
 
 

 
 

Valgbrev fra Valgkomiteen 
Informasjon om ledige verv i Oslo Røde Kors 2022 

 
 

Kjære alle frivillige og ansatte i Oslo Røde Kors! 
 

Oslo Røde Kors gjennomfører årsmøtet tirsdag 29. mars 2022. Det er delegatene på 
årsmøtet som velger nye medlemmer til Distriktsstyret og Kontrollkomiteen.  

Distriktsstyret har følgende sammensetning: 

• leder 

• nestleder  

• 4 styremedlemmer  

• 2 varamedlemmer  

• 2 distriktsrådsledere for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps og Røde Kors 
Ungdom (velges ikke av årsmøtet) 

• ansattes representant (velges ikke av årsmøtet, men av ansatte) 
 

Kontrollkomiteen har følgende sammensetning: 

• leder 

• 3 medlemmer 

• 1 varamedlem 
 
Det er ønskelig og viktig at Valgkomiteen og Årsmøtet har flere kandidater å vurdere og 
velge fra. Vi ber både sittende medlemmer som ønsker å stille til gjenvalg, og nye kandidater 
som ønsker å påta seg verv, til å stille sitt kandidatur til rådighet for vervene i Oslo Røde 
Kors. 

I år kan det søkes på følgende verv: 

 

Distriktsstyret: 

• Leder (2 år) 

• 2 styremedlemmer (2 år) 

• 1 varemedlem (2 år) 
 

Kontrollkomiteen: 

• 2 medlemmer (2 år) 
 

Årsmøtet velger også medlemmer til Valgkomiteen, men det er Distriktsstyret som foreslår 
kandidater. Valgkomiteen kan ikke selv foreslå medlemmer til egen komité.  

En rekke andre verv i organisasjonen oppnevnes av Distriktsstyret gjennom året.  
Valgkomiteen vil også kunne spørre kandidater om de er interessert i andre verv enn til 
Distriktsstyret og Kontrollkomiteen og eventuelt formidle dette videre. 

 



 
 

 
 

Mer informasjon om Distriktsstyrets og Kontrollkomiteens arbeid finner du på våre nettsider. 

Vi ønsker mangfold i Distriktsstyret og gjør hva vi kan for å ta dette med inn i prosessen.  

For Distriktsstyrets og Kontrollkomiteens samlede sammensetning er det en fordel om 
kandidatene har en eller flere av de følgende kvalifikasjonene: 

• God kjennskap til Røde Kors 

• Erfaring fra frivillig arbeid 

• Nasjonal og/eller lokal samfunnskunnskap  

• Kunnskap innen sentrale områder for Røde Kors som beredskap, migrasjon, 
integrering, finans, strategi 

• Erfaring og kompetanse innen styrearbeid/kontrollkomitearbeid 
 
Distriktsstyret og Kontrollkomiteen møtes 7-8 ganger i året. Vi ser etter kandidater som 
ønsker å prioritere disse møtene og som kan bidra med: 
 

• Å være en aktiv bidragsyter i åpne diskusjoner under møtene 

• Humanitært engasjement 
 
Leder av Distriktsstyret representerer jevnlig Oslo Røde Kors i ulike fora og er også en del av 
andre råd basert på sin rolle. Dette krever deltakelse, forberedelser og tid og bør vurderes av 
søkere. Andre styremedlemmer kan bli bedt om å representere organisasjonen.  

Det er viktig å merke seg de formelle reglene om valgbarhet i organisasjonen: Bare 
kandidater som er foreslått skriftlig overfor eller av Valgkomiteen innen fastsatt 
tidsfrist, og som har sagt seg villige til å stille, er valgbare på årsmøtet. Det er en 
forutsetning at kandidatene foreslås på nytt under selve møtet av Valgkomiteen eller 
en delegat. 

 

Søknadsfrist er 1. februar 2022 og søknadsskjema finner du her. Legg ved CV om du 
ønsker det.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til Valgkomiteen ved: 

Benedicte Biørnstad (leder)           benedicte.biornstad@gmail.com 
Surinder Joshi (medlem)                 snjuio@gmail.com  
Olav Dahl (medlem)            olavdahl@hotmail.com  
Birgitte Kolrud (varamedlem)             birgitte.kolrud@gmail.com  

 

Vi gleder oss til å samarbeide med dere alle om å få de beste kandidatene til det nye 
Distriktsstyret og Kontrollkomiteen! 

 

Med vennlig hilsen,  

Oslo Røde Kors valgkomité 
 

 

Vedlegg: 1  

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oslo/om-oslo-rode-kors/valgkomiteen/
https://www.rodekors.no/globalassets/_distrikt-og-lokalforeninger/dk-oslo/dokumenter/skjema/soknadsskjema_verv-_oslo-rode-kors_2022.pdf
mailto:benedicte.biornstad@gmail.com
mailto:snjuio@gmail.com
mailto:olavdahl@hotmail.com
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Vedlegg 1 – Hvilke verv er på valg i 2022? 

 

Oversikt over nåværende Distriktsstyre, Kontrollkomite samt de som er på valg 

Distriktsstyret består av følgende personer: 

Leder:    Hanne Refsholt   (på valg) 

Nestleder:   Øydis Gadeholt     

Medlem:  David Aas Correia 

   Anja Johansen 

   Kathrine Sæverud Hauge  (på valg) 

                           Jørgen Emerslund                     (på valg) 

Varamedlem:  Øyvind Kragh Kjos     

   Helei Ahmadi                         (på valg)  

   

I tillegg består Distriktsstyret av 3 personer som velges andre steder enn på ORKs årsmøte: 

Distriktsrådsleder Hjelpekorps 

Distriktsrådsleder Røde Kors Ungdom 

Ansattrepresentant 

 

Kontrollkomiteen består av følgende personer: 

Leder:   Trond Johannesen   

Medlem:  Morten Thorbjørnsen            (på valg) 

                                  Jon Halvor Knutsen                          (på valg) 

   Liv Berg   

Varamedlem  Lena Westlake 

 


