
Valgprosedyre i forbindelse med valgmøter for distriktsråd 

hjelpekorps, omsorg og ungdom og årsmøtet til Akershus Røde Kors 

2021 

 

Følgende er medlemmer i valgkomiteen: 

Verv Navn Tilhørighet 

Leder  Anne Elisabeth Lie               Vestby og Ås Røde Kors 

Medlem Helge Grande *                                   Akershus Røde Kors 

Medlem Røde Kors ungdom Anam Amer**** Skedsmo Røde Kors  

Medlem Røde Kors ungdom Richard Larsen Oppegård Røde Kors  

Medlem Røde Kors Omsorg Eva Gjestvang*** Nes Røde Kors 

Medlem Røde Kors 

hjelpekorps 

Martin Tiltnes** Enebakk Røde Kors 

  

*Helge Grande trakk seg fra valgkomiteen 7. september 

**Martin Tiltnes ble utpekt som representant på vegne av hjelpekorpset i valgkomiteen 10. 

november av distriktsstyrets arbeidsutvalg 

*** Eva Gjestvang trakk seg fra valgkomiteen 2. mars 

**** Anam Amer trakk seg fra valgkomiteen 4. mars 

Valgkomiteens arbeid: 

Valgkomiteen startet sitt arbeid med å finne kandidater til valgmøter og årsmøtet 2021 I januar 

2021. Valgkomiteen har hatt 4 møter hvor hele komiteen har vært innkalt. I tillegg så har det vært en 

del kommunikasjon mellom medlemmene for å finne kandidater*. 

6. januar ble det sendt ut en epost via adresse til forslagsberettigede med forespørsel om at forslag 

til kandidater ble tilsendt valgkomiteen skriftlig på adresse valgkomite@akershusrodekors.no. 

Fristen for å sende inn forslag var 7. februar. 

I nyhetsbrevet som gikk ut 22. januar var det en egen sak om muligheten til å komme med forslag 

innen 7. februar. 

Når fristen hadde utløpt hadde det kommet inn 9 forslag. Valgkomiteen har tatt kontakt med både 

lokale ledd og distriktet for å få inn flere tips til kandidater.  

Valgbarhet 

Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må den/de trekke seg fra komiteen 
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Bare kandidater som er foreslått skriftlig til valgkomiteen innen tidsfristen og som har sagt seg villig, 

er valgbare. Det er likevel en forutsetning for valgbarhet at de blir foreslått på nytt under selve 

valgmøtet. Alle kandidatene må derfor stå oppført på valgkomiteens liste.  

Hvordan vil valget foregår 

Valget vil holdes digitalt via teams. Detaljert informasjon om hvordan avstemning vil skje, blir gitt på 

selve valgmøtet/årsmøtet. 

Valgkomiteen redegjør for sitt arbeid og innstilling.  

Kandidatene vil få mulighet til si noe. 

Deretter vil selve valgene avholdes. 

 

*Valgkomiteen brukte perioden juni til desember 2020 på å finne kandidater til ekstraordinært 

valgmøte for distriktsråd hjelpekorps som ble avholdt 3. desember 

 


