
Valgprosedyre i forbindelse med valgmøter for distriktsråd 
hjelpekorps, omsorg og ungdom og årsmøtet til Akershus Røde Kors 

2022 
 

Følgende er medlemmer i valgkomiteen: 

Verv Navn Tilhørighet 

Leder  Helge Grande ****            Moss Røde Kors 

Medlem Marit Busengdal*                                   Ski Røde Kors 

Medlem Røde Kors ungdom Maren Romundstad Skedsmo Røde Kors  

Medlem Røde Kors ungdom Faria Noreen** Bærum Røde Kors  

Medlem Røde Kors Omsorg Stig Eivind Tangerud *** Skedsmo Røde Kors 

Medlem Røde Kors 
hjelpekorps 

Ingen kandidat  

  

*Marit Busengdal ble innsatt i valgkomiteen 1. mars 2022 

** Faria Noreen trakk seg fra valgkomiteen 4. januar 2022 

***Stig Eivind Tangerud trakk seg fra valgkomiteen 7. mars etter at valgkomiteen foreslo Stig som 
kandidat til verv i Distriktsråd omsorg.  Stig trakk seg og forlot møtet før valgkomiteen behandlet 
innstilling til Distriktsråd omsorg 

**** Helge Grande var inhabil under innstilling av styreleder leder og deltok ikke på denne 
innstillingen.  

Valgkomiteens arbeid: 

Valgkomiteen startet sitt arbeid med å finne kandidater til valgmøter og årsmøtet høsten 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. 

15. oktober 2021 ble det delt en sak i Nyhetsbrevet for Røde Kors i Viken hvor det ble informert om 
at Akershus Røde Kors valgkomite ber om forslag og tips til kandidater. Fristen for forslag var 1. 
februar. 

Valgkomiteen deltok på ledersamlingen til Akershus Røde Kors 29.-31. oktober, og oppfordret til 
innsendelse av tips og forslag.  

19. januar ble det sendt en epost via til forslagsberettigede med forespørsel om at forslag til 
kandidater ble tilsendt valgkomiteen skriftlig på adresse valgkomite@akershusrodekors.no eller via 
formsskjema. Fristen for å sende inn forslag var utsatt til 15. februar.  

Når fristen hadde utløpt hadde det kommet inn 1 offisielt forslag, og 10 tips. Valgkomiteen har tatt 
kontakt med både lokale ledd og distriktet for å få inn flere tips til kandidater.  



Valgbarhet 

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. 

Innstilling 

Valgkomiteen har under innstilling bestått av minimum 3 medlemmer som har vært 
stemmeberettiget. 

 

 


