frivillighetssentral

Aktiviteter

Laget har vært engasjert i en rekke aktiviteter i løpet av året. Aktivitetene har vært rettet inn mot våre
tradisjonelle tjenester.
Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter:














Sanitetsvakter
Leteaksjoner
Påskeberedskap
Ungdomsarbeid
Kurs, konferanser og representasjon
Innsamlings aksjoner
1. mai
TV-aksjonen
Flomkatastrofen
Folkehjelps uka
Salg av fyrverkeri
Varetelling, for Rema 1000
Bingo
Eldrefest
Eldredagen
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Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter
I 2005 har vi vært innleid for å ha sanitetsvakter ved følgende arrangementer:
HA - cupen, Påskeberedskap, Flere hopprenn, verdensrekord forsøk, Kippermocupen og landsturnstevne .
Dessverre var det noen vakter vi måtte si i fra oss pga kapasitet mangel.
Årets travleste tid var i slutten av juni, da hadde vi fått sanitetstjeneste ved 2 store arrangementer i byen,
Kippermocupen og Landsturnstevne.
Tilbakemeldingen vi har fått fra alle våre oppdragsgivere på jobben vi har gjort har bare vært positive, noe vi
er veldig stolt av.
Kippermocupen
Denne hadde flere deltagere i år en noen gang tidligere, men tiltross for regnvær hele helga (for en gangs
skyld), så klarte vi å komme oss igjennom denne helga også bl.a. med hjelp fra mannskaper fra Norsk
Folkehjelp Alstahaug og Norsk Folkehjelp Bodø.
For å sikre kvaliteten på tjenesten ble det leid inn en ambulanse fra ambulansetjenesten i Helseforetaket.
Totalt behandlet vi ca 124 skader i løpet av helga, og ingen klaget på behandlinga.
Vi mestret værgudene og ingen klaget selv om regnet plasket ned.
Neste år har arrangøren 25 års jubileum, og cupen arrangeres 23-25.juni

Stor interesse ved teltet vårt da DDE`s
Bjarne Brøndbo, Elisabeth Turmo og
Guro Strøm Soli inviterte til autograf skriving.

Vi tar godt vare på våre pasienter.?

Landsturnstevnet

Ikke før vi var ferdig med en lang arbeidshelg, så var våre mannskap i gang igjen. Denne gangen var det
årets kanskje største begivenhet i Mosjøen som skulle dekkes, nemlig Landsturnstevnet 2005. Vakttjenesten
startet allerede mandag 27 juni, og pågikk frem til og med lørdag 2 juli.
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Mesteparten av aktivitetene pågikk på dagtid, noe som ga oss en del utfordringer med å få nok mannskap på
vakt, men ikke verre en at vi klarte det med glans.
Selve stevnet ble en stor suksess, ikke bare for arrangøren, men også for Norsk Folkehjelp Mosjøen.
Tilbakemeldingene vi fikk fra arrangøren, og ikke minst alle de litt over 100 stk som fikk assistanse fra oss var
udelt positive.
Siste store utfordring fikk vi på stevenets siste dag. Dette var nemlig den varmeste dagen i uken, og med mye
folk tilstede i salen så vi oss nødt til å kalle inn ekstra mannskap i tilfelle overoppheting blant publikum og
deltagere.
Som en slutt på en lang og til tider hektisk vakttjeneste, avsluttet vi det hele med en grillkveld på Baågneset.
Der var våre medlemmer som på en eller annen måte hadde deltatt på Kippermocupen eller landsturnstevnet
invitert, og det deltok ca 20 stk på kvelden. Og alle var glad for att en lang periode med vakttjeneste var over
og at de nå kunne ta sommer ferie med god samvittighet.

Lete aksjoner o.l.

Norsk Folkehjelp Mosjøen har vært alarmert ved to leiteaksjoner i løpet av året.
Leteaksjon etter eldre, demente damer Ved avslutning av et arrangement for eldre oppdaget
pleierne ved ett sykehjem at en av deres brukere var forsvunnet.
På anmodning fra pleierne satte vi da i gang en leteaksjon.
Første beskjed gikk ut på at en dame var savnet, etter ca en ½ t viste det seg at denne personen var
kommet til rette, men at man nå savnet en annen dame.
Vi kalte derfor ut alt disponibelt mannskap, og kontaktet samtidig politiet for å orientere de. Her kunne
de nevne at de akkurat hadde fått inn en telefon om en noe forvirret dame var observert utenfor et
serveringssted i byen. Politiet hadde derfor varslet AMK som fikk sendt en ambulanse for å hente
damen. Det viste seg da at dette var den samme personen som var meldt savnet, og aksjonen kunne
avsluttes etter ca en time.
Beredskaps alarm, mann savnet etter fjelltur.
En 65 år gammel mann ble meldt savnet etter at han ikke var kommet tilbake etter en tur til
Grønnlifjellet.
Politiet fikk melding ca kl 02:20, og dro ut og fant savnedes bil.
Etter at vi hadde fått tak i disponibelt mannskap, ble vi satt på vent til et helikopter med kjentmann
hadde fått tatt et søk i området.
Kl 04:34 fikk vi beskjed om savnede var kommet til rette på egenhånd, og aksjonen kunne avsluttes.
Øvelse.
Laget arrangerte en øvelse for helsefag linja ved Vefsn videregående skole etter at de hadde hatt
førstehjelps kurs. Vi hadde ansvar for gjennomføring av øvelsen og stilte med både markører og
observatører. Foruten om egne mannskaper deltok det personell fra ambulansetjenesten i Mosjøen
på øvelsen.
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Påskeberedskap

Norsk Folkehjelp Mosjøen (NF) hadde i år som i fjor lagt sin påskeberedskap til Majavatn, helt sør i Nordland.
Selve beredskapen forløp ganske rolig, været var slett ikke av den verste sorten i påskens siste del.
NF Mosjøen behandlet 3 skader/sykdomstilfeller i løpet av påsken, hvorav en var en skudd skade. En skade
som var et resultat av barns lek med luftgevær. En gutt på 12 år var truffet av en luftgeværkule. Pårørende
hadde kontaktet legen, men siden han befant seg ca 6 mil unna, henviste han dem til våres mannskap slik at
vi kunne konstantere om kulen var gått inn i huden, eller ikke. Og det var den ikke, heldigvis.
I tillegg behandlet våre mannskaper ett sykdomstilfelle og ett skrubbsår.
Påskens mest spennende hendelse fikk våre mannskap på påskeaften. Da skulle fakiren "Benifax" forsøke å
sette ny verdensrekord i å ligge på spikermatte etter en scooter. Rekorden han skulle forsøke å slå var på
1200 m. NF Mosjøen fikk i oppgave å måle opp ruten, samt kontrollere at forsøket gikk riktig for seg. Selvsagt
skulle vi også være sanitetspersonell dersom noe skulle gå galt, men heldigvis gikk alt bra, og den nye
rekorden er nå på 1230 m, vi gratulerer "Benifax"

– Jeg er født gal, sa fakiren Benifax, bosatt på Majavatn i forkant av forsøket
Vår påskeberedskap ble sponset av

Mosjøen

Helgeland

Halsøy og Nyrud,

Mosjøen Trofors
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Ungdomsvirksomhet
Det har ikke vært det store aktivitetsnivået på ungdomssiden dette året. På vårparten ble det forsøkt planlagt
en samling for ungdommene nå i høst, men dette ble utsatt. Hovedårsaken til dette ligger i at 2 av utvalgets
medlemmer startet på militærtjeneste i løpet av året.
Noen av lagets ungdomsmedlemmer har alikevell vært aktiv på andre aktiviteter som laget har jobbet med,
dette er bl.a. eldreaktiviteter, sanitetstjenester og bingo.

Samfunnsutvalget

Samfunnsutvalget er nytt av året og har arbeidet godt. Utvalget har valgt å vektlegge tiltak for eldre i år og har
hatt to egne Eldrefester der de har servert gratis mat og kaffe med musikk til. Siste festen nå like før jul hadde
71 deltakere.
I tillegg fikk utvalget i oppdrag av Eldrerådet i kommunen å arrangere markeringen av de eldres dag 1.
oktober. Dette gjennomførte de og fikk god tilbakemelding.
Utvalget ønsker videre å engasjere seg i rusproblematikken og arbeider med å starte et prosjekt om dette.
Eldrefester
Tårer i øyekroken, varme håndtrykk og mange slags takk, ble delt ut i fleng da Norsk Folkehjelp
Mosjøen arrangerte kosestund for byens seniorer lørdag 4 juni. Der det ble bevist en gang for alle, at
vi klarer en dans selv om vi er godt oppi årene. Lørdag 4.juni, nøyaktig et halvt år etter at Norsk
Folkehjelp Mosjøen avholdte sin julekaffe for de eldre, så braket det nok en gang løs på Folkets hus i
Mosjøen. Ikke var det noen hinder for dem som ville komme heller, for med mottoet ”De ringer, vi
bringer,” så kom også de som er avhengig av rullestoler og gåstoler seg til festlig lag. Og at ett slikt
arrangement er populært er det ingen tvil om, kapasiteten var sprengt før påmeldingsfristen gikk ut.
Når festen startet var det med stort og smått hele 80 stk samlet til fest.

Sang gruppa Gaukan fra Fustvatne
underholdt med kjente og kjære evergreens

En liten svingom ble det også anledning til
her er det en av personalet fra Vefsn sykehjem
som svinger seg sammen med en av beboerne derfra

Til et godt loddsalg hører det til mange og gode premier og det var det også denne gang. Med
bakverk fra baker Karlsen og Molden, fine blomster fra alle byens blomsterbutikker, bøker fra
notabene og Interbok, pluss gavekort på middager fra Kaffistova og Ferdinand, så var det noen for
alle og en hver i gavedrysset.
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De som fortjente en ekstra takk denne kvelden var O. Lauritzen for sin nydelige laksesuppe, men
også Andrea Kjærstad må nevnes. Hun stilte frivillig opp for å bake deilige kaker, rundstykker og
sveler til kvelden. Og det var akkurat det som fikk kveldens siste oppmerksomhet da leder i Norsk
Folkehjelp Mosjøen, Aina Berentzen, overrakte blomster til disse hjelperne.
Fest og glede på eldre dagen
Lørdag 1.oktober var det duket for å feire Eldredagen her i Vefsn. Og feiret ble den. I flokk og følge
kom våre seniorer for å benke seg til sammenkomst og festivitas, og de siste drøyde lenge med å dra
hjem igjen.
I år var det Norsk Folkehjelp Mosjøen sin samfunnsgruppe som hadde tatt på seg oppdraget med å
avholde denne årlige festen. Over 60 glade festdeltager tok veien til HIAS sin festsal, for å delta på
kalaset. Eldredagen er noe som avholdes hvert år og det er Eldrerådet i Vefsn som står som arrangør
for dagen. Men i år satte de bort den tekniske delen med å gjennomføre festen. Dermed fikk Norsk
Folkehjelp Mosjøen litt å holde fingrene i denne dagen.
Førjulsfest for eldre
Nok en gang fikk Norsk Folkehjelp Mosjøens samfunnsutvalget vist at de takler stress og store
arrangement, førjulsfesten for de eldre er nok kommet for å bli. Også dette året med stor suksess!
Lørdag 26. november braket det løs. Uker med planlegging og intens jakt på egnede lokaler og
penger, kulminerte i en lang og koselig stund sammen med våre eldre venner i Mosjøen. Fra tidlig på
formiddagen, til tett opp under festens start, så var store og små i bevegelse for å få til denne festen
som nå er blitt en årlig foretredelse. Leder av utvalget Irene Thorvaldsen, hadde delegert oppgaver
ned til minste detalj og ingen av våre utvalg ble spart. Her fikk medlemmene i både sanitet, samfunn
og andre litt mer frie sjeler, mer enn nok å holde fingrene opptatte med. Men slik pågangsmot lønner
seg som oftest.
Da festdagen kom, var litt under 50 pensjonister påmeldt. Noen trengte skyss, som Norsk Folkehjelp
Mosjøen ordnet fri og franko, andre kom for egen maskin. Men uansett hvordan de kom, så det ut
som humøret denne kalde novemberdagen var skrudd opp noen ekstra hakk. Alle gledet seg til fest.
Da vi hadde opptelling av deltakere under selve festen, hadde vi fått en del ekstra deltakere slik at det
var i overkant av 70 stykker til stede. Dette førte selvsagt til litt ”panikk” på kjøkkenet, men ikke verre
en at vi klarte det, og alle sammen fikk både mat og kaffe.

Noen av de som fant veien til
"Kulturverkstedet denne lørdagen

På invitasjonen til festen sto det: "eldre i alle aldre", og som du
ser, her er det både unge og gamle som har funnet veien til
Kulturverkstedet.
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Internasjonalt
Laget har siste år ikke hatt noe særlig satsing på internasjonalt arbeid, men gledelig var det å høre at en av
våre medlemmer, Sten Rino Bonsaksen, ble invitert til Sudan, der han som representant for Norsk Folkehjelp,
var med på å overvåke undertegnelsen av fredsavtalen mellom regjeringen i Sudan og SPLM/SPLA
(frigjøringsbevegelsen i Sudan.) Seremonien fant sted i Nairobi søndag 9. januar kl. 10.00 lokal tid.
Bonsaksen har tidligere jobbet som stedlige leder for NFs humanitær arbeid i Sudan og var direkte involvert i
forarbeidet med å få til denne avtalen.

Kurs, konferanser og representasjoner
1 person representerer Norsk Folkehjelp Mosjøen i styret for Frivillighetssentralen i Vefsn
2 personer deltok på organisasjonskurs i regi av Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge i Mosjøen
3 personer deltok på Region Midt-Norges årsmøte i Mosjøen.
Arild N Berentzen har vært på et perfeksjoneringskurs i veiledning og metodikk
Ulf Ulriksen sitter som leder av styret for Region Midt-Norge og Aina L. Berentzen sitter som sekretær.
Arne Hauan sitter som varamedlem i styret. Irene Thorvaldsen sitter som leder av regionalt
samfunnsutvalg.
Renate Kvitfjell satt første halvår som representant i det sentrale sanitetsutvalget.
Et 12 timers internt førstehjelps kurs med tilsamens 10 deltagere
Et kurs i håndtering av fyrverkeri, med 8 deltagere
Ole deltok som mannskap på Bodø cupen

Eksterne kurs
Norsk Folkehjelp Mosjøen har fått veldig stor pågang på kursfronten eksternt. Etterspørselen på
førstehjelpskurs har ikke vært så stor siden den store HLR kampanjen i 1994. Størst pågang hadde vi i løpet
av høsten, faktisk så stor at vi også har måttet si nei til enkelte kunder. Vår instruktør har, sammen med andre
medlemmer avholdt 20 kurs (herav to internt) med til sammen 306 deltakere, Totalt antall kurs timer utgjør 87.

Innsamlingsaksjoner
1. Mai

Norsk Folkehjelp Mosjøen deltok selvfølgelig i årets 1 mai arbeid, både i komité arbeidet før feiringen
og i selve feiringen med appell og innsamling til NF`s arbeid i Sudan. Vår appell ble holdt av tidligere
leder av NF`s sitt hjelpeprogram i Sudan, Sten Rino Bonsaksen. Han pratet litt om solidaritet i praksis
og om NF`s arbeid før og nå i Sudan..
Pengene som ble samlet inn, går til Norsk Folkehjelps prosjekter i Sudan som blant annet omhandler:
Drift av tre sykehus/helsearbeid, Land- og ressursrettigheter
Totalt ble det samlet inn ca kr 3100.- i Mosjøen, herav en bevilgning fra LO i Mosjøen på kr 500.-
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TV-aksjonen

Denne gikk i 2005 til inntekt for ”Vold mot Kvinner”
Vår leder deltok i kommune komiteen i forbindelse med forarbeidet til innsamlingsaksjonen. På
innsamlings dagen stilte vi selvfølgelig opp både med personell og kjøretøy.
Flomkatastrofe

Også Norsk Folkehjelp Mosjøen har deltatt i innsamlingsarbeidet til støtte for de som ble rammet av
den store tragedien 2. juledag 2004 i Sørøst Asia. Aksjonen ga en inntekt på totalt kr 18594. Dette
beløpet ble overført til fellesaksjonen for flomofrene.

Folkehjelps uka
Folkehjelps uka (uke 38) hadde som hovedtema: Solidaritet i praksis
Norsk Folkehjelp Mosjøen deltok ikke direkte i selve markering av uka, men hadde en del andre ”Solidaritet i
praksis” aktiviteter i tiden før og etter uka, bl.a. eldredagen og kurs.

Salg av fyrverkeri
Styret ble kontaktet av Kjersti Eriksen ved Rema 1000, Halsøy om vi var interessert i å stå for salget av
fyrverkeri ved hennes butikk på Halsøy. Inntekten av dette ville i sin helhet gå til Norsk Folkehjelp Mosjøen.
Det økonomiske resultatet av dette salget blir lagt frem på neste årsmøte, men vi kan allerede nå konstantere
at dette ble en suksess, særlig siden vi solgte ut nesten hele beholdningen, med unntak av en eske.

Varetelling for 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.
Alt i alt ga dette oss en inntekt på ca kr. 4000.-

Bingo
Dette er en av hoved inntektskildene våre. I år har vi hatt 20 bingoer.
Ettersom ”Kippermobingoen” ble lagt ned, hovedsakelig pga annen virksomhet ved huset, ble det på ett møte
med bingolagene besluttet at bingoen skulle flyttes til Folkets hus. Norsk Folkehjelp Mosjøen ville da få
hovedansvaret for tilrettelegging og administrering av bingoen. 5 lag har i løpet av året delt på å arrangere
bingo kvelder i løpet av året.
Pga av diverse innkjøp i forbindelse med dette, (bingomateriell o.l.) har ikke selve bingodriften hatt det helt
store overskuddet. (Ca kr 52000.- til fordeling på 5 lag), men ettersom vi har hatt administrasjonsarbeidet med
bingoen, så har dette gitt laget ekstra inntekter på dette.
En stor takk til alle som har vært involvert i dette arbeidet.

Investeringer
På bakgrunn av sterkt økt vekst i antall eksterne kurs ble det innkjøpt flere ”Anne dukker”. I tillegg er det kjøpt
inn diverse førstehjelpsmateriell.
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Tjenestetimer
Tjenestetimene for året utgjør ca 15500 timer, inkludert administrasjonstimer. Dette tilsvarer en økning på ca.
7500 timer i forhold til 2004.

Bevilgninger.
Laget bevilget 2500 til arbeidet etter flomskatastrofen 2 juledag i 2004

Sluttord
Vi har som beretningen viser hatt en del flere tjenester i 2005, en tidligere. Vi har fått noen sanitetstjenester
som vi ikke har hatt før, nemlig hopprenn, og størst av alle var landsturnstevnet. Det har også vært noen
tjenester vi dessverre har måttet si nei til.
Vår eksterne kursvirksomhet har også vært større en på lenge, dessverre har dette gått utover den interne
kursvirksomheten, hvilket vi håper skal endre seg i 2006.
På oppdrag fra Eldrerådet arrangerte vi også årets eldredag, 1 oktober. Responsen på dette og de andre
arrangementene vi arrangerte for våre eldre innbyggere ga oss så positiv respons, at vi føler at dette er noe
laget bør fortsette med.
Som regnskapet viser så er dette bedre en forventet, selv om vi hadde et driftsunderskudd i overkant av
24000.- Underskuddet har sin bakgrunn i avskrivninger og internt brukt materiell. Dersom vi ser bort fra dette,
så har året gitt et lite overskudd, hvilket som har økt vår kontant beholdning med ca kr 10000.- i forhold til året
før.
Medlemstallet har holdt seg ganske stabilt siste år, dette må vi si oss forholdsvis fornøyd med, særlig med
tanke på fjorårets nedgang på 46 %
For å holde våre medlemmer litt orientert om våre aktiviteter har vi egne hjemmesider på Internett som jevnlig
blir oppdatert med nyheter om laget og annet aktuelt folkehjelps materiell. Besøks statistikken her viser at
sidene ofte blir brukt. I tillegg så har styret like før jul sendt ut et eget brev til alle våre medlemmer. Foruten
om dette, så har det også vært noen avisoppslag om laget, hvilket vi ser på som veldig positivt.
Dessverre så er det fortsatt problemer med å få flere til å delta på aktiviteter i arbeidet med den daglige
driften, og dette har til tider slitt hardt på våre mannskaper. Vi håper dette vil snu seg i 2006.
Tiltross for en del store arbeidsbelastninger på enkelte så har man klart å gjennomføre de oppgaver som vi
har påtatt oss å gjennomføre.
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En av de største utfordringer som muligens det nye styret vil få i 2006 er å finne nye lokaliteter til laget,
dersom dette skulle bli aktuelt. Dette pga av det er vedtatt at Folkets Hus skal forsøkes solgt, og det er helt
uklart hva en kjøper av huset vil gjøre med dagens leietagere.
Styret takker alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året som har gått. Særlig
gjelder dette våre hovedstøtte fra:

Vefsn Kommune

Mosjøen

Og for ikke å glemme våre andre støttespiller:

Mosjøen

Mosjøen

Mosjøen

Helgeland

Halsøy og Nyrud,

Mosjøen Trofors

Sist men ikke minst må vil også takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året, og
ønsker med dette det nye styret et godt arbeidsår.

STYRET FOR 2005
Aina L. Berentzen /s/
Leder

Anders Haugstad /s/
Nestleder

Tor Arne Eriksen
Økonomileder

Irene Thorvalsen /s/
Sekretær

Ole K. Eli /s/
Studieleder

Jan Inge Nordhøy /s/
Styremedlem

Arne Hauan /s/
2 Styremedlem

Arild N Berentzen /s/
Sanitetleder

John Chr. Hansen /s/
Leder ungdomsgruppe

Tove Lise Hansen /s/
1 varamedlem
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John Erling Bjerkli /s/
2 Varamedlem

Norsk Folkehjelp Mosjøen
Fearnleys gt 25
8657 MOSJØEN

Resultatregnskap 1
Regnskapsår 2005(01.01.2005-31.12.2005), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode
13.,
Budsjett 2005, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Salg av varer og tjenest er
Kursinntekter
Kontigenter
Tilskudd
Tilsk./ overføringer internt

-81 345,50
-27 100,00
-4 746,50
-53 168,00
-50 556,81

-35 837,26
-8 125,00
-7 861,00
-40 500,00
-34 474,35

-70 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-50 000,00
-15 000,00

-216 916,81

-126 797,61

-155 000,00

0,00
5 168,50
16 400,00
16 965,35
24 394,62
44 739,39
20 788,68
42 055,49
18 900,92
52 225,05

0,00
2 575,00
16 570,00
15 905,91
21 666,13
10 643,00
3 571,50
38 652,21
5 546,50
44 153,92

10 000,00
0,00
20 000,00
15 000,00
11 500,00
18 000,00
8 000,00
32 000,00
5 500,00
28 000,00

241 638,00

159 284,17

148 000,00

24 721,19

32 486,56

-7 000,00

-674,56
0,00

-754,00
-50,00

-1 000,00
0,00

-674,56

-804,00

-1 000,00

0,00
321,00

0,00
320,00

250,00
250,00

Finanskostnader

321,00

320,00

500,00

Finansinntekter og finanskostnader

-353,56

-484,00

-500,00

Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader

24 367,63

32 002,56

-7 500,00

Resultat før skattekostnad

24 367,63

32 002,56

-7 500,00

24 367,63

32 002,56

-7 500,00

-24 367,63

-32 002,56

0,00

-24 367,63

-32 002,56

0,00

Driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler
Transportkosnader
Utstyr- Varige verdier
Fremmede tjenester
Forbruksmatr. organisasjon
Andre driftkosnader
Reiseutgifter
Diverse kostnader
Driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt
Annen finansinntekt
Finansinntekter
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

Årsoverskudd / Underskudd
Avsetninger

Disponeringer
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Norsk Folkehjelp Mosjøen
Fearnleys gt 25
8657 MOSJØEN

Balanse
Regnskapsår 2005(01.01.2005-31.12.2005), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Valuta
NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Hittil i år Periodeutvalg
i fjor

Hittil i fjor

Eiendeler
Anleggsmidler
Kjøretøy o.l
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

59 600,00
0,00

59 600,00
0,00

70 000,00
6 000,00

70 000,00
6 000,00

59 600,00

59 600,00

76 000,00

76 000,00

59 600,00

59 600,00

76 000,00

76 000,00

55 243,19
55 243,19

55 243,19
55 243,19

61 268,12
61 268,12

61 268,12
61 268,12

Kundefordringer

17 891,82

17 891,82

23 000,00

23 000,00

Andre fordringer
Fordringer

0,00
17 891,82

0,00
17 891,82

0,00
23 000,00

0,00
23 000,00

76 174,05

76 174,05

66 106,28

66 106,28

Varige driftsmidler
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Varer

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.

76 174,05

76 174,05

66 106,28

66 106,28

149 309,06

149 309,06

150 374,40

150 374,40

208 909,06

208 909,06

Egenkapital
Annen egenkapital

-201 226,47

-201 226,47

-225 594,10

-225 594,10

Opptj. egenkapital

-201 226,47

-201 226,47

-225 594,10

-225 594,10

-201 226,47

-201 226,47

-225 594,10

-225 594,10

-7 682,59
-7 682,59

-7 682,59
-7 682,59

-780,30
-780,30

-780,30
-780,30

-7 682,59

-7 682,59

-780,30

-780,30

-208 909,06

-208 909,06

-226 374,40

-226 374,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum Omløpsmidler

Sum Eiendeler

226 374,40

226 374,40

Gjeld og egenkapital

Sum Egenkapital
Gjeld
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld

Sum Gjeld og egenkapital

Udisponert resultat
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