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Valgkomiteens innstilling: 

Leder:                 Rolf Christian Ørnholt  På valg, 2 år 

Nestleder:          Yasmin Stølefjell  På valg, 1 år 

Medlem:             Trude Holtebu                På valg, 1 år 

Medlem:   Eli Alvestad                På valg, 2 år 

Medlem:             Tor Erik Danielsen  På valg, 2 år  

Varamedlem:     Merete Nilsen   På valg, 1 år  

   

 

Da Grimstad Røde Kors avholdt årsmøtet den 15.februar 2023 ble årsberetning, regnskap, 
handlingsplan og budsjett godkjent. Da det kom til valg hadde ikke lokalforeningen fått inn 
kandidater til leder og nestleder vervene og ba derfor om å bli satt under administrasjon. 
Distriktsstyret i Agder Røde Kors har derfor fungert som valgkomite for Grimstad Røde Kors. 
Ettersom det er kommet inn en ekstra kandidat til styret må en lovendring til av § 18 for å godkjenne 
et ekstra medlem av styret. Distriktsstyret har ikke fått inn kandidater til valgkomite og ber det 
ekstraordinære møtet om å godkjenne at nytt lokalforeningsstyret selv utpeker kandidater til egen 
valgkomite. 

 

Distriktsstyrets representanter og valgkomite for Grimstad Røde Kors består av: 

Leder: Synnøve Aksnes 

Nestleder: Terje Henriksen 

Medlem: Anne-Grete Næs Heddan 

Medlem: Karina Spilde 

Medlem: Alf Gottfred Møll 

Medlem: Åsmund Mjåland 

Varamedlem: Janne Nordahl 

Varamedlem: Tina Abrahamsen 

 

 

 

 



Litt om de nye kandidatene: 

Rolf Christian Ørnholt, født 21.07.1957. 

Stiller til valg som leder i lokalstyret. 

Rolf har 40 år i lederstillinger i det offentlige. I åtte år satt han i 
Grimstad kommunestyre, herav fire år i kontrollutvalget og fire år i 
helse- og omsorgsutvalget. Hans utdanning er innenfor økonomi, jus, 
statsvitenskap (Kommunalhøgskolen) og de siste jobbene var som 
økonomisjef i Grimstad (ca. 10 år) og økonomiansvarlig IKT Agder (ca. 
20 år). Rolfs motivasjon ligger i at han har blitt tidlig pensjonist og har 
tid og krefter å bruke på noe han selv vil og har tro på. 

Yasmin Stølefjell, født 23.05.2003. 

Stiller til valg som nestleder i lokalstyret. 

Yasmin engasjerte seg i Unge Høyre og etter ca. 1 års tid ble hun valgt som 
styremedlem. Endte etter hvert opp som 1. nestleder i Arendal og Grimstad Unge 
Høyre og styremedlem i Agder Unge Høyre. Hun har gått på folkehøgskole og 
hadde også bistand som valgfag, hvor hun drev med norsktrening, besøkte 
gamlehjem, var i barnehager osv.  

Yasmin en engasjert kvinne og gleder seg mye til å bidra i Røde Kors. 

Eli Alvestad, født 24.11.47 

Stiller til valg som medlem i lokalstyret. 

Eli er nå medlem i Distriktsråd Omsorg, Agder Røde Kors. Tidligere medlem 
av distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors, involvert i internasjonalt 
distriktsamarbeid og etablering av vitnestøtte. Mange kurs i Røde Kors.  Hun 
har lang erfaring i omsorgsarbeid på mange nivå. 

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.  


