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Distribusjon: 
Denne innkallingen er sendt ut 11.03.2022 på e-post til alle ledere/nestledere i lokalforeningsstyrer og ledere/nestledere i 
lokalråd i Østfold Røde Kors, samt distriktsrådene og distriktsstyret, med kopi til administrasjonen og inviterte gjester. E-
postadressene er hentet ut fra vår dialogbase DiBa. Samme informasjon sendes også ut med Nyhetsbrev for Røde Kors i 
Viken. Vi oppfordrer alle lokalforeningsledere til å sjekke at alle aktuelle delegater i sin forening er mottakere. 

 
 
 

Nedenfor følger innkalling til årsmøtet: 
Iht. Røde Kors lover kalles det herved inn til årsmøte med 21 dagers varsel. 

 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ØSTFOLD RØDE KORS 
Lørdag 2. april  

 
PROGRAM   
Kl 09.00: Registrering åpner 

Kl 10.00: Åpning årsmøte 

Kl 12.00: Lunsj 

Kl 13.00: Årsmøte fortsetter  

Kl 19.00: Årsmøtemiddag 

 

 
SAKSPAPIRER 
Dagsorden til møtet og sakspapirene finner dere på nettsiden til Østfold Røde Kors.  
 
Innspill/spørsmål til sakspapirene må være distriktskontoret skriftlig i hende  
innen 30. 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.  
 
 
HVEM KAN DELTA? 
Det er mulighet for deltakelse av både delegater og observatører på årsmøtet. 
 
Hvem er delegat (med stemmerett på årsmøtet)? 
• Medlemmer av distriktsstyret eller distriktsråd 
• Leder ELLER nestleder i lokalforeningen  
• Leder ELLER nestleder i lokalrådene for henholdsvis Røde Kors hjelpekorps,  
• Røde Kors omsorg og Røde Kors Ungdom  
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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 14. mars 2022.  
Se kontaktinformasjon nederst i denne innkalling.  
 
 
PÅMELDING 
Påmeldingsfrist er 14. mars 2022. Invitasjon med påmeldingsskjema er sendt ut tidligere, 
men du kan fortsatt melde deg på til årsmøtet her 
  
 
KONTAKT 
Har dere spørsmål angående årsmøtet ta kontakt med: henrik.saterdal@redcross.no 
 
 
Vi ser fram til et godt årsmøte 
 
 
Med vennlig hilsen 
distriktsleder Robert Flobergseter 
daglig leder Mari Ann Morken 
 
 
 
 
 
 

 


