
 

 

 

 

 

 

 

Valghefte 

 

Saker 12-16, Valg av: 

- Distriktsstyre  

- Distriktsråd omsorg 

- Distriktsråd hjelpekorps 

- Kontrollkomité 

- Valgkomité 

- Revisor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte i Agder Røde Kors, Lyngdal 23.-24. April 2022 
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Valgkomiteens innstilling til Agder Røde Kors sitt årsmøte 2022 

Valgkomiteen ble valgt av ekstraordinært valgmøte 7. desember 2021. Komiteen 

konstituerte Bente Skeibrok som leder, og har hatt 6 digitale og fysiske møter i perioden 

fram til innstilling, og hyppig kommunikasjon imellom møtene 

Valgkomiteen har bestått av Bente Skeibrok, Per Kyrre Wangberg, Einar Buø, Tom Erik 

Dønnestad, Monica Hattrem-Berge og Øyvind Andersen 

I tråd med mandatet for valgkomiteen ble det i januar sendt ut brev til alle lokalforeningene 

med oppfordring til å foreslå kandidater og prosedyren for å gjøre det. Videre ble det sendt 

ut en forespørsel til eksisterende tillitsvalgte i distriktsstyret, kontrollkomiteen og 

distriktsrådet om de ønsket å stille seg til rådighet for verv i Agder Røde Kors  

Oppfordringene om å komme med forslag ble også formidlet på digitalt fellesmøte 18. 

januar, gjennom «Lederpost» (og senere påminnelser), og det er blitt informert om at 

fristen for å melde kandidater er 6. mars 2022. 

Det har kommet inn forslag på kandidater fra Arendal Røde Kors og Songdalen Røde Kors.  

Lyngdal Røde Kors og Hægebostad har gitt tilbakemelding om at de ikke hadde forslag til 

kandidater.  

I tillegg har en del eksisterende tillitsvalgte stilt seg til disposisjon som kandidater.  

Valgkomiteen har selv diskutert og forespurt over et tyvetalls mulige kandidater utover de 

som framkommer av innstillingen.   

Valgkomiteen har i sin innstilling vektlagt at styret, rådene og kontrollkomiteen skal ha en 

sammensetning som har kompetanse og erfaring –og som er en god blanding av kontinuitet 

og nye krefter. Dette hensynet har vært overordnet hensynet til kjønnsbalanse og 

geografisk fordeling – hensyn som komiteen likevel anser som ivaretatt, så godt som mulig, 

gitt det begrensede antallet forslag og kandidater som er framkommet fra de 

forslagsberettigede. Det er ingen øvrige valgbare kandidater – forespurt og foreslått – 

utover kandidatene som står i innstillingen.  

Valgkomiteen er takknemlig overfor alle som er forespurt og har sagt seg villige til å være 

kandidater. 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig, med unntak av der det framkommer en 

flertallsinnstilling og en mindretallsinnstilling. Det er framstilt på denne måten så 

valgkomiteen synliggjør at den er delt i hvem som bør innstilles, og viser fram hvem som er 

valgbare.  

 
 

Godt valg! 

  
Bente Skeibrok, leder av valgkomiteen  
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Om innstillingen: 

Ved valg på distriktsnivå er det ikke mulig å fremme nye kandidater på årsmøtet, såkalt 

«benkeforslag». Dersom man ønsker å foreslå endringer til valgkomiteens innstilling må 

kandidaten(e) være valgbar(e). Dette er altså kun de kandidatene som står på listen og er 

foreslått til eller av valgkomiteen. Kandidaten(e) kan ikke ha reservert seg mot aktuelt verv 

og det bør være avklart med vedkommende i forkant, at hen foreslås til annet verv enn det 

valgkomiteen har innstilt. 

Det kan være at kandidater har reservasjoner mot verv som ikke framkommer i oversikten, 

da utfyllingen av reservasjon i skjema enten ikke oppfattet er av kandidaten eller ikke er 

oppfattet av valgkomiteen.   

Det er ingen som stiller til valg utover det organet der de er innstilt – slik at det for alle 

kandidater tas reservasjon mot verv i annet råd, styre eller komite.  

Verv i kursiv er ikke på valg, men tatt med for å vise helheten i styret og råd.  

Verv i fet skrift er på valg. Noen verv er på valg før perioden utgår, da kandidaten har 

trukket seg før perioden gikk ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestemmelser for valg i Røde Kors finnes bakerst i heftet 

Disse er også tilgjengelige på Korsveien her. 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Omoss/Delte%20dokumenter/Bestemmelser%20for%20valg.pdf
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Sak 13: Distriktsstyret 

Verv Navn 

På valg? / 

varighet 

Reservasjon mot 

verv 

Foreslått av 

Distriktsleder Synnøve Aksnes Ikke på valg     

Nestleder Flertallets 

innstilling:  

Terje Henriksen 

Mindretallets 

innstilling:  

Anne-Grete 

Heddan  2 år 

Anne-Grete 

Heddan: Vara 

Anne-Grete 

Heddan: 

Arendal 

Terje 

Henriksen: 

Songdalen 

Styremedlem Karina Spilde Ikke på valg     

Styremedlem Janne Nordahl 2 år   Valgkomiteen 

Styremedlem Åsmund Mjåland Ikke på valg     

Styremedlem Alf Gottfred Møll 2 år Nestleder Valgkomiteen 

Vara Tina Abrahamsen 2 år Nestleder Valgkomiteen 

Vara Vakant 1 år     

 

Det er ingen øvrige valgbare kandidater 

  

Sak 14: Kontrollkomiteen 

Verv Navn 

På valg? / 

varighet 

Reservasjon 

mot verv 

Foreslått av 

Leder Åse Lill Kimestad Ikke på valg     

Medlem Dagfinn Bakkemoen 2 år   Valgkomiteen 

Medlem Odd Suvatne Ikke på valg     

Vara Øystein Kilander 2 år   Valgkomiteen 

 Det er ingen øvrige valgbare kandidater 
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Distriktsråd omsorg 

Verv Navn 

På valg? / 

varighet 

Reservasjo

n mot verv 

Foreslått av 

Distriktsrådsled

er Janneke Quarles Ikke på valg 

    

Nestleder Ellen Dale 1 år   Valgkomiteen 

Medlem Hanne Heinstein Ikke på valg     

Medlem May Britt Helland 2 år Nestleder Valgkomiteen 

Medlem Eli Alvestad 1 år Nestleder Valgkomiteen 

Medlem Rawad Ajameah 2 år   Valgkomiteen 

Vara 

Maria Therese 

Andersen 2 år 

Nestleder Valgkomiteen 

Vara Vakant 1 år     

Det er ingen øvrige valgbare kandidater 
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Distriktsråd hjelpekorps 

Verv Navn 

På valg? / 

varighet 

Reservasjon 

mot verv 

Foreslått av 

Distriktsrådsleder 

Kjetil Dybing 

Henriksen Ikke på valg 

    

Operativ leder 

Elisabeth 

Thomassen 2 år 

  Valgkomiteen 

Administrativ leder Helge Nordby Ikke på valg     

Medlem 

Thomas 

Dønnestad 2 år 

Operativ leder Valgkomiteen 

Medlem Monica Lydersen Ikke på valg     

Medlem Aleksander Øen 2 år Operativ leder Valgkomiteen 

Vara Espen Aksnes Ikke på valg     

Vara Flertallets 

innstilling:  

Siren Håland 

Mindretallets 

innstilling:  

Arne Bjørnes 2 år 

Siren Håland: 

Operativ leder 

Valgkomiteen 

 

Det er ingen øvrige valgbare kandidater 
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Sak 15: Valg av valgkomite 

Det er ikke valgkomiteen, men distriktsstyret som innstiller på forslag til 

valgkomite. Forespørsel om innspill til forslag er sendt ut sammen med 

valgkomiteens henvendelser og påminnelser. Det er ikke kommet inn noen 

forslag, utover dem distriktsstyret selv har forespurt. 

Samtlige er på valg for 1 år.  

Det er ingen andre foreslåtte, og dermed valgbare kandidater. 

Distriktsstyrets innstilling til valgkomite 

Einar Buø 

Bente Skeibrok 

Tom Erik Dønnestad 

Monica Hattrem-Berge  

Isabell-Louise Aabel  

 

Sak 16: Valg av revisor 

Forslag til valg av revisor: BDO 
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Presentasjon av kandidatene (alfabetisk)  
 
Alexander Øen 

 
Side 9   

Alf Gottfred Møll 10 
Anne-Grete Næs Heddan 11 
Arne Bjørnes 12 
Dagfinn Bakkemoen 13 
Eli Alvestad 14 
Elisabeth Thomassen 15 
Ellen Dale 17 
Janne Nordahl 18 
Maria Therese Andersen 19 
May Britt Helland 20 
Rawad Ajameah 21 
Siren F. Håland 22 
Terje Henriksen 23 
Thomas Dønnestad 24 
Tina Abrahamsen 25 
Øystein Kilander 26 
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Alexander Øen, f.8.11.93 Kristiansand Røde Kors 
  
Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsråd hjelpekorps 
Varamedlem i distriktsråd hjelpekorps 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Åsveien 32B, 4620 Kristiansand  
  

Telefon: 91518065 
E-post: alexander.oen@rodekors.org  
  

Arbeidssted/stilling: Lærling, ambulansefag  
 
Medlem siden: 2011 
  

 
Medlemsnummer: 5931459 

Nåværende verv: Ingen   
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Utdannet statsviter og politi, jobber som lærling i ambulansetjenesten i Kristiansand og som 

HMS-konsulent i Dyreparken. Har tidligere vært leder i Hjelpekorpset i Kristiansand, 

operativ leder (2013-2015), korpsleder (2020-2022) og fagleder ambulanse (2022- ). 

Jeg har også ledererfaring fra Dyreparken (sesongleder 2015-2019) og HMS-ansvarlig (2021) 

med personal- og budsjettansvar ca. 20-25 medarbeidere og 5 ledere.  

Jeg jobbet i Agder politidistrikt fra 2019 til 2020.  

 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Jeg har nå vært medlem i over 10 år i Hjelpekorpset og har innehatt flere verv. Jeg føler 

tiden er inne for å ta steget opp til D-rådet. Jeg ønsker også å være Kristiansands 

representant inn i distriktet, noe som har manglet det siste året. Jeg ivrer etter å bygge opp 

under og videreutvikle samarbeid mellom Hjelpekorps i Agder.  
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Alf Gottfred Møll, f.11.09.50 Mandal Røde Kors 
  
Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsstyret 
 
 
 
 
 

 
Adresse:  
Misjonsstykket 6, 4519 Holum  
  

 
Telefon: 98465000 
E-post: alf@gottfred.no  
  

Arbeidssted/stilling: Pensjonist  
 
Medlem siden: 2021 
  

 
Medlemsnummer: 9516943 

Nåværende verv: Styremedlem Distriktsstyret  
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Selvstendig næringsdrivende. Diverse styreverv, lederjobb i Norsk Gjenvinning. 
Renovasjonsleder i Maren as. Sittet i Mandal bystyre fra 1987 til 2019 med diverse verv. 
Ordfører fra 2007 til 2011. Deltagende i diverse utbyggingsprosjekter. Leder i Holum 
idrettslag i fem år. 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Jeg ønsker å bruke min livserfaring til å bidra med noe som kan være til nytte for 

organisasjonen. 
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Anne-Grete Næs Heddan, f.18.04.53 Arendal Røde Kors 
  
Stiller til valg som: 
Nestleder i distriktsstyret 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Nordbø 7, 4843 Arendal  
  

Telefon: 99590076  
E-post: anne-grete.heddan@rodekors.org  
  

Arbeidssted/stilling: Pensjonist  
 
Medlem siden: 2003 
  

 
Medlemsnummer: 5645752 

Nåværende verv: Nestleder i Agder Røde Kors   
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Pensjonist med erfaring fra helse, økonomi og ledelse. RK erfaring som frivillig i barne- og 

ungdomsaktivitet og besøkstjeneste. Tillitsvalgt i tidligere Aust-Agder som nestleder og 

leder i DS, som igjen har gitt erfaring fea Det Sentrale Råd og LS. Har ledet Arendal RK i flere 

perioder.  

 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Fint å kunne være med å gjøre Agder Røde Kors til en attraktiv organisasjon for frivillige og 

deltakere. 
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Arne Bjørnes, f.28.06.68 Arendal Røde Kors 
  
Stiller til valg som: 
Verv i distriktsråd for hjelpekorps 
 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Selåsveien 41, 4818 Færvik 
  

 
Telefon: 46967173 
E-post: Revesand1962@gmail.com  
  

Arbeidssted/stilling: Hjemmeværende  
  
 
Medlem siden: 2020 
  

Medlemsnummer: 9496119 

Nåværende verv: Ingen  
 
Erfaring/verv/utdanning:    
Fosterhjem - Støttekontakt  
Jobb med div barne og ungdoms arbeid  
Arbeid opp mot rus   
Nattravn + MC Ravn  
Ungdomsgruppa Røff Arendal R.K  
Støtte og frivillig arbeid i div gjennom frivillig sentralen Tyholmen Arendal   
Hjelpekorpset Røde Kors Arendal  
Arbeids leder for arbeidsgruppe i regi av Helse og sosial kontor Helsfyr -Sinsen i Oslo   
 
Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  
Ønsker å bidra for å fremme og legge til rette for gjennomføring og verve flere inn i Røde 
Kors.  
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Dagfinn Bakkemoen, f.10.12.57 Lillesand Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Medlem i kontrollkomité 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresse:  
Solfladen 23, 4790 Lillesand  
  

 
Telefon: 47375585 
E-post: dagfinn.bakkemoen@gmail.com  
  

Arbeidssted/stilling: Bussjåfør  
 
Medlem siden: 1975 
  

 
Medlemsnummer: 2791861 

Nåværende verv: Nestleder kontrollkomité, Agder Røde Kors 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Utdannet lastebilmekaniker,buss sjåfør nå. Har vært i Røde Kors siden 1975 og har hatt verv 

lokalt,distrikt og nasjonalt mer eller mindre alle år. 

 
 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Ønsker å fortsette med det arbeidet som vi gjør i kontrollkomiteen. 
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Eli Alvestad, f.24.11.47 Grimstad Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsråd omsorg 
 
 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Jerpeveien 45D, 4878 Grimstad 
  

Telefon: 91558935 
E-post: alvestad.eli@gmail.com  
  

Arbeidssted/stilling: Grimstad kommune, sosionom/rådgiver i barnevernstjenesten,  
 
Medlem siden: 2007 
  

 
Medlemsnummer: 5785743 

Nåværende verv: Ingen 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Medlem av distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors, involvert i internasjonalt 

distriktsamarbeid og etablering av vitnestøtte. Mange kurs i Røde Kors.  

 
 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Jeg har tidligere vært frivillig i Røde Kors og trives godt med det allsidige arbeidet. Min 

mening er at Røde Kors er en fin og nødvendig organisasjon, et godt supplement i 

samfunnet. Jeg liker frivillighet i organisert form, og nøytraliteten. Mener at jeg kan bidra til 

et godt miljø og gode samarbeidsforhold. Har lang erfaring i omsorgsarbeid på mange nivå, 

og er villig til å lære nye ting og få nye perspektiver.  
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Elisabeth Thomassen, f.28.02.80 Søgne Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Operativ leder i distriktsråd hjelpekorps 
 
 
 
 
 
 

 
Adresse:  
Buheiveien 18, 4640 Søgne  
  

 
Telefon: 95087158 
E-post: elisabeth.thomassen@rodekors.org  
  

Arbeidssted/stilling: Rådgiver NAV Kristiansand, rådgiver 
 
Medlem siden: 2000 
  

 
Medlemsnummer: 5642518 

Nåværende verv: Operativ leder i distriktsråd hjelpekorps, Agder Røde Kors 
 
Erfaring/verv/utdanning:  

Bachelor spesial pedagogikk og autorisert helsesekretær 
 Ti års erfaring fra legekontor og legevakt Ti års erfaring med veiledning og rådgivning av 
mennesker og systemforståelse Avdelingsleder i to år 
Styremedlem i hjelpekorpset i Søgne 2003-2004, Administrativleder i hjelpekorpset i Søgne 
2005 Administrativleder VARKH 20015 – 2018, Operativleder d-råd 2018 – d-d-  
 

Erfaringer relevant til operativ stilling: Samvirke seminar med tverretatlige etater på Kjevik 
Kvartalsmøter med politiet i forhold til FORF sin rolle inn mot politiet. Skredgruppe og 
etablering av den under ledelse og eierskap av politiet. Årlige tverretatlige møter med 
nødetatene, sivilforsvaret og FORF Agder. Deltatt i en doktorgradsavhandling om 
kommunikasjon på nødnett mellom FORF og blålysetatene. Deltar årlig på nasjonal RGE 29 
samling for faglig oppdatering. Månedlige møter med aksjonsledergruppen for faglig 
oppdatering. 
 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Min motivasjon for å stile til valg er å kunne være med å skape et Agder i praksis og etter to 

år med mye digitalt arbeid. Jeg tror at folk møtes fysisk ansikt til ansikt er med å skaper 

felleskap og enhetlig tanke om hvilke vei vi skal og hvordan vi skal komme ditt. Jeg har tro 

på at vi kan bli en enda mer enhetlig Røde Kors forening som prinsippene til Røde Kors sier.  
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Jeg har også en sterk motivasjon for å sitte i rollen operativ for å fullføre det gode arbeidet 

jeg sammen med fagleder søk og redning har lagt inn mot politiet for å skape et godt 

samarbeidsklima, gode samøvelser, felles mål innen søk og redning, danne et felles KO 

forståelse i FORF og landet et felles aksjonsstøtte verktøy for Agder sammen med HRS.  

 Jeg har også lyst til å fullføre arbeidet jeg sammen med fagleder transport som har som har 

gjort et kjempe arbeid inn mot AMK og PTSS, med å etablerer kontrakt i forhold til 

beredskapsambulanse kjøring og spesielt inn mot pandemi bistand. I tillegg fullføre arbeidet 

som er pågående med å få til en avtale i forhold til transport ut forbi vei 

Jeg har et ønske at min jobb i d-rådet kan bidra til å hjelpe alle korpsene med å vokse og 

avlaste de på administrative oppgaver, ved at vi i d rådet legger til rette for kurs, opplæring 

osv. på tvers av alle korps i Agder, så alle kan få den kompetanse de trenger for å gjøre en 

god jobb og føle seg trygge på oppgaven vi skal bidra med i samfunnet.  

Jeg har masse på hjerte, men kort oppsummert så ønsker jeg å gjøre handlingsplan om til 

handlinger i praksis for å utvikle og drive hjelpekorpsene i Agder videre til best på søk og 

redning fra fjord til fjell. 
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Ellen Dale, f.16.11.68 Arendal Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsråd omsorg 
 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Rosendal 9, 4842 Arendal  
  

Telefon: 99594818 
E-post: ellen@dale.tips  
  

Arbeidssted/stilling:  
 
Medlem siden: 2000 
  

 
Medlemsnummer: 6147295 

Nåværende verv: Medlem, distriktsråd omsorg, Agder Røde Kors 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Organisasjonsutvikling, prosjektledelse og vært ansatt 10 år på distriktskontoret Aust-Agder 
Røde Kors. 
 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Ønsker å bidra positivt for å løfte omsorgsaktiviteter i Røde Kors. 
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Janne Nordahl, f.15.10.68 Vennesla Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsstyret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adresse:  
Konvallvegen 48, 4706 Vennesla  
  

Telefon: 91161056 
E-post: janne.nordahl@yahoo.no  
  

Arbeidssted/stilling: Eier og driver av eget selskap, Socialyou AS 
 
Medlem siden: 2022 
  

 
Medlemsnummer: 9558626 

Nåværende verv: Ingen 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Styremedlem i Varodd konsernstyre, Styremedlem i Vennesla Næringsforening 

Styremedlem i Hunsfos Skateklubb, Styremedlem i Vennesla Høyre 

Involvert i Vennesla Kommune sin samskapingsplattform. 

I prosjekter med Nav Midt Agder og Vennesla Kommune ift utenforskap. 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Jeg brenner for å gjøre en innsats for fellesskapet. Røde Kors er en flott 

medlemsorganisasjon som gjør en fantastisk innsats for mennesket. Det inspirerer meg 

veldig. 
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Maria Therese Andersen, f.4.10.79 Vennesla Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Varamedlem i distriktsråd omsorg 
 
 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Bjørkelivegen 44D, 4708 Vennesla  
  

Telefon: 95215592 
E-post: maria.andersen@rodekors.org  
  

Arbeidssted/stilling: Vennesla kommune, helsefagarbeider 
 
Medlem siden: 2017 
  

 
Medlemsnummer: 7639056 

Nåværende verv: Ingen 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Helsefagarbeider- hjemmetjenesten. Rus og psykiatri, miljøarbeider. Medlem hjelpekorps 

Vennesla. Sittet som leder omsorg Vennesla 3 år. Besøksvenn og besøksvenn med hund. 

Bark. Ferie for alle. Nødovernattingsvert.  

 
 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Har mye å kunne bidra med, og har god kompetanse innen feltet Omsorg.  
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May Britt Helland, f.18.11.57 Grimstad Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsråd omsorg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresse:  
Gamle kirkevei 27, 4885 Grimstad  
  

 
Telefon: 97590216 
E-post: maybritthelland100@gmail.com 
  

Arbeidssted/stilling: Pensjonist  
 
Medlem siden: 2006-2017 / 2022 
  

 
Medlemsnummer: 5771538 

Nåværende verv: Ingen 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Er blitt pensjonist og har bedre tid nå. Har jobbet i butikk mange år. Utdannet meg til barne- 

og ungdomsarbeider i 2009 og jobbet i skole/SFO fra 2005 fram til 2019. 

Har hatt pause fra RK noen år. Har vært med i hjelpekorps fra 1975- 1982, har vært leder i 

URK noen år. Har vært i DS en periode. Har også vært leder i BARK Grimstad fra 2005 - 2011. 

Har også vært nestleder i GRK samt styremedlem. alle år. 

 
 
Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  
Savner organisasjonen etter noen års pause. 
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Rawad Ajameah, f.1.11.81 Arendal Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Varamedlem i distriktsråd omsorg 
 
 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Børjeheiveien 5, 4815 Saltrød  
  

Telefon: 46588809 
E-post: Rawadajameah@gmail.com  
  

Arbeidssted/stilling: Prosjektleder 
 
Medlem siden: 2017 
  

 
Medlemsnummer: 7487275 

Nåværende verv: Medlem i distriktsråd omsorg, Agder Røde Kors 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
B A. journalistisk ved Damaskus universitet. Master i film og videoproduksjon ved NTNU.  
Medlem av distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors, Styremedlem: Fortet SMS (Samhold 
Mestring Styrke), Arendal Styremedlem: Refugees Welcome to Aust-Agder, Arendal  
Styremedlem: Arendal Kulturforum, Arendal Frivillig: «Idrettsleiren på Hove»), Arendal  
Frivillig: Canal Street (musikk festival) Arendal Medlem ogFrivillig: Den syriske forening for 
miljø, Damaskus, Syria. Medlem og Frivillig: Senter for studier av mennesker med spesielle 
behov, Salamiya, Syria.  

 

 
 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Styrke Røde Kors sitt arbeid. 
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Siren F. Håland, f.13.12.86 Mandal Røde Kors 
 

 
 

Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsråd hjelpekorps 
Varamedlem i distriktsråd hjelpekorps 
 
 
 
 
 
 

 Adresse:  
Annas vei 6, 4515 Mandal  
  

Telefon: 41627429 
E-post: sfhaaland@gmail.com  
  

Arbeidssted/stilling:  
 
Medlem siden: 2011 
  

 
Medlemsnummer: 5933806 

Nåværende verv: Ingen 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Utdannet kokk, Utdannet barnehagelærer jobbet som det i 5.5 år. 

Medlem i rkh siden 2011, Sittet som medlem og administrativ i Mandal rkh i flere år. 

Sittet som admin i  D.råd vest i 3år.  

Mine interesser utenom røde kors er å være med venner og familie trening og friluftsliv. 
 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Motivasjon min for å igjen bli endel av d.råd hjelpekorps er å kunne bidra med min erfaring 

fra tidligere styreverv. 
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Terje Henriksen, f.17.12.58 Songdalen Røde Kors 
  
Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsstyret 
 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Svalåsvegen 93, 4645 Nodeland 
  

Telefon: 90979446 
E-post: tehen3@online.no 
  

Arbeidssted/stilling: MHWirth Kristiansand, senior innkjøper  
 
Medlem siden: 1978 
  

 
Medlemsnummer: 1479724 

Nåværende verv: Medlem, distriktsstyret Agder Røde Kors  
Utdanning  
Kr.sand Handelskole, 3 år elektro Kr.sand yrkesskole, Lederkurs Aker Solutions. 
Div. kurs innen innkjøp og logistikk   
Arbeidserfaring  
14 år som senior innkjøper MHWirth Kr.sand, Instruktør på førstehjelps kurs MHWirth 
21 år som pendler til Stavanger med jobber som: innkjøper, senior materiellkoordinator, 
logistikk ansvarlig, revisjonsstans koordinator. Både offshore og onshore. 
Livbåtfører, ledere førstehjelps lag offshore 
Erfaring/verv/utdanning i RK  
Har vært styremedlem D-rådet for Hjelpekorps, Medlem av Kontrollkomiteen 
Styremedlem Distriktsstyre Vest-Agde, Korpsleder, operative ledere og styremedlem 
Songdalen Røde Kors Hjelpekorps. Kasserer Songdalen Røde Kors 
 
Erfaring/verv i andre org.  Leder MHWirth Velforening 6 år 
Medlem av Fjellsport gruppa i MHWirth. Medlem Setesdalsbanen i flere år 
Interesser  
Bruker mye av fritiden på Røde Kors, ellers er det hytte, padling, fjell og ski som tiden blir 
brukt til.  
 
Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  
Ønsker å være med å videreutvikle Agder Røde Kors og se til at vi får et velfungerende 
distrikt. Ha fokus på samarbeid mellom Distriktskontoret/Disstriksstyre og de lokale Røde 
Kors foreningene i Agder Røde Kors. Ønsker å ha fokus på beredskapsplaner. 
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Thomas Dønnestad, f.26.06.80 Søgne Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsråd hjelpekorps 
Varamedlem i distriktsråd hjelpekorps 
 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Skytterveien 63, 4640 Søgne  
  

Telefon: 91819388 
E-post: thomas.donnestad@rodekors.org  
  

Arbeidssted/stilling: Entrepenørfirma, avdelingsleder 
 
Medlem siden: 1999 
  

 
Medlemsnummer: 5519685 

Nåværende verv: Medlem i distriktsråd hjelpekorps, Agder Røde Kors 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Har sittet som korpsleder i 2 år, D-råd hjelpekorps 3 år og fagleder ettersøk i 4 år 

 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Fortsette arbeidet etter sammenslåingen og jobbe med videre strategi og utvikling av 

distriktet omkring aktivitetene til hjelpekorpset. Jeg ønsker også å jobbe videre med 

utvikling av fagområdet for søk og redning.   
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 Tina Abrahamsen, f.6.02.87 Kristiansand Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Medlem i distriktsstyret 
Varamedlem i distriktsstyret 
 
 
 
 
 
 

  
Adresse:  
Teglverksveien 46, 4632 Kristiansand  
  

Telefon: 90954304 
E-post: tinanabrahamsen@gmail.com 
  

Arbeidssted/stilling:  
 
Medlem siden: 1994 
  

 
Medlemsnummer: 5109584 

Nåværende verv: Ingen 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Ungdommens Røde Kors 1994-2004, Hjelpekorpset 2004-2006 

 

Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  

Jeg fikk forespørsel om å stille til valg, og ønsker å bidra tilbake til en organisasjon som har 

gitt meg mye. Jeg er utrolig glad for de erfaringene, kunnskapene og verdisettet som jeg fikk 

som liten gjennom Ungdommens Røde Kors. Det er en flott organisasjon som bidrar til 

samfunnet på mange måter. Hvis jeg kan bidra som en ressurs med den jeg er i et styreverv 

hadde det vært spennende. 
 

 

 

 
 
  



26 
 

Øystein Kilander, f.14.04.51 Kristiansand Røde Kors 
  

 Stiller til valg som: 
Medlem i kontrollkomité 
Varamedlem i kontrollkomité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresse:  
Randesunds gate 3, 4632 Kristiansand  
  

 
Telefon: 90984054 
E-post: oystein.kilander@gmail.com  
  

Arbeidssted/stilling: Pensjonist 
 
Medlem siden: 1967 
  

 
Medlemsnummer: 0258707 

Nåværende verv: Varamedlem kontrollkomité, Agder Røde Kors 
 
Erfaring/verv/utdanning:  
Anestesisykepleier, ADH: Helse- og sosialadministrasjon, Hovedtillitsvalgt Norsk 
Sykepleierforbund, Oversykepleier, Høgskolelærer Distriktshøgskolen i Agder, 
Saksbehandler hos Fylkeshelsesjefen, Sykehusdirektør 
Førstehjelpskurs og lederkurs på 1960- og 1970-tallet i URK og Hjelpekorpset. Div verv i URK 
Kr sand fra 1968 og gjennom hele 1970-årene. Div verv i KRKH gjennom 1970-årene. 
Medlem av Ungdommens RK Landsråd 1972 – 1975. Kursleder for ambulansekurs  (NOU-76) 
1984, 1985, 1986. Instruktør Vinterkurs A og B 1972 – 1992. Kursleder for Vinterkurs A og B 
1992-2005. Medlem og nestleder i Landsstyret til Anestesisykepleiernes landsgruppe i  
NSF 1994 – 2002 og 2006 - 2012  
 
Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hva vil du bidra med?  
Jeg tiltrådte kontrollkomiteen som varamedlem etter forespørsel fra distriktsstyret juni 
2019 på grunn av at et medlem fratrådte. Arbeidet i kontrollkomiteen oppfatter jeg som 
interessant og viktig. Jeg føler at jeg med min bakgrunn gjennom over 50 år med aktivt Røde 
Kors arbeid har god innsikt i organisasjonen og det formål vi arbeider ut fra i alle deler av 
virksomheten.  Jeg mener å ha god oversikt over organisasjonens ulike aktiviteter og 
arbeidsområder, og mener jeg har god innsikt i regelverket vi skal drive i henhold til.   
Jeg er opptatt av videre utvikling av tjenestene, at vi utvikler virksomheten vår i henhold til 
de endringer og behov samfunnet rundt oss utfordrer oss på.  
Arbeidet i kontrollkomiteen har vært givende, - jeg stiller meg til disposisjon for videre 
arbeid der som varamedlem evt medlem, - stiller ikke til valg som leder.  
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Bestemmelse for valg i Røde Kors 
Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 26.11 2021 

1 Innledning  

1.1 Bakgrunn og formål 

I den demokratiske medlemsorganisasjonen Røde Kors gjennomføres det valg til en rekke 

organisasjonsledd. I denne bestemmelsen følger de generelle reglene som gjelder for alle valg utenom 

valg på landsmøtet, samt noen spesielle regler som bare gjelder for enkelte organer. Formålet med 

bestemmelsen er å gi lokalforeninger, distriktsforeninger og nasjonalforeningen et verktøy for å 

håndtere valg.  

1.2 Andre, tilknyttede bestemmelser  

Lovnorm for lokalforening 

Lovnorm for distrikt  

Valgordning for landsmøtet 

Bestemmelser for Røde Kors Ungdom 

1.3 Virkeområde  

Bestemmelsen gjelder for alle personvalg som skal gjøres til lokalforeningsstyrer, lokalråd, 
distriktsstyrer, distriktsråd, landsråd, kontrollkomiteer og valgkomiteer. De generelle reglene i denne 
bestemmelsen gjelder ikke for valg til Det sentrale råd og ansattrepresentant til landsstyret, da det er 
egne regler for dette i kapittel x og x. Det er også egne bestemmelser for valg som gjennomføres på 
landsmøtet, vedtatt av landsmøtet.  
 
2 Tillitsvalgte organer med valgte representanter 

2.1  

Hvilke organisasjonsledd det skal velges representanter til og hvor mange som skal velges, følger av 
Lovene for Røde Kors og lovene for den enkelte lokalforeningen og distriktsforening. Antallet 
tillitsvalgte som skal velges til hvert enkelt organ fremgår av reglene for organet.  
 
 

3 Forslagsrett 
3.1  
Medlemmer av en lokalforening kan foreslå kandidater til lokalforeningsstyret og lokalforeningens 
valgkomité. Medlemmer i en lokalforening som også er frivillig i en avdelings aktiviteter i 
lokalforeningen, kan foreslå kandidater til det respektive lokalrådet.  

3.2  

Styret i lokalforeningene kan foreslå kandidater til distriktsstyret, distriktets valgkomité og distriktets 

kontrollkomité. Lokalforeningenes lokalråd kan foreslå kandidater til distriktsrådet og distriktsrådets 

valgkomité i sin respektive avdeling.  

3.3  

Distriktsrådene og lokalrådene kan foreslå kandidater til landsrådene og deres valgkomiteer.  

3.4  

Valgkomiteene kan fremme egne forslag til kandidater.  
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3.5  

Valgkomiteen skal skrive til de som har forslagsrett og be om skriftlige forslag til kandidater.  

 

3.6.  
Kandidater som er foreslått av organer med forslagsrett og som har sagt seg villige er valgbare 
kandidater og skal refereres av valgkomiteen selv om de ikke er innstilt, jf. punkt 7.2. Dette gjelder 
også kandidater valgkomiteen selv har foreslått og som har sagt seg villige, jfr. pkt. 3.4 

 

4 Valgbarhet 

4.1  

Medlemmer som har fylt 15 år kan velges til styrer, råd og komiteer som er omtalt her. Flertallet i 

ethvert organ må imidlertid ha fylt 18 år. Røde Kors Ungdom har egne regler som unntar fra 

aldersgrense, se bestemmelser for Røde Kors Ungdom.  

4.2  

Til lokalforeningsstyret og foreningens valgkomité kan det bare velges medlemmer i den aktuelle 

lokalforeningen. Til distriktsstyrer, distriktets valgkomité og kontrollkomité kan det bare velges 

medlemmer som er medlem i distriktet eller i en lokalforening i distriktet.  

4.3  

Til lokalråd, distriktsråd og landsråd, og valgkomiteene som hører til disse rådene, kan det kun velges 

medlemmer som er frivillig i den aktuelle avdelingens aktiviteter. Det er ikke en forutsetning at 

personen er medlem i den aktuelle lokalforeningen, men medlem i Røde Kors.  

4.4  

Alle kandidater må ha blitt foreslått for valgkomiteen innen fristen som er satt av valgkomiteen for å 

være valgbar. Unntatt fra dette er årsmøter i lokalforeninger og valgmøter for lokalråd hvor 

årsmøtet/valgmøtet selv har vedtatt at benkeforslag skal være tillatt. Benkeforslag er for øvrig ikke 

tillatt.  

4.5  

Alle foreslåtte kandidater må ha blitt forespurt på forhånd og erklært seg villig for å være valgbar. Alle 

foreslåtte skal kunne velges til alle verv med mindre det er tatt forbehold om dette.  

4.6  

En person som er medlem av valgkomiteen for det aktuelle organet, kan ikke velges. Dersom noen av 

valgkomiteens medlemmer blir foreslått å stille til valg, og ønsker å stille, må vedkommende 

umiddelbart trekke seg fra komiteen. Siste mulige tidspunkt for et medlem av valgkomiteen å stille 

som kandidat er tre dager før valgkomiteens innstilling gjøres kjent. 

4.7  

Styremedlemmer og rådsmedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen eller kontrollkomiteen for det 

samme organet.  

4.8  

En person som er ansatt i et organisasjonsledd som et styre har ansvar for, kan ikke bli valgt til styret. 

En person som er ansatt i et organisasjonsledd som har ansvaret for arbeid i et styre, kan ikke bli valgt 

til dette styret.  
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4.9  

En person som har vært tillitsvalgt i samme rolle sammenhengende i tre perioder bør ikke velges på 

nytt.  

4.10  

Følgende spesielle regler gjelder:  

a) Landsstyrets medlemmer kan ikke være tillitsvalgt i landsråd, distriktsstyre eller distriktsråd. 

Dersom en person som har tillitsverv i landsråd, distriktsstyre eller distriktsråd blir valgt til 

landsstyret, må vedkommende trekke seg fra andre tillitsverv i nevnte organer.   

b) Distriktets og distriktsrådets leder og nestleder kan ikke være medlem eller varamedlem i noe 

landsråd. Medlem i distriktsstyret bør ikke ha verv i distriktsråd eller i en lokalforening eller 

lokalråd.  

c) Landsrådsmedlemmer kan fortsette i verv i distriktet frem til neste ordinære distriktsårsmøte 

dersom det skjer i løpet av det neste året, dersom det ellers ville skapt vanskeligheter for 

distriktet og distriktsstyret beslutter det.  

d) Det er kun distriktsledere som kan velges til Det sentrale råd. De valgte distriktsledernes 

nestledere fungerer som personlig vara til Det sentrale råd.  

e) Medlemmer som skal velges inn i distriktenes kontrollkomite må ikke inneha stilling eller verv 

som er egnet til å svekke tilliten til komiteens integritet og løpende arbeid. Tillitsvalgte og 

ansatte innen DD Røde Kors – både på distrikt og lokalt nivå – samt nærstående til disse, kan 

ikke sitte i komiteen.   

f) Ved valg lokalt : Leder/nestleder og kasserer i samme styre må ikke være beslektet eller på 

annen måte være i avhengighetsforhold til hverandre. 

5 Stemmerett 

5.1  

Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt medlemskontingent i løpet av de siste 14 månedene 

før valget har stemmerett i Røde Kors. Det er gjort unntak fra alderskravet for Røde Kors Ungdom sine 

møter, se bestemmelser for Røde Kors Ungdom.  

5.2  

Hver delegat har én stemme og det er ikke tillatt å stemme med fullmakt fra andre.  

5.3  

Ved valg i en lokalforening har alle medlemmer i den bestemte lokalforeningen stemmerett. Ved valg 

i et lokalråd er det medlemmer i den aktuelle lokalforeningen som er frivillig i avdelingens aktivitet i 

lokalforeningen som har stemmerett.  

5.4  

Ved valg i distriktsforeninger er det årsmøtets delegater som har stemmerett. Ved valg i et distriktsråd 

er det leder og nestleder av alle lokalråd, eventuelt et annet medlem som lokalrådet har valgt, som har 

stemmerett. Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret oppnevne en delegat fra 

den respektive avdelingen, fortrinnsvis et styremedlem. Røde Kors Ungdom har egne regler for valg i 

distriktsrådet.  

5.5  

Ved valg i et landsråd er det lederne av distriktsrådene med nestleder som stedfortreder, eventuelt et 

annet medlem som er valgt av distriktsrådet, som har stemmerett. Dersom distriktsstyret ivaretar 

rollen som distriktsråd kan distriktsstyret oppnevne en delegat fra den respektive avdelingen, 

fortrinnsvis et styremedlem. Røde Kors Ungdom har egne regler for valg av landsråd.  
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6 Valgkomité 

6.1  

 

Det er årsmøtet eller valgmøtet som velger valgkomité og valgkomiteen er ansvarlig overfor dette 

møtet. Et valgmøte i en lokalforening eller i et distrikt kan beslutte at lokalforeningens valgkomité eller 

distriktets valgkomité skal være avdelingens valgkomité. Valgkomiteen består av leder, medlemmer og 

varamedlemmer, slik dette står i de respektive lover til organisasjonsleddet.  
Valgkomiteen er ansvarlig for tilrettelegging av alle valg som gjennomføres på det respektive 
årsmøtet/valgmøtet. 

6.2  

Lokalforeningsstyret, distriktsstyret, distriktsrådene og landsrådene er valgkomité for valgkomiteene i 

sine respektive organer 

6.3  

Valgkomiteens leder skal lede arbeidet. Komiteen konstituerer for øvrig seg selv. Komiteen er 

beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.  

 

7 Valgkomiteens arbeid – gjennomføring av valg 

7.1  

Valgkomiteen skal i hele perioden arbeide med å skaffe og vurdere aktuelle kandidater. Valgkomiteen 

skal påse at kandidatene er valgbare. Valgkomiteen er selvstendig i sin vurdering av kandidatene og av 

sammensetningen av et styre, et råd eller en komité, men skal sørge for en balansert sammensetning 

og sørge for en balansert sammensetning i sine forslag hvor det er tatt nødvendig hensyn til 

oppgavenes innhold, styrets ansvar og kandidatenes samlede kompetanse. 

Med kompetanse menes blant annet: 

• Kunnskap om Røde kors 

• Erfaring fra frivillig arbeid 

• Samfunnskunnskap nasjonalt og internasjonalt  

• Styrekompetanse/erfaring  

• Økonomi og budsjettstyring  

• Erfaring fra annen virksomhet som kan gi Røde Kors komplimenterende kompetanse. 

 

Minoritetsbakgrunn samt geografisk og kjønnsmessig fordeling av kandidatene bes også vektlagt. 

Valgkomitéen bør bestrebe i så stor grad som mulig å foreslå kandidater som fører til at rådene 

gjenspeiler sammensetningen og mangfoldet i befolkningen/distriktet/lokalområdet. 

 

Valgkomiteen skal sende ut anmodning om å få inn forslag. Dette skal skje senest fire måneder før valg 

på nasjonalt nivå og innen to måneder før valgmøtet eller årsmøtet på distrikts- og lokalt nivå. 

Valgkomiteen skal samtidig sette en frist for forslag. 

7.2  

Valgkomiteen skal gjøre kjent sin innstilling for årsmøtet eller valgmøtet senest fire uker før valg på 

nasjonalt nivå, 21 dager før møtet på distriktsnivå og senest 8 dager før møtet på lokalt nivå. Dersom 

valgkomiteen innstiller på ett eller flere medlemmer av valgkomiteen, må dette gjøres kjent minst tre 
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dager før innstillingen gjøres kjent. Valgkomiteens forslag skal inneholde én kandidat til hvert verv, 

samt en beskrivelse av hvilket verv som er foreslått. Valgkomiteens forslag skal likevel referere alle 

forslag de som har forslagsrett på kandidater og inneholde CV på samtlige kandidater. I denne 

presentasjonen skal kandidatene listes i bokstavrekkefølge.  

7.3  

Møteleder har ansvar for gjennomføringen av valget, men valgkomiteen skal tilrettelegge for valg på 

årsmøtet eller valgmøtet. Før valget gjennomføres skal det redegjøres for valgprosedyren. 

Valgkomiteens leder bistår møteleder under valget. 

 

 

7.4.  

Valgkomiteens arbeid skal på nasjonalt nivå støttes av sekretær oppnevnt av generalsekretæren og på 

distriktsnivå av distriktsorganisasjonens sekretariat.  

 

8 Gjennomføring av valg  

8.1  

Valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent for delegatene sammen med dagsorden og øvrige 

saksdokumenter innen de frister som er nevnt i punkt 7.2 Valgkomiteen presenterer i tillegg 

innstillingen for valgmøtet.  

8.2  

Alle valg skal foregå skriftlig/med voteringsenhet og hver for seg. Det kan gjøres unntak fra denne 

reglen på lokalt nivå, men ikke ved valg av leder og nestleder. Uansett skal det være skriftlig valg 

dersom én delegat krever det.  

8.3  

Dersom ingen kandidater får absolutt flertall i et valg mellom flere kandidater, skal de to med flest 

stemmer settes opp mot hverandre og valgt avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er det 

loddtrekning. Blanke stemmer skal holdes utenfor, men oppgis.  

 

9 Vervovertakelse  

9.1  

Personer som er valg til verv i lokalråd, distriktsråd eller landsråd overtar sitt verv når årsmøtet i den 

aktuelle lokalforeningen eller distriktsforeningen er avsluttet eller når landsmøtet er avsluttet.  

10 Suppleringsvalg  

10.1  

Suppleringsvalg skal bare gjennomføres når det er nødvendig for at valgte organer skal kunne fungere 

tilfredsstillende, det er med andre ord ikke alene nok at for eksempel et medlem eller varamedlem 

trekker seg i løpet av perioden. Som hovedregel dekkes frafall i løpet av en valgperiode opp ved at 

varamedlemmer rykker opp og fyller ledige plasser. Suppleringsvalg kan benyttes for å fylle opp plasser 

som man ikke klarte å fylle på et ordinært valgmøte, og dersom det er behov for å fylle på med flere 

varamedlemmer. 
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10.2  

Dersom det er behov for suppleringsvalg, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte eller valgmøte.  

10.3  

Dersom landsrådmedlemmer fratrer i valgperioden, kan landsstyret etter søknad fra landsrådet tillate 
at det gjennomføres et ekstraordinært valgmøte, slik at landsrådet igjen blir fulltallig. Det føres vanlig 
protokoll over valget, som forelegges den sentrale kontrollkomiteen til godkjenning. 

11 Digital gjennomføring av valg 

11.1  

Valg kan gjennomføres digitalt. Systemet som brukes må sikre  

- mulighet for alle stemmeberettigede til å delta i valget 

- identifikasjon ved pålogging/oppkobling til systemet, slik at kun stemmeberettigede har 

mulighet til å stemme 

- ivaretagelse av de stemmeberettigedes anonymitet  

- at man bare har anledning til å avgi stemme én gang pr. valg 

For øvrig gjelder alle andre bestemmelser vedr valg også ved digital gjennomføring av valg.  

12 Ankeregler ved valg  

12.1  

Et personvalg på landsmøtet kan ankes av delegatene på møtet og av kontrollkomiteens leder. Anken 

må fremsettes på valgdagen og før møtet er avsluttet. Kontrollkomiteen avgjør anken. 

12.2  

På lokalt- og distriktsnivå behandles og avgjøres anken av årsmøtet/valgmøtet. Behandlingen skal 
ledes av dirigenten og gjennomføres før møtet er avsluttet. For Det sentrale råd og landsrådene 
behandles anken av den nasjonale kontrollkomiteen. Nytt valg bør avholdes umiddelbart i samme 
møte som anken ble fremsatt i. En anke gis oppsettende virkning.  
 

13 Valg i Det sentrale råd  
13.1 
Det følger av Lover for Norges Røde Kors § 39, samt Bestemmelse for Det sentrale råd, hvilke valg som 
skal gjennomføres i Det sentrale råd. Det skal i henhold til § 28 og §39 i Norges Røde Kors Lover velges 
- Leder og nestleder i Det Sentrale Råd  
- 4 landsstyremedlemmer til landsstyret 
- 1.,2.,3. og 4. varamedlem til landsstyret 
Delegatene på valgmøtet er distriktslederne med nestleder som vara 

 

13.2   Valgbarhet, forslagsrett og stemmerett 

Distriktslederne i Røde Kors har forslagsrett, stemmerett og kan velges til vervene i Det sentrale råd. 

Distriktsstyrets nestleder er personlig vararepresentant når det skal avgis stemmer. 

 

13.3 Valgkomite 

a) Det Sentrale Råd velger en valgkomite i starten av hver landsmøteperiode, etter innstilling fra 

landsstyret. 

b) Valgkomiteen oppnevnes for hele landsmøteperioden. 

c) Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som alle nylig har hatt vervet som distriktsleder og 

som ikke stiller til valg som landsstyrerepresentant for kommende periode. 
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d) Generalsekretæren oppnevner sekretær(er) for valgkomiteene. 

 

13.4 Valgkomiteens arbeid  

Valgkomitéen for Det Sentrale Råd oppfordrer skriftlig rådets medlemmer til å komme med forslag på 

kandidater og setter frist for innkomne forslag.  

 

13.5 Gjennomføring av valget 

a) Valget gjennomføres på et eget valgmøte i forkant av landsmøtet, og valget skal være 

gjennomført før landsmøtet settes. 

b) Valget skal gjennomføres skriftlig og etter stemmereglene som gjelder i Røde Kors   

c) En oversikt over innkomne forslag til kandidater skal sammen med valgkomiteens innstilling 

sendes ut skriftlig til valgmøtets representanter senest en uke før valgmøtet 

 

13.6 Vervovertakelse 

Nyvalgte representant og vararepresentant overtar sine verv umiddelbart etter landsmøtet. Ved 

suppleringsvalg i perioden overtas vervet umiddelbart etter valget er avholdt.  

 

13.7 Suppleringsvalg i landsmøteperioden 

a) Det er en forutsetning for å være Det Sentrale Råds leder og nestleder at man innehar vervet 

som distriktsleder. Det betyr at dersom den som er valgt inn i disse vervene går av som 

distriktsleder av i landsmøteperioden gjennomføres det suppleringsvalg. 

b) Det er også en forutsetning for å være Det Sentrale Råds landsstyrerepresentanter at man 

innehar vervet som distriktsleder. Det betyr at går en distriktsleder av i landsmøte-perioden, 

rykker 1. vara opp som fast medlem – og Landsstyrets AU vurderer om det er behov for 

suppleringsvalg av ny 4. vararepresentant. 

 

13.9 Anke 

Delegatene på valgmøtet kan anke et valgresultat. Anken må fremsettes før møtet er avsluttet. Anken 

behandles og avgjøres av kontrollkomiteen før valgmøtet er avsluttet. Ankeinstansen avgjør hvilke valg 

som underkjennes. Nytt valg bør avholdes umiddelbart i samme møte. 

14 Valg av ansattvalgt representant til landsstyret  

 
14.1 Valgbarhet 

a) Den ansattvalgte representant og vararepresentant i landsstyret velges av og blant de fast 
ansatte, sentralt og distrikt. For å sikre rettferdig fordeling mellom hovedkontoret og 
distriktskontorene, skal representanten og vararepresentanten representere hvert av disse 
områdene.   

b) Alle ansatte med unntak av generalsekretæren og avdelingsledere ved hovedkontoret, er 
valgbare. 

 
14.2 Forslagsrett 

a) Kun fast ansatte kan fremme forslag til kandidater 
b) Frist for å sende inn forslag settes av valgkomiteen, men vil normalt være innen utgangen av 

mai måned i landsmøteåret. 
c) Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt på forhånd og ha erklært seg villig. 

 
14.3 Gjennomføring av valget 

a) Valget skal gjennomføres digitalt 
b) Innkomne forslag til kandidater skal sammen med valgkomiteens innstilling   presenteres for 

alle fast ansatte innen utgangen av juni måned i landsmøteåret 
c) Valgkomiteens forslag skal inneholde én kandidat til hvert verv, og presentere alle innkomne 
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forslag innsendt av forslagsberettigede. 
d) Hvis flere enn to kandidater stiller til valg til samme verv og ingen av dem oppnår mer enn 

halvparten av stemmene (alminnelig flertall), foretas omvalg mellom de to kandidatene som 
har flest stemmer. Valget avgjøres dermed ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas 
loddtrekning. Eventuelt omvalg foregår påfølgende uke. 

 
14.4 Stemmerett 
Hver fast ansatt har én stemme. 
 
14.5 Vervovertakelse 
Nyvalgte representant og vararepresentant overtar sine verv umiddelbart etter landsmøtet. 
 
14.6 Anke 
Dersom en eller flere stemmeberettigede mener at det er skjedd formelle feil ved forberedelsene eller 
gjennomføringen av valget, kan disse/denne på dette grunnlag anke valget til generalsekretæren innen 
en uke etter at valget er gjennomført. 
 
14.7 Valgkomite 

a) Valgkomiteen består av en representant utpekt av arbeidstakerorganisasjonene, en 
representant utpekt av AMU samt en representant utpekt av generalsekretæren. 

b) Valgkomiteen er ansvarlig for tilrettelegging av valget som følger prinsippene i gjennomføring 
av valg i 14 3 

c) Representanten utpekt av generalsekretæren er ansvarlig for å samle valgkomiteen slik at 
fristene overholdes, normalt innen utgangen av mars måned landsmøteåret.   

d) Valgkomiteen har ansvaret for å påse at alle kandidater på valgkomiteens liste er valgbare, 
bl.a. at de er forespurt, har sagt seg villige, og er fast ansatte. 

e) Valgkomiteen er ansvarlig overfor de fast ansatte og Landsmøtet. 
f) Valgkomiteen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til vervene.  Det skal 

tas nødvendig hensyn til veksling mellom ansatte på hovedkontor og distriktskontorene, 
oppgavenes innhold, styrets ansvar og kandidatenes samlede kompetanse 

 

 

 


