EKSTRAORDINÆRT MØTE I ARENDAL RØDE KORS
TORSDAG 24. FEBRUAR 2022
SAKSLISTE:
1. ÅPNING
A) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
B) VALG AV MØTEREFERENT
C) VALG AV MØTEDIRIGENT
D) VALG AV TELLEKORPS
E) VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
2. LOVENDRING

Saksgrunnlag
Styret fremmer forslag om å harmonisere krav til styrets sammensetning med krav gitt i Lover
for Norges Røde Kors. Saken fremmes i et ekstraordinært møte forut for Årsmøtet 2022, for at
lovendringen kan gjelde for årets årsmøtevedtak.

•

I Lover for Arendal Røde Kors 2021-2023 § 18 heter det:

Kapittel V. Lokalstyret
§ 18. Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter bestemmelser fastsatt av årsmøtet,
distriktsstyret, landsstyret og landsmøtet. Styret er ansvarlig for at foreningens midler og
eiendeler forvaltes på en betryggende måte.
Styret består av: leder, nestleder og 4 medlemmer, lederne for lokalrådene og 2
varamedlemmer. Flertallet av medlemmene og ett av varamedlemmene i styret må ha fylt 18
år.
Styret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av lederen og to av styrets medlemmer, utpekt
av dette.

•

I Lover for Norges Røde Kors 2020-23 §19 heter det:

KAPITTEL IV – LOKALFORENINGEN
§ 19
19.1 Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer: leder, nestleder og
ett til fire styremedlemmer med inntil to varamedlemmer.
19.2 Der lokalforeningen har egne lokalråd inngår lederne for disse i tillegg i
lokalforeningsstyret som fullverdige medlemmer uten bundet mandat. Nestlederne er
varamedlemmer.
19.3 Lederen innkaller styret til møter så ofte som det trengs. Hvert medlem av styret kan
kreve at styret sammenkalles. Det skal avholdes minst fire styremøter i løpet av året.
19.4 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder
lokalforeningens leder eller nestleder, er til stede. Lokalforeningen skal ha en felles økonomi.

Styrets innstilling:
Lover for Arendal Røde Kors § 18 endres til:
§18 Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter bestemmelser fastsatt av årsmøtet,
distriktsstyret, landsstyret og landsmøtet. Styret er ansvarlig for at foreningens midler og
eiendeler forvaltes på en betryggende måte.
18.1 Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer: leder, nestleder og
ett til fire styremedlemmer med inntil to varamedlemmer.
18.2 Lederne av lokalrådene inngår i tillegg i lokalforeningsstyret som fullverdige
medlemmer i styret uten bundet mandat. Nestlederne er varamedlemmer.
18.3 Lederen innkaller styret til møter så ofte som det trengs. Hvert medlem av styret kan
kreve at styret sammenkalles. Det skal avholdes minst fire styremøter i løpet av året.
18.4 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder
lokalforeningens leder eller nestleder, er til stede. Lokalforeningen skal ha en felles økonomi.

