2016
Årsberetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning i 2016 , valgt på årsmøte 11.02.2016
Leder/Medlemsansvarlig: Wenche Bjerkli
Nestleder/Sanitetsleder: Günther Haas
Økonomileder: Renate Kjønnås Egren
Sekretær: Monica Havdal
Styremedlem med ansvar for Samfunn: Arne Hauan
Styremedlem med ansvar for kjøretøy: John Erling Bjerkli
Styremedlem med ansvar for ungdom: Omer Babiker
Styremedlem: Tor Erik Bjørnsti
1.varamedlem: Tor-Arne Søraa Eriksen
2.varamedlem: Marius Berentzen
På grunn av ulike grunner har vi mistet noen styremedlemmer/varamedlemmer underveis. To har
meldt seg ut av laget, en har flyttet og en har av personlige årsaker søkt om fritak.
Representanter til årsmøtet i Region Midt- Norge:
Wenche Bjerkli, Günther Haas og Omer Babiker
Vara: Arne Hauan og Renate Kjønnås Egren
Valgkomitè:
John Erling Bjerkli, Kine Bekkevold og Morten Egren
Vara: Monica Havdal
Revisorer:
(Oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet)
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Medlemmer

Total medlemsmasse
Betalende medlemmer
Medlemmer under 30 år
Æresmedlemmer

31.12.16 31.12.15 Endring
84
67
+17
77
61
+16
24
22
+2
1
1
0

Aktivitet i året som har gått:
Styremøter:
Det har vært avholdt 11 styremøter, men pga krasj i en data har vi mistet noen referater fra
styremøter og vet derfor ikke hvor mange behandlede saker vi har
Medlemsmøter:
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter. Tema har vært pasienttransport og styrets/lagets arbeid.
Godt oppmøte på begge medlemsmøtene
Familiesamling:
Vi har hatt en familiesamling i 2016. Vi var samlet på Marsøra; med bålkaffe, grilling, natursti og
sosialt samvær. En veldig koselig samling for små og store.
Andre møter/representasjoner:
Årsmøtet i Region Midt-Norge. Møte med styret i regionen. Bedriftskundekveld SNN.
Møte med Eldrerådet, Konfliktmøter
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Kurs:
KNF (Kvalifisert Nivå Førstehjelp) 6 tok autorisasjonsprøven og 4 besto

Nødnettkurs
Leder og Sanitetsleder deltok på organisasjonskurs i regi av Region Midt- Norge
Charlotte Berentzen deltok på grunnkurs instruksjon i NF Region Øst

Sanitetsvakter/oppdrag:
Transportoppdrag for Olderskog skole
Internasjonal aktivitetsdag på Sjåmoen, i regi av Mosjøen vgs
Hopprenn
Kippermocupen
Sommertreff drift sine arrangementer på ACR på banen på Storforshei både i juni og august
Reinfjellmarsjen
Blåfjelldørjo
Sykkelmaraton
Motorcross
H-cup
Fotballkamper
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Eldredagen:
Eldredagen ble i år arrangert 1.oktober på Bedehuset. Etter ønske fra Eldrerådet v/ Anna Jacobsen
sto de selv for arrangementet, men med hjelp til det praktiske arbeidet av NF Mosjøen. NF Mosjøen
var også ansvarlig for loddsalget. Odd Jarle Hansen stod for musikk, mens Kristian Halse holdt et
morsomt ”Ord for dagen”. Det var litt færre deltakere i år enn tidligere år, men stemningen var god
som alltid.

Her selger Renate lodd

Æresmedlem Bodil Eide og leder Wenche Bjerkli

Kristian Halse

Pasienttransport:
Det har blitt litt mindre kjøring i år enn i fjor, dette skyldes nok i hovedsak at det den 25. mai ble
etablert et prøveprosjekt i pasienttransport med en egen Helseekspress i fast rute med avgang fra
Brønnøysund, via sykehuset i Sandnessjøen og med ankomst sykehuset Mo i Rana. Helseekspressen
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er en spesialbygd buss med to avdelinger. Den fremre avdelingen holder høy turvognstandard og er
et alternativ for pasienter som ellers ville fått innvilget taxi. Den bakre avdelingen er spesielt tilpasset
pasienter som trenger ekstra tilrettelegging. Dette er pasienter som må reise liggende på båre eller
sittende i egen rullestol under transporten. Det er i følge et styrevedtak i Helgelandssykehuset
planlagt at det startes med Helseekspress på fast basis fra etter sommeren 2017, dette vil vel gjøre at
vi kan regne med at inntektene vi har fra pasienttransport blir mindre i årene som kommer.
Vi har likevel kjørt inn over det det var budsjettert med, så vi er fornøyd.
Beredskap:
Vi hadde hjemmeberedskap i påsken, men ble ikke utkalt på noe.
Vi ble satt i beredskap i høst da en person var savnet. Personen kom heldigvis til rette.

Øvelse:
5 medlemmer fra NF Mosjøen deltok på øvelse i Hattfjelldalen. Det var flyklubber i Nordland som
arrangerte øvelsen, deltagerne fikk bl.a være med på øvelse med søk fra fly

Ungdomsarbeid:
Ungdomsansvarlig prøvde flere ganger å samle ungdommene i laget for å planlegge aktiviteter.
Dessverre var det dårlig oppmøte. Noen ungdommer deltok på 1.mai aksjonen og samlet inn penger
til innsamlingsaksjonen. Ungdomsansvarlig flyttet i august til Trondheim for å studere og har bedt om
fritak for sitt verv. Det har derfor ikke vært noen aktivitet bare for ungdom etter at han dro.

Innkjøp av varmesøkende kamera
Vi fikk innvilget 50.000 fra Sparebankstiftelsen SNN, i tillegg til de 10.000 vi fikk i ”Tenn-lys aksjonen”
i 2015 for å kjøpe varmesøkende kamera. Dette er en investering som kommer godt med i søk etter
savnede personer i mørke eller i dårlig vær. Kameraene kan oppdage personer på avstand opptil
1500m.
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Dugnadstimer
Totalt har lagets medlemmer utført ca 4000 dugnadstimer i 2016. Hvis vi regner med en
timesbetaling på 150 kr/time tilsvarer dette 600 000,-kr

Vi vil til slutt takke alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter.
Vi vil spesielt sende en stor takk til

Vi vil også takke alle medlemmer som har bidratt positivt for laget i året som har gått.
Vi ønsker neste års styre et godt og positivt arbeidsår!
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Wenche Bjerkli

Renate Kjønnås Egren
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Günther Haas

John Erling Bjerkli
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Arne Hauan

Tor- Arne Søraa Eriksen
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