
 
 

 

 

 

 

Årsmøte  onsdag 17 februar 2021 kl. 18.30  

 

 

 

Dagsorden:  

 

Godkjenning av innkalling.  

Godkjenning av dagsorden 

Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen 

Valg av møtedirigent 

Valg av referent 

Årsberetning 2020 

Regnskap 2020 

Handlingsprogram og budsjett 2021 

Valg 

Innkomne forslag 

Lover for Lygna Røde Kors 

 



 
 



 

   
 

ÅRSMELDING FOR LYGNA RØDE KORS 2020 

STYRET 2020 

Navn     Verv    Fra 

Kristin S. Storbukås  Leder    2020-2022 

Rose Lill Rossevatn  Nestleder   2019-2021 

Mette Bråthen   Kasserer   2020-2022 

Vibeke F. Langås   Styremedlem   2019-2021 

Karl Grostøl   Styremedlem   2020-2022 

Åse Brith Tveiten   Styremedlem   2019-2021 

Kristina B. Pettersen  Styremedlem  2019-2021 

Otto Neset    Varamedem   2020-2022 

Andy Handeland   Varamedlem   2019- 2021 

 

 

AKTIVITETSLEDERE 2020: 

BARK:   Vibeke F. Langås og Mette Bråthen 
OMSORG:  Rose Lill Rossevatn 
BINGO: Karl Grostøl 

 
 

 

AKTIVITETER I LYGNA RØDE KORS 2020 

 

Styret 
Det har vært avholdt 4 styremøter i løpet av året. Vi har behandlet 29 saker.  

Vår kontaktperson i VARK Torbjørn Nilsen var med på årsmøtet i februar sammen med 
Didier Nduwayo som var medlem av distriktsstyret. Torbjørn er en god medhjelper for 
lokallaget.  

 

 

 

 



 

   
 

 

 

Lederaktiviteter 
Samling i Kristiansand sammen med andre lokallagsleder fra Aust- og Vest Agder.  

 

 

Leder var med på Landsmøtet som på grunn av pandemien ble avholdt digitalt. 
Representanter fra Aust - og Vest Agder var samlet på Fevik Hotell under landsmøtet.  

Lygna Røde Kors er en del av kommunenes beredskapsutvalg og lokaleder deltok i den årlige 
samlingen sammen med nødetatene, sivilforsvaret, kommunelege, Eiken snøscooterklubb 
og kommunens representanter. Kommunens oppdaterte Risiko og sårbarhetsanalysen var 
hovedtema på møtet. I januar ble vi igjen innkalt til nytt møte sammen med nødetatene. 
Temaet på møtet var Alvorlig hendelse i utmark hvordan kan vi hjelpe raskest mulig.  

 

 

Lokallagslederne var med som representant for Lygna Røde Kors ved gjennomgang av 
kommunens frivillighetserklæring for 2020 – 2024. 

Det har vært jevnlige Teams-møter med lokalforeningen og distriktet helt siden pandemien 
startet. Her har vi blitt forespurt om vi har blitt kontaktet av vår kommune med spørsmål 
om hjelp. Vi fikk forespørsel fra enhetslederen i Omsorg om vi kunne kjøre pasienter til 
legeavtale/sykehuset. De skulle stille med bil og smittevernutstyr. En person fra 
beredskapsvaktene hadde mulighet for å ta oppdrag. Det har ikke vært behov for denne 
tjenesten så langt under pandemien.  

 

 



 

   
 

 

 

BARK 

Barnas Røde Kors har ikke vært aktive i dette året på grunn av mangel på aktivitetsleder. 
Vibeke F. Langås og Jeanette Falkenhaug var med på aktivitetshelg for frivillige på Ferie for 
alle.   

 

 

Omsorg 
Besøkstjenesten har fast møtepunkt på Bo- og omsorgssenteret annenhver mandag 
gjennom nesten hele året. Det er pause i juli. Dette året var det kun noen få samlinger før 
landet ble nedstengt.  

Rose Lill var med på å markere verdensdagen for psykisk helse.  

I år valgte Hægebostad kommune å satse på å gi barneskoleelever, ansatte ved skolene og 
foreldre et godt opplegg i anledning Verdensdagen. Siri Abrahamsen kom med sitt konsept 
«Gleding»  

Alle beboerne på omsorgssenteret og i omsorgsleilighetene fikk en eske med 
hjertesjokolade som en liten julehilsen fra Lygna Røde Kors. I tillegg kjøpte vi inn to filmer 
om Sauekongene i Eiken. Dette var en populær gave. 

 

Beredskap 

 

Lygna Røde Kors er en del av kommunens beredskapsutvalg og blir invitert med på 
samlinger som omhandler beredskap i kommunen.  

 

I flere år  vært jobbet med  få bedre  mobildekning på Hekkfjell og for å få dette til har det 
vært et spleiselag med Telenor, Hægebostad kommune, private  personer og Lygna Røde 
Kors. Vi valgte å være med å støtte prosjektet av trygghetsmessige årsaker. Hekkfjell er et 
område som blir mye brukt alle årstiden og det var viktig å få på plass bedre mobildekning.   

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

Bingo 

Hver søndag fra januar til midt i desember arrangerer vi bingo på Røde Kors huset. Dette er 
en viktig inntektskilde for lokallaget. Vi stengte ned umiddelbart når pandemien startet i 
Norge. Vi forsøkte i samarbeid med Eiken Feriesenter å arrangere bingo som et 
prøveprosjekt på feriesenteret. Dette ga lite inntekter til begge parter så vi avsluttet 
forsøket etter to ganger.  

 

 

 

Frivillighet 
Karl har deltatt på «Middag sammen».  

Vi setter stor pris på alle frivillige som er med og bidrar til at vi klarer å gjennomføre så 
mange aktiviteter i kommunen vår. 

I sommer søkte flyktningkonsulenten i Hægebostad kommune om aktivitetspakker fra Ferie 
for Alle. Lygna Røde Kors sto for innkjøp og utlevering av gaver.  
 

 

 

  

Her 
er 
noen 

fornøyde mottakere av populære gaver.   

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
Gjensidigestiftelsen 
Alternativ julefeiring hvor Røde Kors er med på planleggingen ble i år avlyst da de ikke klarte 
å få med nok hjelpere til å gjennomføre arrangementet. Pandemien satte også en stopper til 
å kunne gjennomføre aktiviteten i år.  

I desember inviterte Lygna Røde kors med Hægebostad Frivilligsentral på julegaveaksjonen 
«En helt vanlig jul». Vi gikk ut med informasjon om at lavinntektsfamilier kunne komme med 
ønsker om julegave.  Det var ca. 24 stykker som kom med ønsker om gave. Vi valgte å støtte 
de som feirer jul med julegave og gavekort til mat på de lokale matvarebutikkene.  

 

 

  

 

 

 

  

Vi har også vært på kinobesøk og hadde invitert alle elevene fra 4,5 og 6 klasse til å være 
med oss. På grunn av strenge smittevernregler utsatte vi aktiviteten til 30 januar.  Ikke alle 
hadde anledning til å være med, men de som kom koste seg med filmen.   

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 



Driftsinntekter 2020 2019
Bingo-innteker 66 039 163 334
Bingo-Utgifter 37 453 28 586 58 480 104 854
Diverse innteker 11363,82 50718
Inntekt medlemmer 7919 9 149
Grasrotandel 36 928,31 34 026,00
Inntekt RK huset 7 000 27 500
Besøkstjenesten 8 750 0
Pantelotteriet 1 971 0
BARK 4 830 6 279
Alternativ julefeiring 0 0
Migrasjonsmidler 0 4 146
Renteinntekter 620,55 802

107 968,68 237 474

Driftskostnader
Diverse utgifter 47 129,00 52 048,86
Driftsutgifter 50 124,51 46 046,00
Utgifter Besøkstjenesten 1 887,00 0,00
Alternativ julefeiring 19 288,51 0,00
Utgifter BARK 0 11 378,00
Avskriving lokaler 12 000 12 000,00
Migrasjonsmidler 0,00 0,00
Rentekostnader lån 0 0

130 429,02 121 472,86
    

Overskudd/underskudd -22 460,34 116 001,14

BALANSE 2020 2019

Driftskonto 53 073,09 77 700,69
Høyrentekonto 345 199,43 331 032,17
Eiendom/lokaler 471 000 483 000
Sum eiendeler 869 272,52 891 732,86

Lån 0 0,00
Egenkapital 01.01 891 732,86 775 731,72
Årets resultat -22 460,34 116 001,14
Egenkapital 31.12 869 272,52 891 732,86

REGNSKAP LYGNA RØDE KORS





  Dato: 15.02.2021

                                  HANDLINGSPLAN FOR LOKALFORENINGER
 

Tiltak / Aktiviteter Hva skal telles for å se om du når 
målet? 

Måltall Mål antall 
deltakere 

Mål antall 
frivillige

Ansvarlig Budsjett Aktivitetsstatus
- Eksisterende
- Ny
- Avslutte

Kommentar/resultat Bistand HK/DS
[Ja / Nei]

Besøkstjenesten  

Besøk på Eiken bu- og omsorgsenter
Antall samlinger 20 25 12 Rose Lill 5 000 Eksisterende 

aktiviteter
Viktig å fortsette det gode samarbeidet med ansatte og 
pårørende 

Musikkveld på Eiken bu- og omsorgs.
Antall musikkvelder 1 alle 6 Rose Lill 10.000 Eksisterende 

aktiviteter

Bingo på Eiken bu- og omsorgsenter
Antall bingo-arrangementer 10 45 1 Karl Grostøl 0 Eksisterende 

aktiviteter
Fast aktivitet i samarbeid med  aktivitøren på omsorgsenteret. 

Sommerfest på Eiken bu- og omsorgs.
Antall sommerfester 1 45 5 Rose Lill 7 000 Eksisterende 

aktiviteter
Sommerfest hvert år i samarbeid med Heimen.

Busstur for eldre i kommunen
Antall bussturer 1 50 6 5 000 Eksisterende 

aktiviteter
Årlig busstur i samarbeid med LHL og Eldrerådet

Julefest på Eiken bu- og omsorgs.
Antall julefester for beboerne 1 Rose Lill 5 000 Eksisterende 

aktiviteter
Julefesten pleier å være like over nyttår og ønsket er å kunne 
tilby smørbrød i stedet for julegrøt. 

Julegave til beboere på 
omsorgssenteret

Hjertesjokolade til 29npasienter og 
beboere

1 000 Eksisterende 
aktiviteter

Gave det blir satt prois på

Nettverksaktivitet 

Bingo på Røde Kors-huset 

Bingo hver eneste søndag. Fri tre uker i 
julen. 

49 40-50 13 Karl Grostøl 50 000 Eksisterende 
aktiviteter

Populær fast sosial aktivitet. Kommer folk fra bygder/kommuner 
rundt i tillegg til kommunens egne innbyggere. Henter/bringer 
også deltakere fra Sørlandets rehabiliseringssenter, Eiken

 
Oppvekst og integrering

BARK
Antall aktivitetskvelder 10 15 5 Vibeke F. 

Langås
10 000 Nye/forsterkede 

aktiviteter
Samling en gang i måneden, utenom skolen ferier. Skidag, 
kinokveld. Felles dagstur? 

Språkkafè
6 25 Karl Grostøl 0 Eksisterende 

aktiviteter
Starter opp et samarbeid med Hægebostad frivilligsentral om 
aktiviteten Leksehjelp for flyktninger. 

Alternativ julefering
Antall fester 1 50 2 Karl Grostøl 30 000 Eksisterende 

aktiviteter
Røde Kors bidrar med på frivilligsentralens etablerte julefest 
24.12. 

Beredskap

Beredskapsvakt
Kurskveld 1 20 15 Kristina B 

Pettersen
0 Eksisterende 

aktiviteter
Grunnleggende kurs i beredskap. Elektronisk eller kurskveld

Beredskapsvakt
Nyhetsbrev 1 20 2 Kristina B 

Pettersen
Eksisterende 
aktiviteter

Holde beredskapsvaktene "varme" og orientert. 

Beredskapsvakt 
Øvelse 1 20 Kristina B 

Pettersen
Eksisterende 
aktiviteter

UMS-øvelse 

Beredskapsvakt 

Møte med kommunen 2 4 Kristina B 
Pettersen

Eksisterende 
aktiviteter

Følge opp kommunens ønske om et årlig felles møte for å 
oppdatere hverandre om status/nytt. Vi er fast medlem av 
kommunens beredskapsråd.  

Beredskapsplan
Ferdig plan for beredskap 1 15 4 Kristin S. 

Storbukås
Nye/forsterkede 
aktiviteter

Få på plass lokalforeningens beredskapsplan med utgangspunkt i 
mal fra beredskapsutvalget. 
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  Dato: 15.02.2021

                                  HANDLINGSPLAN FOR LOKALFORENINGER
 

Tiltak / Aktiviteter Hva skal telles for å se om du når 
målet? 

Måltall Mål antall 
deltakere 

Mål antall 
frivillige

Ansvarlig Budsjett Aktivitetsstatus
- Eksisterende
- Ny
- Avslutte

Kommentar/resultat Bistand HK/DS
[Ja / Nei]

Styret
Gjennomføre planlagte aktiviteter Antall aktivitetskvelder 1 3 Kristin S. 

Storbukås
Nye/forsterkede 
aktiviteter

Kurs ved hjelp av Røde Kors gir oss mulighet til å bruke en enkel 
versjon av Agresso regnskapssystem. 

Kurshelga 2021 Frivillig deltakelse 1 5 5 Kristin S. 
Storbukås

10 000 Eksisterende 
aktiviteter

Vi ønsker å bruke kurshelga til å motivere våre frivillige og øke 
vår kompetanse 

Søknader Søknadsportalen 2 2 Leder/Aktivite
tsledere 33 000

Eksisterende 
aktiviteter

Passe på at alle søker midler både fra søknadsportalen og 
gjennom andre muligheter. Løpende kontakt med 
distriktskontoret.  Aktivitetsledere kommer med innspill

Annet
DiBa Andel nye frivillige som er kontaktet innen 

to uker
100 % 4 Medlemskont

akt
0 Eksisterende 

aktiviteter
Telefonisk kontakt i første omgang for å fortelle om våre 
aktiviteter. 

Ja

DiBa Antall fungerende medlemskontakter 1 Styret 0 Eksisterende 
aktiviteter

Følge med og oppdaterer i DIBA Ja

DiBa Andel frivillige som er oppdatert 
informasjon i DiBa

100 % Styret/ 
gruppeledere

0 Nye/forsterkede 
aktiviteter

Ja

Aktiv valgkomite Styrets medlemmer  er også  valgkomite 
som jobber aktivt gjennom hele året

9 Styret 0 Nye/forsterkede 
aktiviteter

Jobbe mot å få styremedlemmer som ønsker å være aktive.

Samarbeid med andre lokalforeninger 
samt distrikt

Delta på distriktets 
lokalforeningsledersamlinger/turer

2 Leder 0 Eksisterende 
aktiviteter

Medieoppmerksomhet Antall medieoppslag 1 Styret 0 Eksisterende 
aktiviteter

Inntektsarbeid: 
Inntektsarbeid Inntekt Grasrotandel 35000 Styret 35 000 Eksisterende 

aktiviteter
Inntektsarbeid Antall søknader 4 Styret 33 000 Eksisterende 

aktiviteter
Kommune, bank, frifond, fond for lokal aktivitet, 
søknadsportalen

Inntektsarbeid Utleie av lager 7 000 Eksisterende 
aktiviteter

Utskriftsdato:15.02.2021 Side 2 av 2
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Budsjett 2020 Budsjett 2021
Regnskap 2020

Bingo
Bingo inntekter kr 160 000,00 66 039 kr 160 000,00
Diverse inntekter kr 7 500,00 11363,82 kr 12 000,00
Inntekt medlemmer kr 12 000,00 7919 kr 10 000,00
Grasrot kr 35 000,00 36928,31 kr 35 000,00
Inntekt RK kr 10 000,00 7000 kr 10 000,00
Bark kr 5 000,00 4830 kr 10 000,00
Migrasjonsmidler kr 5 000,00 0 kr 0,00
Pantelotteri (ny 2021) kr 0,00 1971 kr 4 000,00
Søknader (ny 2020) kr 20 000,00 8750 kr 33 000,00
Renter kr 1 000,00 620,55 kr 1 000,00

kr 255 500,00 145 421,68 kr 275 000,00

Diverse utgifter kr 40 000,00 kr 47 129,00 kr 50 000,00
Bingougifter kr 70 000,00 kr 37 453,00 kr 50 000,00
Driftsutg kr 70 000,00 kr 50 124,51 kr 70 000,00
Utg bark kr 5 000,00 kr 0,00 kr 10 000,00
Avskr lokaler kr 12 000,00 kr 12 000,00 kr 12 000,00
Migrasjonsmidler kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00
Utg besøkstjenesten kr 20 000,00 kr 1 887,00 kr 33 000,00

Alternativ julefeiring 
(ny 2020) kr 10 000,00 kr 19 288,51 kr 30 000,00
Kurshelg kr 10 000,00 kr 0,00 kr 10 000,00

Rentekostnader kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
kr 242 000,00 kr 167 882,02 kr 265 000,00



 

 

 

VALG 2020 

 

Kristin S. Storbukås        2022 

Rose Lill  Rossevatn    På valg    2023 

Mette Bråthen        2022 

Vibeke F. Langås   På valg    2023 

Karl Grostøl        2022 

Åse Brith Tveiten   På valg    2023 

Kristina B Pettersen   På valg    2023 

Otto Neset        2022 

Andy Handeland   På valg     2023 

 

Alle som er på valg har takket ja til gjenvalg 



Lovnorm lokalforening 2020-2023 
(som vedtatt av landsstyret 27.11.2020) 

 

Kapittel I. Formål 

§ 1. Lygna Røde Kors er stiftet den 20.09.1993. Den er en selvstendig forening med egne 
medlemmer som slutter opp om Røde Kors’ formål og prinsipper, blant annet ved å avdekke 
lokale omsorgsbehov, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak o.l., samt gi tilbud 
til ulike grupper/mennesker i nærmiljøet. 

Lygna Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Agder Røde Kors (Vest-Agder frem til 
26.04.21) innenfor sitt geografiske område.  

Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. 

§ 2. Foreningen skal drive Røde Kors-arbeid i overensstemmelse med Lover for Røde Kors, 
og beslutninger samt bestemmelser fattet av landsmøtet, landsstyret og Agder Røde Kors, 
jf. Lover for Røde Kors §§ 13 og 17 

Kapittel II. Organisasjon – Medlemskap 

§ 3. Lygna Røde Kors’ organer er lokalstyret og årsmøtet. 

§ 4. Benyttes ikke. 
 
§ 5. Lygna Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige 
medlemmer og bedriftsmedlemmer. 
Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen.  

Medlemskontingenten fastsettes av landsstyret i Norges Røde Kors, jf. Lover for Røde Kors 
§ 8. Kun medlemmer i Røde Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors’ organisasjonsledd, jf. Lover 
for Røde Kors § 8. 

Landsstyret kan stille spesielle kvalitets- og alderskrav, krav til egnethet samt krav til 
medlemskap i Røde Kors for å kunne utføre bestemte verv eller aktiviteter i de enkelte 
organisasjonsledd. 

Styret i lokalforeningen er ansvarlig for at aktivitetene drives i henhold til lover, og 
bestemmelser i Røde Kors. Den eller de som er valgt eller utpekt som leder(e) av den 
enkelte aktivitet har et særskilt ansvar for å påse at de frivillige har den nødvendige 
kompetansen og egnetheten til å utføre aktiviteten vedkommende ønsker å være frivillig i 
før den frivillige starter i aktiviteten, jf. lover for Røde Kors § 8. Medlemmer som 
lokalforeningen ønsker å hedre, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlem av 
lokalforeningen. Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer tildeles 
diplom. 

 

 

 

Forfatter
Sett inn distriktets navn. Settes inn alle steder det står DD Røde Kors.



Kapittel III. Alminnelige bestemmelser 

§ 6. Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors’ formål. 
Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg - jf. Lover for 
Røde Kors § 18. Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke. 

Lokalforeningen skal ha en felles økonomi, jf. Lover for Røde Kors § 20. 

§ 7. Lygna Røde Kors yter tilskudd til Agder Røde Kors (Vest- Agder frem til 26.04.21) og 
til landsforeningen etter regler fastsatt av landsstyret og av distriktsårsmøtet. 

§ 8. Lokalforeningens regnskaper skal revideres av revisor som velges på årsmøtet. 

Revisor velges etter kriterier fastsatt av landsmøtet og landsstyret. 

§ 9. Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på lokalforeningens og 
avdelingenes møter. Denne aldersgrensen gjelder ikke for ledere som representerer Røde 
Kors Ungdom i foreningens møter. Aldersgrensen gjelder heller ikke for Røde Kors 
Ungdoms egne møter hvor aldersgrensen er 13–30 år. 

Røde Kors skal også legge til rette for at medlemmer under 13 år har arenaer hvor de kan 
fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen. 

For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent til 
Lygna Røde Kors i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse. 

Bare de som er til stede på lokalforeningens møter kan stemme. Blanke stemmer holdes 
utenfor ved opptellingen. 

§ 10. Lokalforeningene kan på distriktsårsmøtet delta med sin leder eller nestleder - jf. 
distriktets lover. Dersom verken leder eller nestleder kan møte, kan distriktsstyret gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

I tillegg deltar leder/nestleder for lokalrådene på distriktsårsmøtet. Dersom lokalstyret 
ivaretar rollen som lokalråd (jf. § 24, 3. ledd i disse lover) kan lokalstyret i stedet oppnevne 
delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). 

§ 11. Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøtet eller på 
ekstraordinært møte. 

Forøvrig gjøres vedtak i lokalforeningen ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall er 
lederens stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg. 

§ 12. En frivillig i lokalforeningens aktivitet som ikke har den nødvendige egnetheten eller 
som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 9, punkt 9.1., kan utelukkes 
fra aktiviteten av lokalforeningsstyret, jf. Lover for Røde Kors § 9, punkt 9.1.  

En tillitsvalgt i lokalforeningen som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde 
Kors § 9, punkt 9.2., kan suspenderes av distriktsstyret.  

Et medlem eller en frivillig som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 
9, punkt 9.3., kan ekskluderes av landsstyret.  

§ 13. Ved tvistespørsmål i lokalråd eller valgmøte kan et mindretall innanke saken for 
lokalstyret til endelig avgjørelse. 



Ved tvistespørsmål i lokalstyret, årsmøtet eller ekstraordinært møte kan et mindretall 
innanke saken for distriktsstyret til endelig avgjørelse.  

Rett til anke har et mindretall som utgjør en tredjedel eller flere av de stemmer som er 
avgitt i vedkommende sak.  

Anke har oppsettende virkning. 

§ 14. Lygna Røde Kors kan oppløses av årsmøtet eller av ekstraordinært møte etter vedtak 
med to tredjedels flertall, jf. Lover for Norges Røde Kors § 20, punkt 20.9. 

Dersom det på tross av innkalling, jf. § 15, siste ledd, respektivt § 17, ikke lar seg gjøre å 
avholde årsmøte eller ekstraordinært møte, kan styret med to tredjedels flertall beslutte 
oppløsning. Lar det seg ikke gjøre å holde beslutningsdyktig styremøte, trer styret i Agder 
Røde Kors inn i stedet for Lygna Røde Kors lokalstyre. 

Lygna Røde Kors midler og eiendeler skal, etter at gjeldsforpliktelser er innløst, tilfalle 
distriktet som ikke kan disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år. 

Det skal nedsettes et avviklingsstyre som har ansvaret for at avviklingen av 
lokalforeningen skjer på en forsvarlig måte. Avviklingsstyret skal minst ha én representant 
som er oppnevnt av distriktsstyret. 

Kapittel IV. Årsmøtet 

§ 15. Årsmøtet er Lygna Røde Kors' høyeste myndighet. 

Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet med minst 
14 dagers varsel, med opplysning om dagsorden og hvor sakspapirene til årsmøtet 
forefinnes/kan hentes. Innkalling skal skje gjennom kunngjøring som er tilgjengelig for alle 
medlemmene.  

Sakspapirene skal foreligge ved innkalling til årsmøtet og skal inneholde: Årsberetning og 
regnskap fra foregående år, handlingsprogram og budsjett for inneværende år, 
valgkomiteens innstilling, samt eventuelle bilag til innmeldte saker.  

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til lovene i Røde Kors. 

§ 16. Årsmøtet ledes av lederen. 

For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: 
a) styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.  
b) reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår. 
c) handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende 

kalenderår. 
d) valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret.  
e) valg av revisor.  
f) valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité.  
g) innkomne forslag. Forslag må være innkommet til styret innen 14 dager før årsmøtet. 

Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være innkommet innen utgangen av 
januar måned. 

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Lygna Røde Kors etter forslag fra styret i 
foreningen.  

Forfatter
Foreningen setter her i egne frister iht. når årsmøtet avholdes.



Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder 
bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig. 

Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av 
stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget 
ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning.  

Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet 
er avsluttet. 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som skal underskrives av leder og to av 
årsmøtedelegatene. 

§ 17. Ekstraordinært møte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en 
fjerdedel av medlemmene krever det. 

Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle de 
saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i § 15, siste setning - og i § 16, 
første ledd, gjelder på samme måte. 

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 1-4 medlemmer, lederne for lokalrådene og 1-2 
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. 

§ 19. Foreningen forpliktes av styret ved underskrift av lederen, eller i dennes fravær av 
nestlederen, sammen med ett av de øvrige styremedlemmer. 

§ 20. Lederen innkaller styret til møter etter behov. Hvert medlem av styret kan kreve at 
styret sammenkalles. Det skal avholdes minst fire styremøter i løpet av året. Styret er 
beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder leder eller nestleder, er til 
stede. 

Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak. 

§ 21. Styret sender innen utgangen av februar måned på fastsatt måte revidert regnskap 
og beretning for foregående kalenderår til distriktsstyret. 

Beretning og regnskap sendes uansett om årsmøtet har vært avholdt. 

Endringer som årsmøtet måtte vedta, meddeles distriktsstyret umiddelbart etter at 
årsmøtet er avsluttet. 

 

 

Forfatter
Sett inn et antall, bestemt av foreningen.

Forfatter
Sett inn det antallet foreningen beslutter.

Forfatter
Disse styremedlemmene utgår dersom lokalforeningen ikke har lokalråd eller lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd.

Forfatter
Sett inn det antallet foreningen beslutter.

Forfatter
Her kan en ansatt i lokalforeningen tre inn i stedet for styremedlem.

Forfatter
Dersom lokalforeningen har fått godkjent å avholde årsmøte innen utgangen av mars, endres denne bestemmelsen tilsvarende.



Kapittel VI. Avdelinger og lokalråd  

§ 22. Avdelingene skal ha beredskapsfokus og arbeidet skal gjenspeile de nasjonale 
strategiene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors 
Ungdom. 

Medlemmene utøver sin virksomhet uten vederlag. 

§ 23. For å delta i aktiv tjeneste gjelder følgende aldersgrenser:  
- Røde Kors Hjelpekorps: minimum 17 år, 
- Røde Kors Ungdom: 13-30 år, 
- Besøksvenner: minimum 18 år, 
- Visitorer: minimum 25 år. 

Landsstyret kan i tillegg stille krav til medlemskap, utdannelse, kunnskap og alder for å 
utføre bestemte tjenester eller verv i Røde Kors. Slike tjenester eller verv utføres frivillig 
og uten vederlag. 

§ 24. Benyttes ikke.  

§ 25. Benyttes ikke.  

§ 26. Benyttes ikke.  

§ 27. Benyttes ikke.  

Kapittel VII Ressursgrupper 

§ 28. Lokalstyret og lokalrådene kan – etter behov – opprette ressursgrupper. En 
ressursgruppe skal løse oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den. 

Kapittel VIII. Ikrafttreden 

§ 29. Disse lover, som trer i kraft den 17.02.2021krever godkjennelse av styret i Agder 
Røde Kors (Vest-Agder frem til 26.04.21). Vedtak om endring - jf. § 11, første ledd - må for 
å tre i kraft, være godkjent av distriktsstyret. 

Forfatter
Bestemmelsen er bare aktuell når lokalforeningen velger å ha lokalråd  

Forfatter
Sett inn hvilken dato årsmøtet vedtok lovene.



Lovnorm lokalforening 2020-2023 
(som vedtatt av landsstyret 27.11.2020) 

 

Kapittel I. Formål 

§ 1. Hægebostad Røde Kors er stiftet den 20.09.1993. Den er en selvstendig forening med 
egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors’ formål og prinsipper, blant annet ved å 
avdekke lokale omsorgsbehov, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak o.l., samt 
gi tilbud til ulike grupper/mennesker i nærmiljøet. 

Hægebostad Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Agder Røde Kors (Vest-Agder 
frem til 26.04.21) innenfor sitt geografiske område.  

Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. 

§ 2. Foreningen skal drive Røde Kors-arbeid i overensstemmelse med Lover for Røde Kors, 
og beslutninger samt bestemmelser fattet av landsmøtet, landsstyret og Agder Røde Kors, 
jf. Lover for Røde Kors §§ 13 og 17 

Kapittel II. Organisasjon – Medlemskap 

§ 3. Hægebostad Røde Kors’ organer er lokalstyret og årsmøtet. 

§ 4. Benyttes ikke.   
 
§ 5. Hægebostad Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige 
medlemmer og bedriftsmedlemmer. 
Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen.  

Medlemskontingenten fastsettes av landsstyret i Norges Røde Kors, jf. Lover for Røde Kors 
§ 8. Kun medlemmer i Røde Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors’ organisasjonsledd, jf. Lover 
for Røde Kors § 8. 

Landsstyret kan stille spesielle kvalitets- og alderskrav, krav til egnethet samt krav til 
medlemskap i Røde Kors for å kunne utføre bestemte verv eller aktiviteter i de enkelte 
organisasjonsledd. 

Styret i lokalforeningen er ansvarlig for at aktivitetene drives i henhold til lover, og 
bestemmelser i Røde Kors. Den eller de som er valgt eller utpekt som leder(e) av den 
enkelte aktivitet har et særskilt ansvar for å påse at de frivillige har den nødvendige 
kompetansen og egnetheten til å utføre aktiviteten vedkommende ønsker å være frivillig i 
før den frivillige starter i aktiviteten, jf. lover for Røde Kors § 8. Medlemmer som 
lokalforeningen ønsker å hedre, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlem av 
lokalforeningen. Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer tildeles 
diplom. 

 

Kapittel III. Alminnelige bestemmelser 

Forfatter
Sett inn distriktets navn. Settes inn alle steder det står DD Røde Kors.

Forfatter
Settes inn dersom lokalforeningen har avdelinger 



§ 6. Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors’ formål. 
Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg - jf. Lover for 
Røde Kors § 18. Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke. 

Lokalforeningen skal ha en felles økonomi, jf. Lover for Røde Kors § 20. 

§ 7. Hægebostad Røde Kors yter tilskudd til Agder Røde Kors (Vest- Agder frem til 
26.04.21) og til landsforeningen etter regler fastsatt av landsstyret og av distriktsårsmøtet. 

§ 8. Lokalforeningens regnskaper skal revideres av revisor som velges på årsmøtet. 

Revisor velges etter kriterier fastsatt av landsmøtet og landsstyret. 

§ 9. Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på lokalforeningens og 
avdelingenes møter. Denne aldersgrensen gjelder ikke for ledere som representerer Røde 
Kors Ungdom i foreningens møter. Aldersgrensen gjelder heller ikke for Røde Kors 
Ungdoms egne møter hvor aldersgrensen er 13–30 år. 

Røde Kors skal også legge til rette for at medlemmer under 13 år har arenaer hvor de kan 
fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen. 

For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent til 
Hægebostad Røde Kors i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse. 

Bare de som er til stede på lokalforeningens møter kan stemme. Blanke stemmer holdes 
utenfor ved opptellingen. 

§ 10. Lokalforeningene kan på distriktsårsmøtet delta med sin leder eller nestleder - jf. 
distriktets lover. Dersom verken leder eller nestleder kan møte, kan distriktsstyret gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

I tillegg deltar leder/nestleder for lokalrådene på distriktsårsmøtet. Dersom lokalstyret 
ivaretar rollen som lokalråd (jf. § 24, 3. ledd i disse lover) kan lokalstyret i stedet oppnevne 
delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). 

§ 11. Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøtet eller på 
ekstraordinært møte. 

Forøvrig gjøres vedtak i lokalforeningen ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall er 
lederens stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg. 

§ 12. En frivillig i lokalforeningens aktivitet som ikke har den nødvendige egnetheten eller 
som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 9, punkt 9.1., kan utelukkes 
fra aktiviteten av lokalforeningsstyret, jf. Lover for Røde Kors § 9, punkt 9.1.  

En tillitsvalgt i lokalforeningen som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde 
Kors § 9, punkt 9.2., kan suspenderes av distriktsstyret.  

Et medlem eller en frivillig som opptrer slik som beskrevet i Lover for Norges Røde Kors § 
9, punkt 9.3., kan ekskluderes av landsstyret.  

§ 13. Ved tvistespørsmål i lokalråd eller valgmøte kan et mindretall innanke saken for 
lokalstyret til endelig avgjørelse. 



Ved tvistespørsmål i lokalstyret, årsmøtet eller ekstraordinært møte kan et mindretall 
innanke saken for distriktsstyret til endelig avgjørelse.  

Rett til anke har et mindretall som utgjør en tredjedel eller flere av de stemmer som er 
avgitt i vedkommende sak.  

Anke har oppsettende virkning. 

§ 14. Hægebostad Røde Kors kan oppløses av årsmøtet eller av ekstraordinært møte etter 
vedtak med to tredjedels flertall, jf. Lover for Norges Røde Kors § 20, punkt 20.9. 

Dersom det på tross av innkalling, jf. § 15, siste ledd, respektivt § 17, ikke lar seg gjøre å 
avholde årsmøte eller ekstraordinært møte, kan styret med to tredjedels flertall beslutte 
oppløsning. Lar det seg ikke gjøre å holde beslutningsdyktig styremøte, trer styret i Agder 
Røde Kors inn i stedet for Hægebostad Røde Kors lokalstyre. 

Rægebostad Røde Kors midler og eiendeler skal, etter at gjeldsforpliktelser er innløst, 
tilfalle distriktet som ikke kan disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år. 

Det skal nedsettes et avviklingsstyre som har ansvaret for at avviklingen av 
lokalforeningen skjer på en forsvarlig måte. Avviklingsstyret skal minst ha én representant 
som er oppnevnt av distriktsstyret. 

Kapittel IV. Årsmøtet 

§ 15. Årsmøtet er Hægebostad Røde Kors' høyeste myndighet. 

Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet med minst 
14 dagers varsel, med opplysning om dagsorden og hvor sakspapirene til årsmøtet 
forefinnes/kan hentes. Innkalling skal skje gjennom kunngjøring som er tilgjengelig for alle 
medlemmene.  

Sakspapirene skal foreligge ved innkalling til årsmøtet og skal inneholde: Årsberetning og 
regnskap fra foregående år, handlingsprogram og budsjett for inneværende år, 
valgkomiteens innstilling, samt eventuelle bilag til innmeldte saker.  

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til lovene i Røde Kors.§ 16. Årsmøtet 
ledes av lederen. 

For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: 
a) styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.  
b) reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår. 
c) handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende 

kalenderår. 
d) valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret.  
e) valg av revisor.  
f) valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité.  
g) innkomne forslag. Forslag må være innkommet til styret innen 14 dager før årsmøtet. 

Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være innkommet innen utgangen av 
januar måned. 

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Hægebostad Røde Kors etter forslag fra styret i 
foreningen.  

Forfatter
Foreningen setter her i egne frister iht. når årsmøtet avholdes.



Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder 
bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig. 

Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av 
stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget 
ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning.  

Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet 
er avsluttet. 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som skal underskrives av leder og to av 
årsmøtedelegatene. 

§ 17. Ekstraordinært møte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en 
fjerdedel av medlemmene krever det. 

Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle de 
saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i § 15, siste setning - og i § 16, 
første ledd, gjelder på samme måte. 

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 1-4 medlemmer, lederne for lokalrådene og 1-2 
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. 

§ 19. Foreningen forpliktes av styret ved underskrift av lederen, eller i dennes fravær av 
nestlederen, sammen med ett av de øvrige styremedlemmer. 

§ 20. Lederen innkaller styret til møter etter behov. Hvert medlem av styret kan kreve at 
styret sammenkalles. Det skal avholdes minst fire styremøter i løpet av året. Styret er 
beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder leder eller nestleder, er til 
stede. 

Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak. 

§ 21. Styret sender innen utgangen av februar måned på fastsatt måte revidert regnskap 
og beretning for foregående kalenderår til distriktsstyret. 

Beretning og regnskap sendes uansett om årsmøtet har vært avholdt. 

Endringer som årsmøtet måtte vedta, meddeles distriktsstyret umiddelbart etter at 
årsmøtet er avsluttet. 

 

 

Forfatter
Sett inn et antall, bestemt av foreningen.

Forfatter
Sett inn det antallet foreningen beslutter.

Forfatter
Disse styremedlemmene utgår dersom lokalforeningen ikke har lokalråd eller lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd.

Forfatter
Sett inn det antallet foreningen beslutter.

Forfatter
Her kan en ansatt i lokalforeningen tre inn i stedet for styremedlem.

Forfatter
Dersom lokalforeningen har fått godkjent å avholde årsmøte innen utgangen av mars, endres denne bestemmelsen tilsvarende.



Kapittel VI. Avdelinger og lokalråd  

§ 22. Avdelingene skal ha beredskapsfokus og arbeidet skal gjenspeile de nasjonale 
strategiene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors 
Ungdom. 

Medlemmene utøver sin virksomhet uten vederlag. 

§ 23. For å delta i aktiv tjeneste gjelder følgende aldersgrenser:  
- Røde Kors Hjelpekorps: minimum 17 år, 
- Røde Kors Ungdom: 13-30 år, 
- Besøksvenner: minimum 18 år, 
- Visitorer: minimum 25 år. 

Landsstyret kan i tillegg stille krav til medlemskap, utdannelse, kunnskap og alder for å 
utføre bestemte tjenester eller verv i Røde Kors. Slike tjenester eller verv utføres frivillig 
og uten vederlag. 

§ 24. Benyttes ikke. 

§ 25. Benyttes ikke.  

F§ 26. Benyttes ikke.  

§ 27. Benyttes ikke.  

Kapittel VII Ressursgrupper 

§ 28. Lokalstyret og lokalrådene kan – etter behov – opprette ressursgrupper. En 
ressursgruppe skal løse oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den. 

Kapittel VIII. Ikrafttreden 

§ 29. Disse lover, som trer i kraft den 17.02.2021 krever godkjennelse av styret i Agder 
Røde Kors. (Vest-Agder frem til 26.04.21 Vedtak om endring - jf. § 11, første ledd - må for 
å tre i kraft, være godkjent av distriktsstyret. 

Forfatter
Bestemmelsen er bare aktuell når lokalforeningen velger å ha lokalråd  
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