Årsberetning 2001.
For
Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps.

Innledning.
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (benevnt som LRKH) er en alenestående avdeling
innen organisasjonen Norge Røde Kors.
Korpset har også status som røde kors forening, og kan sende representant (er) til
distriktsårsmøter og landsmøter.
LRKH ligger under Troms distrikt innen organisasjonen Røde Kors, og under Troms D-Rråd
for hjelpekorps.
LRKH er en viktig del av redningstjenesten på Svalbard, noe som er bevist ved flere
anledninger.
Korpset alarmeres av Sysselmannen på Svalbard, når etaten mener det er behov for våre
tjenester.
Vi har et godt samarbeidd med Sysselmannen, både når det gjelder kurs og øvelser.
Styret har i 2001 hatt følgende sammensetning.
Korpsleder
Adm / Kasserer
Operativ leder
Vara operativ
Sekretær
Depotsjef / hytteforvalter
Styremedlem
Styremedlem
1. vara
2. vara
Regnskap.
Revisor.

Jørgen Haagensli.
Katharina Storemark.
John E Lockert.
Trygve Steen.
Aud Anderssen.
Svein Erik Pedersen.
Geir Hekne.
Eiler Nilsen
Torben Rognmo.
Helge Hovland.
Svalbard Regnskap, Longyearbyen.
Odd Roger Heggedal, Longyearbyen.

Arild Thorvaldsen er styrerepresentant i Distriktstyret.

Styremøter, medlemsmøter, andre møter.
Det har i løpet av året vært avholdt 8 styremøter, 1 orienteringsmøte, 22 medlemsmøter
På medlemsmøtene har det i gjennomsnitt deltatt 15-25 medlemmer.
Medlemsmøter.
Korpset her møte annen hver mandag. Dette er en høy møtefrekvens i forhold til andre lag
og foreninger i Longyearbyen. Møtene arrangeres som temakvelder. Dette kan dreie seg
om påkledning, besøke helikopterbasen til Airlift, Sysselmannsetaten, sykehuset.
Opplæring på utstyr, korte kurs og lignende.
Medlemstall.
Siste opptelling viser at LRKH har 159 medlemmer, 17 bedriftsmedlemskap og 11
familiemedlemskap. 2 av bedriftene har livsvarig medlemskap, dette er Store Norske og
Svalbard Samfiunnsdrift.
Økonomi. Tillskudd fra Handel med ansatte.
Når det gjelder den generelle økonomi i LRKH refereres det til regnskap som kommer som
egen sak, umiddelbart etter denne årsberetning.
Stiftelsen Handel med ansatte, har opphørt i den form den hadde. Det som kan tildeles vil fra
nå av ligge under Longyearbyen Lokalstyre. LRHK ble tildelt kr 121 500 til innkjøp av nytt
utstyr i 2001
Før HMA la ned sitt virke, ble det tildelt midler til større prosjekt. Av dette fikk LRKH
1 Mill. KR. Denne tildelingen viser at det blir lagt merke til hva LRKH står for i samfunnet.
Denne millionen er øremerket nye klubblokaler for hjelpekorpset, og kan ikke brukes til andre
formål eller investeringer.
Beløpet er plassert i DNB Tromsø og hadde ved årets slutt ca 7 % rente. LRHK fikk
renteinntekter på kr 81 000. Beløpet har økt til kr 1 217 311
Nye klubblokaler.
Det har til nå ikke vært noe ledig bygningsmasse i Longyearbyen som har vært
hensiktsmessige som klubblokaler. Styret har ikke gjort noe med denne saken i 2001. Beste
løsningen er vel at vi selv bygger, men det kreves større kapital.
Øvelser.
Korpset har deltatt på 1 øvelse i 2001 ute på lufthavna.

Kurs.
Det årlige brekurset i september sammen med Sysselmannsetaten. Skredkurs i mars. Til
skredkurset hadde vi instruktør fra fastlandet. Førstehjelpskurs stilte Longyearbyen sykehus,
Airlift med instruktører.
Nytt utstyr / Investeringer.
Det har vært investert i mye nytt utstyr i 2001: hjertestarter m/ treningsutstyr, transportabelt
oksygenutstyr, 10 stk S/M utstyr, nye skredstenger, Kompressor og meiselhammer, motorsag,
syv par nye stegjern og ti stk jerven duker
Samband.
Det ble i 1999 bygd opp ny repeatersentral på Skolten. LRKH har pr dato ikke egen repeater
i dette anlegget, men har plass når vi for økonomi til å anskaffe egen stasjon, i dag låner vi
frekvens av Svalbard Samfunnsdrift. LRHK har fått tillatelse til og programmere inn maritime
frekvenser på radioene samt redningskanal 10. Dette bør programmeres inn når radioene er på
service Ellers har vi et godt utbygd samband.
Hytta i Reindalen.
Det har vært arrangert en tur til hytta. Turen gikk med Superpumaen, og var en dugnadstur
med formål og ha opprydning innvendig og utvendig. Hytta har også hvert på utleie til Unis.
Aktive medlemmer kan ved henvendelse til hytteforvalter lånet hytta.
Hytta på Nordenskjøldtoppen.
Sysselmannen har tatt på seg oppgaven med og reparere takstoler lage nye dører innvendig.
Påskeberedskap.
Beredskapen utføres ved to vaktstyrker som deler beredskapen. 1 vakt onsdag til lørdag.
2, vakt fra lørdag til 2 påskedag. Vaktstyrkene går beredskap i Longyearbyen, og alarmeres
ved felles anrop over personsøkere eller mobiltelefon.
Alarmer / Utrykninger / Syketransport i felt.
Februar: skredulykke i Faradalen

April: breulykke på Petermannbreen
Mai: Brulykke på Transparangbreen
Avslutning.
Det sittende styret har fungert meget bra.. Det har gjort en god jobb og samarbeidet bra.. Mitt
ønske er at det sittende styret bør bli sittende for og få bedre kontinuitet å videreføre det
arbeidet de allerede er godt i gang med.

For
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps.
Jørgen Haagensli.

