Mannskap på sanitetsvakt ved ski rennet ”Åsane Rundt”

Nesten 80 stk deltok da vi arrangerte sammenkomst
på HIAS i forbindelse Eldredagen 2008

Mer om oss finner du her:
www.nfmosjoen.no
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Styreoversikt

Valgt på årsmøte den 27.2.2008
Post nr.

antall år

8663 Mosjøen

Valgt for to år

8664 Mosjøen

Ikke på valg

8661 Mosjøen

Valgt for ett år

8656 Mosjøen

Valgt for 2 år

Styremedlem Irene Thorvaldsen

8665 Mosjøen

Ikke på valg

Styremedlem Gunn-Elin Hansen

8663 Mosjøen

Valgt for 2 år

Leder sanitetsutvalg / Arild N. Berentzen
Sanitetsleder
Leder samfunnsutvalg Arne Hauan

8663 Mosjøen

Valgt for to år

8661 Mosjøen

Ikke på valg

8657 Mosjøen

Ikke på valg

1 varamedlem Gunter Haas

8665 Mosjøen

Valgt for to år

2 varamedlem John Erling Bjerkli

8658 Mosjøen

Valgt for ett år

Leder Aina L. Berentzen
Nestleder Anders Haugstad
Økonomileder Arne Hauan
Sekretær Ole K. Eli

Leder Ungdomsutvalg

Svein Erik Olsrud

Representant Anders Haugstad
til årsmøte for Ole K Eli
Regionen Midt-Norge Irene Thorvaldsen
Vara: Gunter Haas
Tove Lise Hansen
Ansvar bingo 2008 Arild N. Berentzen,
Arne Hauan

Valgt for ett år

Valgt for ett år

Valgkomité 2009 Svein-Erik Olsrud
Anders Haugstad
Monja Lande
Vara: Tove Lise Hansen
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Møter
Styret har gjennom året avholdt 9 styremøter og ett ordinært årsmøte. Totalt er det behandlet ca 60
styresaker.
Det har vær avholdt 1 medlemsmøter.
Av andre møter som har blitt avholdt eller vi har deltatt på er:
Sekretæren vår har deltatt på flere møter i forbindelse med TV aksjonen 2008.
I tillegg har vi vært representert på en rekke andre møter, vi kan nevne: Årsmøte Region MidtNorge, årsmøte VØF. I tillegg så har vi vært tilstede på diverse andre møter.
Årsmøtet hedret 3 av medlemmene i laget, henholdsvis Jan Inge Nordhøy som fikk organisasjonens
gull nål og diplom for 30 års medlemskap og for gjennom mange år ha gjort en fremragende innsats
for organisasjonen som tillitsvalgt. Han er for øvrig den første personen som mottar dette
hederstegnet i Norsk Folkehjelp Mosjøen. Arne Hauan og Anders Haugstad fikk organisasjonens
sølvnål med diplom for 25 års medlemskap.

Arne Hauan og Anders Haugstad med det synlige
beviset for deres 25 års medlemskap i organisasjonen.
Jan Inge Nordhøy som fikk nål og diplom
for 30 års medlemskap, var ikke tilstede.

Medlemmer
(Tall i parentes angir år 2007)
Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på 66, (71) av disse har kun 45 (57) betalt sin
kontingent for 2008.
Totalt er det 12 (7) familier med til sammen 38 (39) personer.
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Det er registrert 26 (26) medlemmer under 30 år. Av disse er det 17 (17) som har betalt kontingent.
(Vedtektenes § 4.1.1 definerer alle under 30 år som ungdomsmedlem, tidligere gjaldt dette alle
under 26 år)
Det er ca. 1678 (1678) kollektive medlemmer fra 6 (6) lag og foreninger. (Ved en feil ble det ikke
utsendt krav om kontingent til de kollektive medlemsorganisasjoner i 2008, vi velger derfor å
benytte samme tall for 2008 som 2007)

Utvalg
Laget har tre utvalg, sanitet, ungdoms utvalg og samfunnsutvalg. Disse utvalgene er representert i
styret med sine ledere. Samfunn og sanitet utvalget har hatt brukbar aktivitet, mens det ellers har
vært liten eller ingen aktivitet i ungdomsutvalget.

Inntektsbringene tiltak
Som regnskapet vil vise så har inntekten i 2008 vært en god del lavere en
forventet ved oppsettelse av budsjettet for året, Utgiftene har også vært
lavere, men ikke slik som forventet slik at årets regnskap går ut med litt
over 36500.- i underskudd noe av dette skyldes bl.a. mye mindre inntekter
på bingodriften, høye revisjonskostnader og økte utgifter på varer innkjøpt
for videresalg.

Hoved inntektene har kommet fra:
Bingo
Sanitetsvirksomhet
Diverse arrangement for eldre
Tilskudd
Dugnadsarbeid

Kurs
Aksjoner
Salg av diverse utstyr o.l.
Service tjenester

Av tilskudd har vi mottatt:
Tilskudd fra ELKEM
Tilskudd i forbindselse med påsken
Tilskudd fra barns saft salg
Fellesforbundet Helgeland
Tilskudd fra Vefsn kommuner
Tiskudd til hjertestarter
Sparebanken Nord-Norge, Julekalender 2008

10000
1470,5
131
3000
20000
2000
2500
39101,5
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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
TV-aksjonen
Folkehjelpsuka
Bingo
Eldrefest
Eldredagen

Flytting
Vår husleiekontrakt ble sagt opp av utleier i september, og selv om vi fikk tilbud om å leie andre
deler av bygget i fearnleys gt 25, så valgte styret å inngå leieavtale med ”Rom Eiendom AS”.
I mange år har Norsk folkehjelp Mosjøen (NFM) hatt tilholdssted i Fearnleys gate 25, også kjent
som gammelposten og Folkets Hus, men nå er dette kapitlet i NFMs historie over. I løpet av
desember ble hele lageret og kontor flyttet til NSBs lokaler i Havnegata 23. Om enn ikke like
omfattende som når vår hovedflyplass skulle flytte fra Fornebu til Gardermoen, så ble det likevel
mye å ta med seg når vi flyttet. Det var mye sanitetsutstyr, et helt feltsykehus, scooter, bil, henger,
stoler, bord, kjøkkenutstyr og mye, mye mer, som skulle pakkes ned og opp igjen før vi kunne
slappe av. Alt dette skulle være i havn før 31. desember. En stor jobb utført av noen få medlemmer.

Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter
I 2008 har vi vært innleid ved flere arrangement for å ha sanitetsvakter, dette gjelder ved følgende
arrangementer:
HA - cupen, skirennene: ”Åsan Rundt”, ”Åner-Dørjo” (ble overlatt til NF Korgen, da vi ikke kunne
stille) ”Blåfjell-dørjo” , Påskeberedskap, hopprenn, , Kippermocupen, Træna festivalen,
barneturnstevne, barnas idrettsdag.. Etter hva vi har fått brakt på det rene så har alle våre
oppdragsgivere vært fornøyd med jobbene vi har gjort, noe vi er veldig stolt av.

Vårhopprennet 2008
Det siste hopprennet og slutten på vår sanitets tjeneste i Storhaugen denne sesongen.
Det gode været og de gode forholdene gjorde det til at både fredagens og ikke minst lørdagens
hopprenn ga en flott sesong avslutning for hopperne som deltok.
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Kippermocupen
Årets Kippemocup ble arrangert i tiden 20-22 juni, og vi kan nok en gang se tilbake på en travel,
men lærerik og innholdsrik helg.
Når vi ser på statistikkene for denne helga så ble det behandlet litt i overkant av 100 skader. Det er
nedlagt ca 520 timer med frivillig arbeid. Og tilbake meldinga fra arrangør og andre samarbeids
partnere er bare positive.
Så til alle som nok en gang ofret en helg i Kippermocupen tjeneste, tusen takk for din uunnværlige innsats.
Mvh
Sanitetsleder

Svein Erik Olsrud fra NF Mosjøen og Leif B Alpøy
fra NF Bodø. 2 av de 18 stk fra NF Bodø, Korgen
og Mosjøen som hadde sanitetsvakt i
Kippermocupens tjeneste 20-22 juli

Træna festivalen
Onsdag 9 juni reiste vel 30 personer (Mosjøen 2) fra Norsk Folkehjelp sine lag fra Mo i Rana i Nord
og til Trondheim i sør til Træna for å delta som ordensvakter og sanitetsvakter under
gjennomføringa av årets Træna festival.
Velkomst været til mannskapene var ikke det beste, overskyet med litt yr i luften, men ifølge
værmeldingene for helgen så ble det lovet bedre vær.
Svein Erik Olsrud (NF Mosjøen/regionalt sanitets leder) som var leder for mannskapene fortalte at
alle var kjempespendte og klare for årets vakreste eventyr! Han og hans mannskap var klare til
innsats når det hele startet på Træna 10. juli kl 1700. og ble avsluttes på søndag den 12.
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Lete aksjoner og øvelser
Norsk Folkehjelp Mosjøen har vært alarmert ved en leiteaksjon og har hatt et henteoppdrag i løpet
av året.

Far og datter gikk seg vill på moltetur i Herringen.
kl 00.09 natt til fredag 1 august ble Norsk Folkehjelp Mosjøen satt inn i søk etter 2 savnede
personer på Skjåmoen i Vefsn. 5 personer fra oss, samt folk fra sivilforsvaret og røde kors ble satt
inn i søket i tillegg til egne mannskaper fra politiet med en søks hund.
De 2 savnede, en mann (75), og en kvinne (39) ble funnet relativ god form.
Halv fire natt til fredag fikk letemannskapene fra Norsk Folkehjelp Mosjøen kontakt med de
savnede. De hadde gått seg vill i området ved Nilsmosetera og var kommet ned innerst i Herringen.
De klarte ikke å ta seg helt fram til folk eller vei fordi de ble hindret av elva, og fikk hjelp av
mannskaper fra bl.a Norsk Folkehjelp Mosjøen for å komme seg over
Andre oppdrag, se avsnitt om påskeberedskap

Øvelse.
Laget har vært med i 1 øvelser i løpet av året. Denne øvelsen omhandlet et uhell på flyplassen i
Mosjøen. Øvelsen var lagt opp som en todelt øvelse, der en først skulle ha en såkalt skrivebords
øvelse, før en skulle øve på selve flyplassen. Pga av værmessige forhold ble del 2 av øvelsen avlyst
slik at det kun ble en skrivebords øvelse. En person fra oss deltok på denne.
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Påskeberedskap

Norsk Folkehjelp Mosjøen hadde totalt 10 personer i beredskapstjeneste i løpet av påsken.
Beredskapen var delt opp ved at noen var i beredskap på Majavatnet, mens andre hadde
hjemmevakt.
Mannskapet som hadde vakt på Majavatnet fikk prøve seg på forskjeligge oppdrag. Alt i fra
hjerteinnfarkt til å drive selve Fjellheimen Kro.

En eldre mann måtte hentes med helikopter på Majavatnet i dag, onsdag, etter ett muligens
hjerteinfarkt.
Vedkomne ble hentet på sin hytte av en lokal beboer og fraktet til vei. Her ble han hentet av et
helikopter som fraktet han videre til Sandnessjøen sykehus for nærmere observasjon.
Vår mann på Majavatnet assisterte ambulansepersonellet ved oppdraget.

Onsdag kveld og natt til torsdag fikk mannskapene en travel vakt. Det hele startet med en mann i 50
årene måtte behandles og transporteres til legevakta etter et sammenstøt med en annen mann på
Kroa onsdag kveld. Mannen hadde da muligens pådratt seg brudd i kjeven, og ble fraktet til Bodø
for videre behandling.
Litt senere på kvelden måtte en kvinne i 40 årene ha assistanse fra oss, etter å ha falt og fått brudd i
høyre legg. Bruddet ble stabilisert og kvinnen ble fraktet i ambulanse til legevakt og videre til
sykehus for behandling.
Mer en skader
Men at folkehjelpa kan brukes til annet en til å leite etter folk og behandle de for skader, det har
våre mannskaper på Majavatnet nok en gang bevist. Foruten daglig patrulje tjeneste så har de også
påtatt seg oppgaven med å bistå Fjellheimen kro med både kokk og serveringspersonell etter at
9
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stedets eier og driver måtte på sykehus etter skader han ble påført onsdags kveld. Kroa og gjestene
har tydelig vært i gode hender, i allefall så har de ikke fått noen klager for den jobben de har gjort.
Og med en fult utdannet kokk på laget, så skulle det bare mangle.
Langfredag serverte de bl.a ved en barne dåp.
Samme dag måtte de også ta seg av en mann som måtte behandles for en brannskader på en arm,
som han hadde pådratt seg etter å falt på en ved ovn.

Påskeaften ble våre mannskaper på Majavatnet bedt om å yte bistand i forbindelse med at en
kvinnelig skiløper var skadet i området Smalfjellet på grensen mellom Namskogan og Grane
kommune.
Hun var i fjellet sammen med tre andre og kom seg ikke derifra ved egen hjelp. Norsk Folkehjelp
Mosjøen ble rekvirert, og sammen med lokal kjentmann tok de seg frem til stedet der kvinnen
befant seg.
Hun ble hentet ned på snøscooter og ville selv oppsøke lege med det som tilsynelatende var en
kneskade.
Siste dag av påskeberedskapen forløp rolig, og våre mannskaper kunne få seg en vellfortjent
hvilepause.
Vi takker alle våre mannskaper som stilte frivillig opp som sanitetsvakter i påsken.

Ungdomsutvalget
Her har det dessverre ikke hatt noen egne aktiviteter siste år, men noen av lagets
ungdomsmedlemmer har allikevel vært aktiv på andre aktiviteter som laget har jobbet med, dette er
bl.a., eldre aktiviteter, sanitetstjenester og bingo.
En person deltok på aktivitetskonferanse for ungdom på Stavern
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Samfunnsutvalget
Samfunnsutvalget har valgt å vektlegge tiltak for eldre i år også og har hatt en egen Eldrefester der
de har servert gratis mat og kaffe med musikk til. Denne ble avholdt like før sommerferien. En
planlagt tilstelning før jul ble avlyst grunnet flytting til nye lokaler.
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.

Eldrefester

Lørdag 14 juni avholdt vi vår populære eldrefest påtidl folketshus i Mosjøen.
Ca 70 stk var påmeldt til festen, men totalt med musikere og eget personale, var det samlet ca 80 stk på
våre lokaler denne dagen.
Nok en gang må vi kunne si at arrangementet ble en suksè fra start til slutt. Det var ikke måte på hvor mange positive
tilbakemeldinger vi fikk for at vi orket å arrangere disse kveldene gang etter gang.

Eldredagen med suksess!
”Så kom de i flokk og følge til veldekket bord, kun smil var å se og ingen sure fjes var å se
denne kvelden på Kathult!”
Astrid Lindgrens beskrivelse av det store etegildet i Kathult, kunne like gjerne vært
beskrivelsen da Norsk Folkehjelp Mosjøens samfunnsutvalg på vegne av kommunens
eldreråd, ba inn til fest lørdag 4. oktober på HIAS sine lokaler på Øya. Nå var det riktignok
ikke fattiglemmer som kom i flokk og følge, men feststemte og festpyntede eldre fra hele
kommunen. Og veldekket bord kom de så absolutt til.
Det er en årlig tradisjon dette med å feire den internasjonale eldredagen. Denne feires på datoen 1.
oktober hvert år, men her og mange andre steder er det også tradisjonelt utsatt til første helg. Dette
for at de inviterte skal få anledning til å ta seg en svingom og ikke behøver med å stresse hjem.
Maten vi fikk servert var HIAS sitt berømte koldtbord. Det var mat i lange baner og alt smakte
fortreffelig. Til dessert var det kaffe og bløtekaker. Kveldens musikk og underholdning sørget ”Glad
& Livat” for. Denne gruppen som har tilhold i Drevja, Søfting-området, består av: Harry Slåttrem,
Otto Grunstad, Kolbjørn Nordgård (alle trekkspill), Trygve Johannessen (gitar), Svein Langmo
(bass) og Aud Fagerheim på sang. Alle sammen gamle i tralten med å underholde og et populært
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innslag både på eldretilstelninger og andre arrangement. Og at musikken falt i smak også denne
kvelden, vitnet både allsang og danseglade på gulvet om.

"Gla og Livat" spilte opp til fest og folk kom snart i stemning.
Loddsalg
Det ble også arrangert loddsalg utpå kvelden, hvor blomster og blomsteroppsatser var populære
premier. Nydelig blomsteroppsatser som Haustreis blomster i Sjøgata lagde for folkehjelpa, var
særlig populær å vinne. Ellers så var det sponset blomster i potter fra både Haustreis, Rørvik og
Fridas Flora, noe vi er svært takknemlig for! En stor takk til disse, som er så snille og stiller opp for
å gjøre stas på våre eldre.
Selv om noen dro litt tidlig, så holdt de fleste ut til midtnatt og skal man dømme ut fra smilene og
godordene, var også årets fest for våre eldre en suksess. Og til neste år får vi se på mulighetene til å
utvide lokalene, slik at flere kan delta. For dessverre måtte noen stå over i år pga plassmangel.

En sal full av feststemte eldre

Internasjonalt
Laget har siste år ikke hatt noe særlig satsing på internasjonalt arbeid.

Kurs, konferanser og representasjoner
Søndag 30 mars ble det avholdt årsmøte i Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge. Årsmøte ble
avholdt på Stjørdal, og som vanlig var NF Mosjøen godt representert der.
Årsmøtet forløp uten noen særlige diskusjoner både når det gjaldt beretning, forslag og valg.
Leder Arild N Berentzen og sekretær Aina L Berentzen gikk ut av styret for regionen, men laget er
fortsatt godt representert i regionstyret: Arne Hauan sitter som regionens representant i hoved styret
for Norsk Folkehjelp, Svein Erik Olsrud sitter som leder for det regionale sanitetsutvalget, Tove
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Lise Hansen sitter som leder av regionens samfunnsutvalg, Ole K Eli sitter som vararepresentant i
styret og Irene Thorvaldsen sitter som regionens representant i det sentrale sanitetsutvalget.
Arild Berentzen sitter som representant for de frivillige redningsenheter (FORF) i lokal
redningssentral (LRS) og som lagets representant i folkehelseforumet i Vefsn
Ole K Eli satt som lagets representant i TV aksjonskomiteen
Årets aktivitetskonferanser ble avholdt på Sørmarka kurs og konferanse senter utenfor Oslo.
Konferansene samler deltagere fra hele landet, og for Mosjøen deltok Svein Erik Olsrud (Sanitet) og
Tove-Lise Hansen (Samfunn)

Kurs
Norsk Folkehjelp Mosjøen har ganske jevn pågang på kursfronten eksternt.
Det var planlagt ett internt kurs, men pga få deltagere ble dette dessverre avlyst
Vi har i løpet av året arrangert: ett kurs for Grane Barne og ungdomsskole, Hattfjelldal barnehage,
Helsestasjonen, Dolstad barnehage, Elmar Svendsen, Natteravnene, fysio og ergoterapitjenesten og
tre kurs for Jernbaneverket. Totalt så har det blitt undervist for til samens 126 deltager, totalt antall
kurs timer utgjør 38
Ca 400 nye Vefsninger innehar nå kunnskap i å redde liv.
Prosjektet som nødetatene hadde satt i gang i Mosjøen på vårparten bidro til at ca 400 personer fikk
gratis opplæring i hjerte og lungeredning (HLR) i Mosjøhallen. Opplæringen foregikk i 3 halvtimers
økter lørdags ettermiddag.
Norsk Folkehjelp Mosjøen var på plass med egen stand i hallen, som eneste frivillige organisasjon,
og vi fikk vist frem mye av vårt utstyr. Særlig oppmerksomhet fikk den delen der vi viste frem vår
hjertestarter, og hvordan denne fungerte.
Tidligere på dagen var det demonstrasjon på torget og ved kinoen. Ved sistnevnte sted ble det
foretatt bil dropp fra ca 25 meters høyde, og bilen traff bakken med en hastighet av ca 70 km/t. Etter
at droppet hadde funnet sted inntok 2 av Norsk Folkehjelp sine mannskaper bilvrakene som
markører, og nødetatene foretok en demonstrasjon på frigjøring og livbergende førstehjelp på de

Slik blir en bil utseende etter en front kollisjon i 70 km/t.
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Innsamlingsaksjoner
TV-aksjonen
Denne gikk i 2008 til inntekt for ”Blå Kors”
Vår sekretær deltok i kommune komiteen i forbindelse med forarbeidet til innsamlingsaksjonen. På
innsamlings dagen stilte vi selvfølgelig også med personell.
Litt om aksjonen
• Skal hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk
• Vil skape større åpenhet og bevissthet om rusmisbruk slik at flere barn får hjelp.
• Pengene som kommer inn skal brukes til å etablere nødvendige tilbud til barn av rusmisbrukere .
• Minst 120 000 barn og unge i Norge lider under foreldres rusmisbruk.
Folkehjelps uka
hadde som hovedtema: ”Vern om liv og helse - Solidaritet i praksis”
Norsk Folkehjelp Mosjøen deltok ikke i selve uka, men valgte å la markeringen av Eldredagen gå
inn som vårt bidrag for uka. Folkehjelps uka arrangeres hvert år i uke 38.
Bingo
Årets bingo virksomhet har også foregått på tidl. folkets hus. Bingoen har vært drevet i samarbeid
med henholdsvis Kjærstad IL, Idrettsrådet, og NLS Helgeland krets. Årets bingo har gitt lite eller
ingen inntekt for lagene. Både inntekt og antall besøkende har falt drastisk, og dette har medført til
at lagene vart enig om å avslutte bingo.
Søndag 30 november var siste gang det ble arrangert bingo på tidl. folkets hus i Mosjøen.
Litt over 50 spillere fikk servert kaffe og kake som takk for at de har støttet oss på denne måten de
årene vi har vært i Fearnleys gt 25. Dagens oppleser rettet en takk til spillerne på vegne av
organisasjonene som har drevet bingoen de siste årene. (Kjærstad IL, Idrettsrådet i Vefsn, Norges
livredningsselskap avd Helgeland og Norsk Folkehjelp Mosjøen), en stor takk ble også rettet til våre
bingo verter som har stått på for at man kunne drive bingoen slik det blitt gjort.
Flere av spillerne utrykkte beklagelse over at dette var siste bingo, og de hadde egentlig håpet at vi
kunne ha drevet bingoen videre. Noe det dessverre ikke lar seg gjøre.
Nok en gang så takker vi alle som har støttet oss ved å spille bingo hos oss.
Tusen takk

Investeringer
Laget har i løpet av siste år gått til anskaffelse av ny pulk for å bedre kunne stå rustet dersom uhelet
skulle være ute. Denne har blitt finansiert med innsamlede midler og egenandel fra laget
Ellers så er det også kjøpt inn diverse førstehjelps utstyr til laget.
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Tjenestetimer
Tjenestetimene for året utgjør ca 12000 timer, inkludert administrasjonstimer. Dette tilsvarer ca
2000 timer mindre en for 2007

Sluttord
Som årsberetningen viser, så har vi også i 2008 vært ganske aktiv i vårt nærområde. Pga av flytting
til nye lokaler ble det bare arrangert to eldrefester i 2008, mot normalt 3 tidligere år. Vi håper
selvsagt at det vil bli rom for å fortsette med disse populære aktivitetene i 2009 også. Som ett ledd i
å nå ut til medlemmer og andre så har vi foruten å sørget for omtale i lokal media, aktivt jobbet med
å informere om vår aktivitet på våre internett sider, samt ved utsendinger av e-poster til mange av
våre medlemmer. Dersom det har vært spesielle hendelser så har vi også benyttet oss av SMS
systemet for å nå flere medlemmer. Siste ”skudd på stammen” for å informere og holde kontakt med
våre medlemmer på ble tatt i bruk sent i høst. Da opprettet vi en gruppe på internett stedet
”Facebook”, og siste opptelling viste 44 medlemmer der.

Styret har også siste år jobbet mye med å få orden på hybelhuset, og har således jobbet for å få
stiftet selskapet som skal drive dette. Pga av mye frem og tilbake sending av papirer til bl.a
Brønnøysund registeret så tok dette lengre tid en hva vi hadde forestilt oss. Dette medførte bl.a til at
vi måtte ha et nytt stiftelse møte på høsten, da det var gått forlang tid siden det første møtet ble
avholdt og til papirene endelig kunne godkjennes. Dette medførte til at endelig stiftelse dato for
Norsk Folkehjelp Mosjøen Hybelhus AS ble 20 november 2008. Nå gjenstår arbeidet med å få
overført eiendomspapirene til selskapet, og vi håper dette vil være på plass i løpet av våren 2009.
Norsk Folkehjelp Mosjøen sitter, som regnskapet viser, med en aksje eiendel i dette selskapet
pålydende totalt kr. 100 000.- Laget er ene eier av selskapet.

Som man ser av medlemsoversikten så fortsetter dette den negative tendensen.. Vi får i fellesskap
forsøke å snu denne trenden i 2009.
Som regnskapet viser så har laget også i år fått ett forholdsvis stort underskudd i driften når man tar
med avskrivninger. Mye av dette skyldes nok at man har fått mye mindre inntekt på bingoen,
revisjonkostnader, investering av utstyr og annet lotteri en hva som var budsjettert for året. Ved å
inngå avtale med en bingo entreprenør så håper vi noe av dette blir bedre til neste år.
Gledelig er det også å se at vi har fått en del høyere inntekter på den eksterne kurs delen, men om
den blir like høy i 2009 er usikkert, da mange av våre kunder er såkalte ad-hoc kunder.
Laget har også meldt seg inn i frivillighetsregisteret og vi håper at dette vil være med på å gi laget
noen flere kroner å rutte med, hvor mye dette kan dreie seg om er vanskelig å spå noe om.
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Dessverre så viser det seg fortsatt som et problem med å få flere til å delta på aktiviteter i arbeidet
med den daglige driften, og dette sliter fortsatt hardt på våre mannskaper.
Tiltross for en del store arbeidsbelastninger på enkelte så har man klart å gjennomføre de oppgaver
som vi har påtatt oss å gjennomføre, og det må vi få lov å være stolt over.

Styret vil tilslutt få takke alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året
som har gått. Særlig gjelder dette våre hovedstøtte som kommer fra bl.a:

Vefsn Kommune

Mosjøen

Felleforbundet
Helgeland Avd. 149

Avd. Mosjøen

Sist men ikke minst må vi 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 2008
Aina L. Berentzen /s/
Leder

Anders Haugstad /s/
Nestleder

Arne Hauan /s/
Økonomileder /
Leder samfunnsutvalg

Ole K. Eli /s/
Sekretær

Irene Thorvaldsen /s/
Styremedlem

Gunn Elin Hansen /s/
Styremedlem /Leder
ungdomsgruppe

Svein Erik Olsrud /s/
Leder ungdomsgruppe

Arild N Berentzen /s/
Sanitetleder

Gûnther Haas/s/
1 varamedlem

John Erling Bjerkli /s/
2 Varamedlem
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