Forslag på kandidater – Valg på årsmøte i Bergen Røde Kors i 2019
På årsmøtet skal det velges tillitsvalgte til styret, kontrollkomite og valgkomite.
- Personer med * står på valg og disse vervene skal velges på årsmøtet.
- Personer med ** står også på valg, men disse velges på egne valgmøter i sine respektive
råd forut for årsmøtet og tiltrer deretter som fullverdige medlemmer i styret.
Tillitsvalgt

Valgt for periode

Styret
Leder
Nestleder
Medlem

Monica Håkansson
Geir Kjell Andersland *
John Magnar Bøe *

2018 – 2020
2017 – 2019
2017 – 2019

Medlem
Medlem
Medlem

Idar Sunde
Susanne Lier Fagerbakke *
Steinar Sandstad

2018 – 2020
2018 – 2019
2018 – 2020

Medlem
Medlem
Varamedlem

Lasse Fossedal **
Siri Emilie Oldervik **
Kalaregy Drange

2017 – 2019
2018 – 2019
2018 – 2020

Kontrollkomité
Leder
Thor Skjelbred *

2018 – 2019

Medlem
Medlem
Varamedlem

Roald Jønsson
Truls Koch *
Ida Vegler

2018 – 2020
2017 – 2019
2018 – 2020

Valgkomité
Leder
Medlem

Jarle Kandal *
Thomas André Transeth *

2017 – 2019
2017 – 2019

Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Georgia White
Grethe Skånøy
(Vakant)

2018 – 2020
2018 – 2020
2018 – 2019

leder Omsorg
leder Hjelpekorps
leder Røde Kors Ungdom

Bergen Røde Kors (BRK) er en stor og mangfoldig organisasjon
Det er viktig at BRK ledes av et styre som samarbeider og hvor kompetansen og erfaringen er
bred og utfyllende. Det er også nødvendig med velfungerende og oppegående råd (omsorg,
hjelpekorps og ungdom). For å sikre oss dette er det viktig at vi får forslag på gode kandidater.
Røde Kors er medlemsstyrt og alle viktige beslutninger og prioriteringer avgjøres av tillitsvalgte
på vegne av medlemmene. Å inneha verv i Røde Kors er spennende og utviklende.
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Hvem kan foreslå kandidater?
Vi oppfordrer deg som medlem å komme med forslag på kandidater. Alle medlemmer i BRK kan
foreslå kandidater til verv som står på valg. Kandidater som foreslås må være forespurt og ha
samtykket i at forslaget fremmes. Desto flere det er å velge mellom, jo bedre og mer
representativt blir resultatet.
Ansatte i BRK og frivillige som ikke er medlemmer kan ikke foreslå kandidater, men kan tipse
valgkomiteen eller medlemmer om aktuelle kandidater.
Formalia og frister
Forslag sendes på e-post til valgkomiteen:
jarle.kandal@rodekors.org

Alternativt sendes forslag pr. brevpost til:
Bergen Røde Kors v/valgkomité
Postboks 906
5808 Bergen

Alle forslag må være mottatt innen 15. januar 2019. (Bekreftelse på mottatt forslag sendes etter
hvert som disse mottas.) Vi minner om at tillitsvalgte som ikke står på valg, etter forespørsel og
tilsagn, også kan foreslås til andre posisjoner. Personer som innehar verv som er på valg må
foreslås på nytt for å være valgbar til samme eller annet verv.
Forslag må minimum inneholde navn på kandidaten, adresse, mobilnummer, e-post adresse og
hvilket/hvilke verv vedkommende foreslås til. Videre må navn, mobilnummer og e-post adresse
på forslagsstiller oppgis. Det er en fordel å skrive et resyme eller en CV på kandidaten.
For spørsmål kontakt leder i valgkomiteen, jarle.kandal@rodekors.org - telefon 92 20 30 40.

Bergen, 5. november 2018
Hilsen
Valgkomiteen i Bergen Røde Kors

(sign)

(sign)

Jarle Kandal
Leder

Thomas André Transeth
Medlem

(sign)

(sign)

Georgia White
Medlem

Grethe Skånøy
Varamedlem
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