
 

Distribusjon: 

Denne innkallingen med dagsordener og sakspapirer er sendt ut 26.2.21 på e-post  

til alle ledere/nestledere i lokalforeningsstyrer og lokalråd i Buskerud Røde Kors,  

samt distriktsstyret, med kopi til distriktskontor Viken.  

E-postadressene er hentet ut fra vår dialogbase DiBa. 

Samme informasjon sendes også ut med Nyhetsbrev for Røde Kors i Viken uke 8. 

Vi oppfordrer alle lokalforeningsledere til å sjekke at alle aktuelle delegater  

i sin forening har mottatt innkallingen, dagsordenene og sakspapirene. 

 

 

 

Nedenfor følger innkalling til to møter: 

Iht. Røde Kors lover kalles du herved inn til ekstraordinært møte og årsmøte med  

21 dagers varsel. 

Møtene avholdes digitalt på Teams, grunnet Covid -19. 

Her finner du informasjon om hvordan man deltar. 

Påmeldte delegater får tilsendt èn lenke som gir tilgang til begge møtene.  

Lenken sendes til oppgitt e-postadresse i påmeldingsskjemaet (utsendt 4.2.21 med 

påmeldingsfrist 11.3.21) få dager før møtet. 

Informasjon om praktisk gjennomføring og prosedyre ifm. avstemming blir gitt under 

årsmøtet. Det kreves ikke nedlastinger/annen forberedelse ifm. eventuell skriftlig 

avstemming, som da skjer via Forms. 

 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG  

EKSTRAORDINÆRT MØTE I BUSKERUD RØDE KORS 
Lørdag 20. mars (Teams) 

 

PROGRAM   
0900-0930:  Innlogging til ekstraordinært møte (alle må være innlogget til klokken 0930 

pga. tekniske justeringer) 

1000-1200: Ekstraordinært møte i Buskerud Røde Kors iht. innkalling og dagsorden 

1200-1300:  Pause (alle må være innlogget til kl. 13) 

1300-→:  Årsmøte i Buskerud Røde Kors 

Pauser legges inn underveis. 

 

 

SAKSPAPIRER 
Dagsorden til begge møtene og sakspapirene finner dere på nettsiden til Buskerud Røde Kors 
her. Sakspapirene er også sendt direkte via e-post til alle med stemmerett (se innledende tekst om 
distribusjon). 
 
Innspill/spørsmål til sakspapirene må være distriktskontoret skriftlig i hende  
innen 10. mars på e-post: kirsten.risum@redcross.no 
Alle delegater må stille forberedt og ha lest igjennom sakspapirene. De enkelte 
dokumentene blir ikke delt på skjermen. Delegatene bes derfor om å ha sine sakspapirer 
tilgjengelig under årsmøtet.  

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/sites/Omoss/Delte%20dokumenter/Veileder%20for%20deltakere%20p%C3%A5%20digitale%20%C3%A5rsm%C3%B8ter%20i%20lokalforeninger.pdf?csf=1&web=1&e=ga0LsF
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/buskerud/om-buskerud-rode-kors/aktuelt/buskerud-rode-kors-innkalling-til-distriktsarsmote-med-ekstraordinart-mote-lordag-20.-mars-2021/
mailto:kirsten.risum@redcross.no


HVEM KAN DELTA? 
For å sikre en god gjennomføring av begge møtene vil det kun være anledning for delegater 
(med stemmerett på årsmøtet) å delta, i tillegg til ordstyrer og gjester. 
 
Hvem er delegat (med stemmerett på årsmøtet)? 
• Medlemmer av distriktsstyret. 
• Leder ELLER nestleder i lokalforeningen. 
• Leder ELLER nestleder i lokalrådene for henholdsvis Røde Kors hjelpekorps, Røde 

Kors omsorg og Røde Kors Ungdom. 
 
Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra 
denne bestemmelsen (ref. § 12, Lover for distriktene i Røde Kors). Hvis det er andre enn deg 
som skal ivareta rollen som delegat, informer oss om dette innen 11. mars 2021.  
Se kontaktinformasjon nederst i denne innkalling.  
 
 

PÅMELDING 
Påmeldingsfrist er 11. mars 2021. Invitasjon med påmeldingsskjema er sendt ut tidligere, 
men du kan fortsatt melde deg på til begge møtene her 
  
 

KONTAKT 
Har dere spørsmål angående årsmøtet ta kontakt med: kirsten.risum@redcross.no  
 
Årsmøtet er Buskerud Røde Kors’ høyeste myndighet. Gjennom det siste året har de fleste 
tillitsvalgte fått god erfaring med digitale møteplasser, og vi er trygge på at også disse to 
møtene skal bli gjennomført på en fin måte.  
 
Oppgir du i påmeldingsskjemaet at du har behov for hjelp for å kunne delta, vil du bli 
kontaktet.  
 
Vi ser fram til et digitalt gjensyn. 
 
 
Med vennlig hilsen 
distriktsleder Geir Waaler 
daglig leder Mari Ann Morken 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81qIKHFV_6gpEg_DUkMEgc_lUMUlPQjJDQVkxNFowUUJENE5DUkY0VERSUS4u
mailto:kirsten.risum@redcross.no

