
 

Innkalling til årsmøte for  

Røyken Røde Kors  
 1. mars 2021 kl. 18.30 

 
1. mars 2021 avholdes det digitalt årsmøte for Røyken Røde Kors på Teams. 
Påmeldte delegater får tilsendt lenke til møtet via oppgitt e-postadresse i påmeldingsskjemaet. 
Lenken sendes ut få dager før møtet. 
 
 
 

DAGSORDEN 

 
Dagsorden: 

  
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  
12 b) Godkjenning av nye “Lover for Røyken Røde Kors» 

13. Valg til styret i lokalforening  
14. Valg av revisor  
15. Valg av medlemmer til valgkomite  
        
 

 
 

 

SAKSDOKUMENTER 

 
Saksdokumenter til årsmøte for Røyken Røde Kors finner du på denne siden fra og med 17. februar.  
Du må logge deg på med din Røde Kors-epostadresse. Lokalforeningsleder Ludvig Daae kan kontaktes 
for å få tilsendt papirene. Se kontaktinformasjon nederst i denne e-posten. 
NB: Spørsmål til sakene må sendes til Ludvig Daae på epost ludvig.daae@redcross.org innen 22. 
februar 
 
Alle som deltar 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/sites/Arbeidsrom-02140/SitePages/Hjemmeside.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FArbeidsrom%2D02140%2FDelte%20dokumenter%2F%C3%85rsm%C3%B8ter%2F%C3%85rsm%C3%B8te%2F%C3%85rsm%C3%B8te%202021&FolderCTID=0x012000A4090764FEBC8240A74BFC0A77CC7056&View=%7B999DE749%2D2424%2D4FDF%2D85BB%2D51B88FB1C419%7D


 
 
 
 

HVEM KAN DELTA? 

  
For å sikre en god gjennomføring vil det kun være anledning for delegater (med stemmerett) å delta. 
 
Hvem har stemmerett på valgmøtet? 
Medlemmer av Røyken Røde Kors som har betalt sin kontingent til Røyken Røde Kors i løpet av de 
siste 14 måneder innen møtets begynnelse, har stemmerett på lokalforeningens årsmøte. 
 
 

PÅMELDING 

 
Alle som skal delta på årsmøtet må melde seg på. Du kan melde deg på her. 
Vi er avhengig av korrekt forhåndspåmelding for å kunne sende ut lenke til møtet, klargjøre 
nødvendige dokumenter i forbindelse med gjennomføringen og sende disse til korrekt e-
postadresse mens møtet pågår. 
Påmeldingsfrist er 25. februar 2021. 
 

Gjennomføring av digitalt møte 

 
Et digitalt møte er et møte som foregår gjennom en digital kommunikasjonsplattform. I Røde Kors 
bruker vi programmet 'Teams' fra produsenten Microsoft, som gir mulighet til å kommunisere med 
video, tale og chat. Alle deltagerne kobler seg sammen i et felles møte med sin egen enhet (eks. 
mobiltelefon/iPad/tablet/PC).  
 
Hvem har tilgang til Teams? 
Alle frivillige med aktivitetstilknytning har en Office 365-konto via Korsveien. Du kan laste ned Teams-
appen på PC, Mac, mobil eller nettbrett og logge deg på med denne kontoen.   
 
Hvis du sliter med Korsveien? 
Har du glemt brukernavn/passord til din Røde Kors-e-post, gå til korsveien.no og benytt «Glemt 
passord» funksjonaliteten der. Har du andre problemer med å koble deg på Korsveien, kan du 
kontakte Frivilligservice: 
E-post: frivilligservice@redcross.no  
Tlf. 22054000 (tastevalg 3)  
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 12-15 og kl. 18-21 
  
 
 

KONTAKT 

 
Har dere spørsmål angående årsmøte ta kontakt med: Ludvig Daae på ludvig.daae@redcross.org. 
 
Vi ser frem til å treffes! 
 
Med vennlig hilsen 
Røyken Røde Kors 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81m_CmYdaJLRLpuSxQb30u0ZUQ1JVUFAwVldQWVhKWjQxMUZLWkFRVVJURi4u

