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Dagsorden/saksliste –Røyken Røde Kors 

1.3.2021 kl. 18.30 

Digitalt årsmøte 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

2. Benkeforslag: godkjenner årsmøtet benkeforslag eller ikke 

3. Godkjenning av stemmeberettigede (navneopprop) 

4. Valg av møtedirigent 

5. Valg av referent 

6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen 

7. Valg av tellekorps  

8. Styrets beretning og lokalforeningens årsberetning for 2020  

9. Regnskap for 2020 med revisors beretning  

10. Handlingsplan 2021 

11. Budsjett 2021 

12. a. Styrets saker til behandling eller innkomne forslag 

b. Godkjenning av nye “Lover for Røyken Røde Kors»    

13. Valg til styret i lokalforening 

14. Valg av revisor 

15. Valg av medlemmer til valgkomité 
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Årsberetning 2020 for Røyken Røde Kors  

 

Lokalstyret i Røyken Røde Kors har bestått av:  

 

• Leder: Ludvig Daae, valgt 2019 

• Nestleder: Janne Stubsjøen, valgt 2020 

• Styremedlem: Anne-Marit Bardalen Wiggen, gjenvalgt 2019 

• Styremedlem: Monika Muller, gjenvalgt 2020 

• Kasserer: Rita Midtun, gjenvalgt 2020 

• Varamedlem: Zakaria Ali Almamo, valgt 2019 

  

 

Antall medlemmer 2020: 382. Det er en nedgang fra året før.  

Totalt antall frivillige 2020: 25 

 

 

Lokalforeningen har følgende aktiviteter:  

Besøkstjeneste 

Flyktningguide  

Møtepunkt for flyktninger 

 
 

Møter og representasjon  

Lokalstyret har hatt 10 styremøter,  

Lokalstyret har vært representert på: 

    

• Landsmøtet til Norges Røde Kors  

• Diverse møter angående Korona med Asker Kommune 

• Digitale møter med Buskerud Røde Kors  

• Samarbeidsmøter med leder i henholdsvis Asker og Hurum Røde Kors 

• I mars og april deltok vi i minst 15 Koronarelaterte møter 
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Styrets viktigste fokusområder i året som har gått  

2020 ble et svært annerledes år på grunn av korona. Mange av aktivitetene måtte legges på 
vent. 

Styret har fokusert på å følge med og eventuelt prøve å gjenoppta aktiviteter etter gjeldende 
regler gitt av Norges Røde Kors. 

En god del av handlingsplanen har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av de 
begrensninger pandemien setter. De er da overflyttet til 2021. 

Annet  

Asker Røde Kors, Hurum Røde Kors og Røyken Røde Kors har sammen tegnet en 

midlertidig samarbeidsavtale med Asker Kommune angående hjelp under koronaepidemien i 

kommunen. Det ble besluttet i felleskap av lederne i de tre lagene, at Asker Kommune skulle 

bruke Asker Røde Kors som kontaktpunkt for oss alle sammen.                                

En ny og varig avtale er ennå ikke ferdig behandlet, men er under utarbeidelse. 

Styreledere i Asker, Hurum og Røyken Røde Kors har hatt jevnlig kontakt gjennom året, for 

å samordne blant annet uttalelser, beredskap, samarbeid og drift av lagene. 

Opplæring  

Det har på grunn av Korona ikke vært så mange som har deltatt på kurs.  

Flere har gjennomført digitale kurs etter hvert som Røde Kors fikk laget dette. 

Et planlagt 3-timers førstehjelpskurs for frivillige i Røyken Røde Kors ble avlyst på grunn av 

Korona. 

Beredskap  

Lokalforeningen har fokus på beredskap, og har under pandemien funnet svakheter i 

beredskapsplanen for laget. Dette vil være et av fokusområdene i 2021, og er satt opp i 

handlingsplanen. 

Kommentarer til regnskapet  

I samsvar med regnskapsloven §3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til 

stede. Foreningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.  

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens eiendeler, gjeld, finansielle 

stilling og resultat. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 239 863,67 overføres til 

egenkapitalen. Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er på kr 1 622 353,30.  
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Røyken Røde Kors, Anitas minnefond 

Formålet med minnefondet er hjelp til sårbare barn / ungdom i tidligere Røyken kommune. 

I dag ligger det kr. 107 345,86 i minnefondet. 

I 2020 er ikke noen av midlene i minnefondet omgjort til humanitær aktivitet grunnet Korona. 

Det har vært igangsatt kartlegging av hva minnefondet kan brukes til.  

 

Avslutning  

Styret takker alle våre vår aktive frivillige og støttemedlemmer for den fine innsatsen som er 

gjort i året som har gått.  Uten dere kunne vi ikke ha bidratt på samme måte for de som 

trenger oss.  

 

Røyken 15.02.2021  
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Aktivitetsberetninger 

   

Røyken Røde kors, medlemskontakt 

Hildegunn Øyen Kittang og Arne Kittang, medlemskontakter 

Behandling av henvendelser, registrert på Diba, om å delta i frivillig arbeid i Røyken Røde 

Kors (RRK). Ordningen med utnevnelse av medlemskontakter for å kunne svare på og 

ivareta henvendelser på Diba om å gjøre frivillig innsats i RKK ble opprettet i mai 2019. Før 

den tid ble henvendelsene ivaretatt av Drammen Røde Kors. Denne rapporten fra 

medlemskontaktene gjelder henvendelser for kalenderåret 2020. Medlemskontaktene har 

tatt seg av 27 henvendelser. Av disse er det: • 9 som har ønsket frivillig arbeid innen 

besøkstjeneste, • 1 har satt opp flyktningguide som ønske, • 3 har ønsket hjelpekorps, Røde 

Kors i Hurum eller Asker er informert om å ta kontakt med disse, • 14 henvendelser er 

uspesifiserte. Medlemskontaktenes oppgave har vært å kontakte den enkelte pr telefon, 

informere om det å være frivillig i Røde Kors, bla obligatoriske kurs, og hvilke aktiviteter for 

frivillige det er i RRK. Videre er det å sende denne informasjonen skriftlig med kopi til aktuell 

kontaktperson for den/de ønskede aktivitet/aktivitetene. Fra høsten 2020 er det forandring 

på registreringssiden på Diba hvor den enkelte melder sin interesse for å være frivillig i RRK 

uten å spesifisere aktiviteter. Medlemskontaktene kontakter den enkelte for å informere om 

aktivitetene i RRK og avklare hva de ønsker å bidra med.  

Røyken Røde Kors, flyktningguider 

Monika Müller, ansvarlig for flyktningguider  

I år ble det et helt annerledes år på grunn av Korona-smitten. Fra mars ble all aktivitet lagt 

ned og flyktningguidene måtte sette besøkene på vent. I løpet av sommeren og høsten kom 

besøkene i gang igjen, men så kom runde 2 med Korona-viruset og besøksnivået ble igjen 

innskrenket.  

Det har også vært få flykninger som er kommet til området. Likevel ble det koblet opp en 

flyktningguide mot en tyrkisk familie og en til er på gang til en familie fra Sør-Sudan med 6 

barn. 

I Røyken Røde Kors er det 6 aktive flyktningguider som er koblet opp mot flyktningfamilier. 

Kravet for å få flyktningguide er at flyktning/-familie minimum har gått et år på 

introduksjonskurset og kan prate greit norsk slik at de kan forstå hverandre. Alle møtene og 

samtalene skal foregå på norsk.  

Røyken Røde Kors hadde planlagt en sosial samling for alle frivillige (besøksvenner og 

flyktningguider) med tema førstehjelp på Klokkergården i begynnelsen av november. Dette 

måtte dessverre avlyses på grunn av fare for smittespredning. 

I tillegg ble det foretatt en ringerunde til alle flyktningguider for å høre om deres håndtering 

av smittesituasjonen og besøk hos familiene. De fleste avventet forholdsreglene og et par 

stykker hadde foreløpig lagt det «hele på is» fordi de selv var i risikogruppe eller hadde nær 

familie som var utsatt. 

Ved utgangen av året har vi fortsatt noen enslige flyktninger som venter på en guide. Det må 

jobbes med å få flere frivillige innen migrasjon. 
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Røyken Røde Kors, besøkstjenesten 

Janne Elin Stubsjøen, aktivitetsleder for besøkstjenesten  

Besøksvenner/besøksverter 

Ved inngangen til 2020 hadde Røyken Røde Kors 6 besøksvenner som var i aktive i 

besøkstjenesten. I løpet av året har en av besøksvertene gått bort, og to har av 

helsemessige årsaker ikke kunnet fortsette å ha besøksvenn. 

En ny besøksvenn ble koblet til besøksvert i februar, og en besøksvenn ble koblet til 

besøksvert i mars. En tredje kobling var planlagt akkurat da Norge ble nedstengt på grunn 

av Covid-19. Denne besøksvennen har ikke ønsket å sette i gang igjen, så lenge 

smittesituasjonen er slik den er i dag. 

I mars ble all besøkstjeneste «lagt på is» på grunn av pandemien. De som var 

besøksvenner tok opp igjen arbeidet så snart det var gitt klarsignal for det. En besøksvenn 

måtte dessverre trekke seg fra videre arbeid på grunn av jobbsituasjonen sin.  

En besøksvenn ble koblet til besøksvert i juni, en ble koblet i november, og så har vi en ny 

kobling nå i desember. Det betyr at vi ved utgangen av året vil ha 7 besøksvenner som er 

aktive i besøkstjenesten, en mer enn ved inngangen til 2020. 

Vi har hatt noen nye frivillige som har meldt interesse for besøkstjenesten. De har alle fått 

informasjon om kurs som det anbefales å gjennomføre før de kan bli besøksvenn. Bare en 

av dem har gjennomført alle nødvendige kurs, og er nå klar til å bli besøksvenn. 

Kafè for beboere på Bråset 

Vanligvis har Røde Kors en kafè for beboere på Bråset en dag i måneden. Dette har 

dessverre måttet utgå etter at nedstengningen startet i mars. Bråset har ikke åpnet opp for å 

fortsette med denne kafèen så langt. 

Sosialt nettverk for besøksvenner 

I januar hadde vi en samling for besøksvenner på Bråset. Leder i Røyken Røde Kurs, Ludvig 

Daae, og koordinator for besøkstjenesten fra Drammen, Jane Grøtting, deltok på samlingen. 

Formålet med samlingen var å etablere et sosialt nettverk for besøksvenner. Dessverre har 

det ikke vært mulig å gjennomføre flere slike samlinger i 2020. 

Sosialt nettverk med tema førstehjelp for alle frivillige på Klokkergården 

Røyken Røde Kors hadde planlagt en sosial samling for alle frivillige med tema førstehjelp 

på Klokkergården i begynnelsen av november. Dette måtte vi dessverre avlyse på grunn av 

fare for smittespredning.  

Kontakt med hjemmetjenesten 

Aktivitetsleder for besøkstjenesten har hatt jevnlig kontakt med hjemmetjenesten i 

Slemmestad i form av fysisk møte, e-post og telefoner. Dette oppleves som svært nyttig. 

Utkjøring av mat under pandemien 

Frivillige i besøkstjenesten er blitt forespurt om det er noen som har mulighet til å bidra med 

utkjøring av mat under pandemien. Tre meldte at de kunne bidra med dette, men har ikke 

fått noen konkret oppgave så langt. 
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Kursing  

Kursvirksomheten i Røde Kors har i løpet av året endret seg fra å være fysiske samlinger til 

å bli digitale. Noen opplever dette som gode alternativ til de vanlige kursene, mens andre 

vegrer seg mer for å delta på ulike digitale arenaer. Det har vært utfordrende å følge med i 

hvilke kurs som til enhver tid har vært gjeldende. 

Informasjonsflyt 

Det har vært stort behov for å informere om diverse endringer i smittevern og annet gjennom 

året. Det er mange e-poster som er sendt, meldinger på telefon og ikke minst 

gjennomføringen av utallige telefonsamtaler.  

Røyken Røde Kors, møtepunkt 

Anne-Marit Bardalen Wiggen og Jan Arne Lervåg, ledere på Møtepunkt for flyktninger. 

Året har blitt annerledes for alle, også for Møtepunkt. Mange av møtene falt bort. 

3. februar ble Spillekveld gjennomført. Mye folk, god stemning og servering av vafler som 

Nora fra Irak stekte.  

8. mars var det bowlingkveld på Holmensenteret sammen med Asker Røde Kors, 

flyktninggruppa v/ Gro Jahren. Vellykket kveld. 

Så ble det flere avlysninger fram til juni. 

Vi ønsket sterkt å få til en sommeravslutning, og vi tok sjansen på en skogtur til Skapertjern 

18. juni. Det ble en svært hyggelig og vellykket tur. Alle så ut til å sette pris på denne turen 

etter mange måneder uten så mye sosial kontakt.  

Det var en fantastisk kveld med 30 varmegrader, bading i tjernet, medbrakt mat (og grilling 

på en stein ute i vannet). 

Vi spanderte kaffe og innpakket lefse, pluss Antibac. De var relativt flinke til å holde meteren, 

men det var full forbrødring på tvers av alle nasjonaliteter, og den varme kvelden varte 

lenge. 

Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på turen. 

Høsten ble preget av avlysninger. Men Teglen arrangerte en internasjonal sang, musikk og 

dansekveld 10. oktober. Møtepunkt ble invitert, og det ble en fin kveld. 

Da lever vi i håpet om bedre tider i 2021, som alle andre. 

For å vise at Røde Kors tenker på dem, fant vi ut at vi vil gi en julegave til barna i de sist 

ankomne flyktningfamiliene. Det er en familie fra Syria med 5 barn, en fra Tyrkia med 2 barn 

og en fra Sør- Sudan med 5 barn. Gaver er innkjøpt, innpakket og skal avleveres før jul. 

Monika og Anne-Marit var «julenisser». Jan Arne lager julehilsen fra Røde Kors. 
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Aktivitetsregnskap  
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Balanse i RRK pr. 31.12.2020 
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Noter 

Bidrag til bil for Hurum Røde Kors Hjelpekorps.  
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Revisjonsberetning 
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Handlingsplan for Røyken Røde Kors for året 2021   

Denne handlingsplanen er tilpasset nytt hovedprogram 2021-23 som vedtatt på Landsmøtet 2020.  
 
 Mål eller 

målgruppe  
Tiltak/aktivitet  Mål 

antall 
frivillige  

Mål antall 
deltakere/ 
brukere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

2.1 REDDE LIV - 
Mennesker er 
forberedt på, 
responderer på og 
kommer seg raskt 
etter kriser  

(beredskap, søk og 
redning)  
 

Medlemmer av 
Røyken Røde 
Kors som er 
villige til å være 
i beredskap 
 

Ha en oppdatert 
beredskapsplan 
for medlemmer av 
Røyken Røde 
Kors som er 
villige til å være i 
beredskap 

 

  Styret i 
Røyken Røde 
Kors 

Lage en beredskapsplan for 
medlemmer i Røyken Røde Kors. 
Søke hjelp i arbeidet hos 
Distriktskontoret. 

Formalisere en skriftlig 
beredskapsavtale med Asker 
kommune, sammen med Hurum og 
Asker Røde Kors. 

 

2.2 TRYGG 
OPPVEKST - Barn 
og unge utvikler 
seg i trygge 
omgivelser, preget 
av inkluderende 
fellesskap  

Barn og unge Oppstart av 
BARK 

5 15 Ludvig Daae Rekruttere og utdanne 
aktivitetsledere som kan sette i gang 
arbeid med BARK. 

Samarbeide med Hurum og Asker 
Røde Kors. 

Aktiv bruk av media, for å skaffe 
omtale og få frivillige (allerede avtale 
med RHA) 

 30 000 

Barn og unge Tildeling av midler 
fra Anitas 
Minnefond 

  Styret/fondets 
styre 

Aktivt sende ut informasjon om 
fondet til aktuelle kandidater, som for 
eksempel skoler og lignende i gamle 
Røyken 

 

 
 
  



 

 

 

15 
 

 Mål eller 
målgruppe  

Tiltak/aktivitet  Mål 
antall 
frivillige  

Mål antall 
deltakere/ 
brukere  

Ansvarlig 
for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

2.3 LIV I 
VERDIGHET - 
Mennesker lever 
trygge liv i 
verdighet, med 
mulighet for 
utvikling  

(omsorgsaktiviteter 
som 
besøksvenn osv.)  
 

Flyktninger Møtepunkt for 
flyktninger på 
Klokkergården. 

Denne våren to 
turer ute. Høsten 
et møte i 
måneden på 
Klokkergården 
med temaer som 
aktiviserer 
flyktningene. En 
kveld med 
bowling i 
samarbeid med 
Asker RK. 

 5 20 Jan Arne 
Lervåg og 
Anne-Marit 
Bardalen 
Wiggen 

Meningsfylte møter for å integrere 
flyktninger i samfunnet. De får bruke 
språket ved sosiale treff ute og inne. 
Bli kjent med nordmenn og 
flyktninger fra andre land. 

40 000 

Flyktninger Flyktningguide 

1:1 besøk og 
sporadisk kontakt 
ved behov 

5-7 5-7 Monika 
Muller 

Samarbeide med 
Flyktningkonsulenten i Asker 
kommune, Thale Løckstøer. 

Opprettholde aktivitet mellom 
flyktninger og flyktningguide i 
henhold til enhver tid gjeldende 
regler hos Røde Kors under Covid-
19 pandemien. 

Rekruttere og utdanne nye 
flyktningeguider 

 30 000 

Flyktninger Drop-in strikke-
/systue for 
kvinnelige 
migranter en 
gang pr. måned 

  Monika 
Muller 

Anne 
Opsand 

Engasjere kvinner som til vanlig kun 
oppholder seg innenfor hjemmets 
fire vegger. 

10 000 
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 Mål eller 
målgruppe  

Tiltak/aktivitet  Mål 
antall 
frivillige  

Mål antall 
deltakere/ 
brukere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

Besøkstjeneste Fortsette med 
1:1 besøks-
tjeneste mellom 
besøksvenner 
og besøks-
verter. 

Arrangere kafè 
for beboere på 
Bråset en gang 
pr. måned 

12 12 Janne Elin 
Stubsjøen 
 
 
 
Zakaria Ali 
Almamo 

Opprettholde aktivitet mellom 
besøks-venner og besøks-verter 
som er i gang i dag. Dette i henhold 
til enhver tid gjeldende regler hos 
Røde Kors under Covid-19 
pandemien. 

Utdanne frivillige som allerede har 
meldt sin interesse for å bli 
besøksvenner og koble disse til 
besøksverter. 

Rekruttere og utdanne nye 
besøksvenner. 

Samarbeide med ansvarlige for 
ulike omsorgstjenester i Asker 
kommune for å avdekke behovet for 
besøksvenner for enkeltindivider 
eller grupper. 

20 000 

Besøkstjeneste 
med hund 

Starte 1:1 
besøkstjeneste 
med hund. 
Starte besøk 
med hund på 
Bråset 

 1-2  1-2 Janne Elin 
Stubsjøen 

Utdanne og rekruttere besøks-
venner med hund. 
Koble besøksvenner med hund med 
besøksverter. 
Kontakte Bråset for å høre om de er 
interesserte i å ha besøksvenn med 
hund. 
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 Mål eller 

målgruppe  
Tiltak/aktivitet  Mål 

antall 
frivillige  

Mål antall 
deltakere/ 
brukere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

3. HVORDAN VI SKAL 
ARBEIDE:  

       

     3.1 HUMANITÆR 
EFFEKT - Vi prioriterer 
og gjennomfører 
humanitær innsats 
som har effekt  

 

Humanitær 
effekt 

Drive 
opplysnings-
arbeid for 
flyktninger og 
innvandrere om 
Covid-19 og 
vaksineringen 

  Anne-Marit 
Bardalen 
Wiggen 

Monika Müller  

Zakaria 
Almamo 

Samarbeide med flyktningeguiden 
i Asker Røde Kors ev. søke 
prosjektmidler i samarbeid med 
Folkeuniversitetet 

5 000 

     3.2 STYRKE 
FRIVILLIGHETEN - Vi 
inspirerer, mobiliserer 
og beholder flere 
medlemmer og 
frivillige  

 

Styrke 
frivilligheten 

Ha en oppdatert 
og informativ 
facebookside for 
Røyken Røde 
Kors 

  Styret i Røyken 
Røde Kors 

Engasjere en person som kan 
opprette og vedlikeholde en 
facebookside for Røyken Røde 
Kors. Facebooksiden skal være 
med på å informere og skape 
interesse og engasjement for 
Røde Kors sitt arbeid lokalt og 
nasjonalt 

 

 Halvårlige møter 
for alle frivillige i 
Røyken Røde 
Kors 

  Styret i Røyken 
Røde Kors 

Arrangere fellesmøter for de 
frivillige for å skape samhold, 
engasjement og tilhørighet. 

Finne tema for møtene som kan 
være aktuelle for mange. Eks. kurs 
i førstehjelp 

15 000 
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 Mål eller 
målgruppe  

Tiltak/aktivitet  Mål 
antall 
frivillige  

Mål antall 
deltakere/ 
brukere  

Ansvarlig for 
aktiviteten  

Hvordan oppnå målet  Budsjett  

     3.3 ÅPEN OG 
ENDRINGSDYKTIG - 
Vi videreutvikler oss 
som en åpen og 
endringsdyktig 
organisasjon, i tråd 
med 
samfunnsutviklingen  

 Åpen og 
endringsdyktig 

Årlige felles 
møtepunkter 
mellom de tre 
lokalforeningen i 
nye Asker 
kommune 

(Asker, Hurum og 
Røyken) 

  Styret i Røyken 
Røde Kors 

Ta initiativ til felles møtepunkter for 
å styrke og utvide samarbeidet 
mellom de tre lokalforeningene i 
nye Asker kommune 

 10 000 

3.4 BÆREKRAFTIG 
OG ANSVARLIG - Vi 
opptrer på en 
bærekraftig og 
ansvarlig måte, til 
inspirasjon for andre  

 Korsveien 
benyttes til å 
legge inn og 
synliggjøre 
aktiviteter i 
Røyken Røde 
Kors 

  Styret Skaffe oss opplæring i bruk av 
Korsveien til dette formålet 
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Budsjett 2021 

BUDSJETT 2021  

  

  

 Budsjett: 

INNTEKTER:  

Medlemskontingenter: 80 000,00 

Støtte/gaver (priv. Pers. og bedrifter): 5 000,00 

Kurs/førstehjelpsprodukter: røyken mila 8 000,00 

Grasrotandelen/Norsk Tipping 14 000,00 

Panto 150 000,00 

Slemmestad Bingo 90 000,00 

Renter 400,00 

 347 400,00 

  

  

UTGIFTER:  

Kontorrekvisita: 5 000,00 

Porto: 1 000,00 

Gaver: 20 000,00 

Samarbeidsmøter (Asker/Hurum) 10 000,00 

Medlemsmøter (RRK frivillige) 15 000,00 

Investeringer/utstyr/bekledning 10 000,00 

Besøkstjenesten 20 000,00 

Møtepunkt 40 000,00 

Flyktningguide 30 000,00 

Systue 10 000,00 

Barn / ungdom 30 000,00 

Opplysning til innvandrere (Covid-19) 5 000,00 

Postboksleie: 2 000,00 

Kurs: 20 000,00 

Revisjon: 3 000,00 

Distriktsprosjekt/Twinningsamarbeidet (Moldova): 15 000,00 

Transportutgifter: 20 000,00 

Annonser: 5 000,00 

 261 000,00 

  

Budsjettert drifts-overskudd/Resultat overskudd 86 400,00 

  

Overførsel av 10% av regnskapsoverskudd 25 561,64 

til Anitas minnefond 25 561,64 
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Godkjenning av nye «Lover for Røyken Røde Kors» 

 

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

 

Kapittel I. Formål 

§ 1. Røyken Røde Kors er stiftet den 23.04.2002. 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. 

Røyken Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Buskerud Røde Kors 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 Buskerud Røde 

Kors, jf. Lover for Røde Kors §§ 13 og 17 

Kapittel II. Organisasjon – Medlemskap 

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

§ 4. For å løse sine arbeidsoppgaver har lokalforeningen opprettet avdelinger for:  

Røde Kors Omsorg 

§ 5. Røyken Røde Kors kan ha 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. 

 

 



 

 

 

21 
 

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. Røyken Røde Kors yter tilskudd til Buskerud Røde Kors 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 

Røyken 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.  
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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. Røyken 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 

Buskerud Røde Kors inn i stedet for Røyken Røde Kors lokalstyre. 

Røyken 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 Røyken Røde Kors' høyeste myndighet. 

Årsmøtet holdes innen 15.mars. 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 2 medlemmer uten styreverv er til stede.  

§ 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 21 dager før årsmøtet. Forslag 

til lovendringer fra andre enn styret må være innkommet innen utgangen av desember 

måned. 

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Røyken Røde Kors etter forslag fra styret i 

foreningen.  

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.  
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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 5 

medlemmer 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 3 medlemmer, og 1 varamedlem. Flertallet av 

medlemmene og varamedlemmet 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 styremedlemmene. 

§ 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 mars 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. 

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. 
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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 Ikke aktuell  

§ 25. For å erverve og avhende fast eiendom eller påta seg økonomiske forpliktelser kreves 

samtykke av lokalforeningens styre, jf. § 6. 

Røyken Røde Kors har for tiden ingen Lokalråd.  

 § 26. Ikke aktuell 

§ 27. Ikke aktuell 

Kapittel VII Ressursgrupper 

§ 28. Lokalstyret kan – etter behov – opprette ressursgrupper. En ressursgruppe skal løse 

oppgaver etter mandat fra det styret som opprettet den. 

Kapittel VIII. Ikrafttreden 

§ 29. Disse lover, som trer i kraft den 1/3 2021 krever godkjennelse av styret i Røyken 

Røde Kors. Vedtak om endring - jf. § 11, første ledd - må for å tre i kraft, være godkjent av 

distriktsstyret. 
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VALG 2021 

 

Valgkomitéens innstilling 

for valg ved Røyken Røde Kors årsmøte 2021: 

 

 

Liste over valgbare kandidater til verv på valg årsmøtet 1. mars 2021 

  
Felter markert i blått er verv som er på valg.  
Valgkomiteen har oppgitt alle valgbare kandidater under raden for det respektive vervet. Det er 
ikke forslått andre valgbare kandidater utover det som står oppgitt i matrisen under.  
 
Felter markert i grått er verv som ikke er på valg ved årsmøtet 2021 

 

RØYKEN RØDE KORS LOKALFORENINGSSTYRE 

VERV  NAVN  VELGES FOR   RESERVASJON 

Leder    Ludvig Daae  2 år  Ønsker kun lederverv 

Nestleder   Janne Elin Stubsjøen  Ikke på valg 
 

Styremedlem   Monika Müller  Ikke på valg 
 

Styremedlem   Anne-Marit Bardalen Wiggen  2 år Ønsker kun styreverv 

Varamedlem   Ingen kandidat  2 år 
 

Styremedlem   Rita Midtun  Ikke på valg   

 

Valgprosedyre: 

Valgkomiteen har siden november 2020 bestått av Tore Morberg og Line Rak Haugen. Line 
Rak Haugen har kun fungert som administrativ støtte og tilrettelegger.  

Valgkomiteen vil til årsmøtet 2021 ikke levere en innstilling, men heller en liste over kandidater 
til de ulike vervene.   

Valgkomiteen har jobbet for å finne kandidater som er egnet til vervet, og har tid og ønske om å 
inneha vervet. 

Valgkomiteen har hatt fire møter i perioden desember 2020 til januar 2021, samt kontakt på e-
post og telefon.  

Valgkomiteen sendte 8. januar ut en epost til alle forslagsberettigede med forespørsel om å 
komme med forslag innen 20. februar. 

Valgkomiteen hadde innen fristen ikke mottatt noen forslag.  
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Bare kandidater som er foreslått til valgkomiteen innen fristen, og som har sagt seg villig, er 

valgbare på årsmøtet. Det er likevel en forutsetning at de blir foreslått på nytt på selve årsmøtet. 

Alle foreslåtte kandidater kan velges til alle verv i lokalstyret, med mindre kandidaten har tatt 

forbehold om noe annet. 

 

Lokalforeningsstyret 

Leder lokalforening for 2 år: Ludvig Daae 

Nestleder: Janne Stubsjøen  

Styremedlem for 2 år:  Anne-Marit Bardalen Wiggen 

Styremedlem for 2 år:  Monika Müller 

Kasserer for 2 år: Rita Midtun 

Varamedlem for 2 år: Ingen kandidat 

 

Følgende kandidater i styret er i 2021 ikke på valg: 

 

Nestleder Janne Elin Stubsjøen 

Styremedlem Rita Midtun 

Styremedlem Monika Müller 

 

Valgkomite 

Leder for 1 år Tore Morberg (gjenvalg) 

Medlem for 1 år Ingen kandidat (ny) 

 

 

Revisor: 

ECIT Oslofjorden AS, Vibeke Tønning 

 

 


