
HVA
SKJER?

Tid og sted for
ÅRSMØTENE er klare!

Vi er godt i gang med planleggingen av årsmøtene for 2023. Tid
og sted er satt, så hold av datoen! Påmeldinger vil starte fra
mandag 9. januar med påmeldingsfrist fire uker før årsmøte.

Årsmøte for Buskerud: 
Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg. 
Dato: 25.03.23



Årsmøte for Akershus: 
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Dato: 15.04.23

Årsmøte for Østfold: 
Sted: Scandic Brennemoen 
Dato: 15.04.23.

Det er opprettet en samleside hvor du vil finne nyttig informasjon og
lenker for digitale og nedlastbare dokumenter. Siden blir oppdatert
fortløpende. Du kan finne den HER.

Innkomne forslag –
ÅRSMØTE distrikt

Ønsker ditt lokalstyre å melde inn saker til distriktets årsmøte er
fristen for dette tirsdag den 31.1.2023, i henhold til distriktets
lover kapittel 4 § 13:

«Innkomne forslag. Forslag må være innkommet til distriktsstyret
innen utgangen av januar måned. Forslag til lovendringer fra andre
enn styret må være innkommet innen utgangen av desember
måned».

Innkomne forslag sendes til Mari Ann Morken
mariann.morken@redcross.no

https://rodekorsviken.mailmojo.page/arsmoter2023/
mailto:mariann.morken@redcross.no


Utsettelse av ÅRSMØTE
 

I henhold til lovnorm for lokalforening 2020-2023 kapittel 4 §15,
skal lokalforeningen holde sitt årsmøte innen første mars
(Akershus og Østfold) og 15. mars i Buskerud

Om lokalforeningen av ulike årsaker ikke klare å overholde denne
fristen, må det sendes en søknad til distriktsstyret om utsettelse.
Lokale årsmøter kan imidlertid ikke være etter distriktets årsmøte
som for 2023 er:

Akershus: 15. april

Buskerud: 25. mars

Østfold: 15 april

Søknad om utsettelse sendes til Mari Ann Morken
mariann.morken@redcross.no

mailto:mariann.morken@redcross.no


Er dere klare for de
kommende ÅRSMØTENE?
 

Vi skriver 2023, og som i tidligere år, skal det i løpet av de neste
måneden avholdes årsmøter i hele vårt store distrikt. Noen av
våre tilitsvalgte har dette i fingrene.  For andre kan det være
første gang de sitter med ansvaret. I Støtte og utvikling har vi
glede av å invitere dere til TO webinarer som gir faglig påfyll,
noen god maler, samt råd og tips til en god gjennomføring.

Vi ber om at dere bruker formsskjemaet som angitt under for
påmelding. Webinaret holdes på Teams, og vi trenger  en e-post
adresse for å få dere med i møtet. Varighet på det enkelt webinar: Et
sted mellom 60 og 90 minutter.

Mandag 16. januar kl 18:00 – Valgkomiteens arbeid 
Forhåpentigvis har de vært i arbeid i flere måneder, men vi vet at
mange starter med jobben i disse dager. De som trenger litt faglig
påfyll på dette særs viktige området, bør få med seg dette webinaret. 
Påmelding HER

Onsdag 18. januar kl 18:00 – Årmøtepapire m.m 
En gjennomgang av årsmøtepapirer og andre formaliteter knyttet
opp mot årsmøtegjennomføring. – Dette webinaret arrangerte vi
også 28. november i 2022. 
Påmelding HER

https://forms.office.com/e/DiraMDACDJ
https://forms.office.com/e/BPqAxDwbki


Øvelse i øvre Buskerud
 

 

ØKONOMI

Lokalforeninger kan igjen



Lokalforeninger kan igjen

søke klimatilskudd

 

Nå er det igjen mulig å søke tilskudd til klimavennlige tiltak i
Søknadsportalen! I siste landsstyremøte før julen besluttet
landsstyret å videreføre tilskuddsordningen «Tilskudd til grønne
og klimavennlige tiltak».

Landsstyret har over tid ønsket å styrke Røde Kors sitt arbeid med å
redusere klima- og miljøfotavtrykket. Da tilskuddsordningen ble
lansert i starten av 2022 uttalte presidenten i Norges Røde Kors, Thor
Inge Sveinsvoll følgende: – Jeg oppfordrer alle til å være o�ensive på
dette området, og at de som har en god ide til klimavennlige tiltak
benytter muligheten til å søke tilskudd. Tilskuddsordningen skal
bidra til at distrikts- og lokalforeninger får drahjelp til å redusere
klimagassutslipp, og bli mer miljøvennlige. Det er også mulig å søke
midler til miljøsertifisering. Erfaringer fra årets tildeling viser at det
bygges solceller og varmepumper, det anska�es el-varebiler og
kompostsystemer.

Ved å gå inn på Søknadsportalen her og trykke «Søke penger», vil
søknadsskjema og retningslinjer til tilskuddsordningen komme opp

Lokalforeninger har søknadsfrist 25. januar 2023, deretter sender
distriktsforeningene/kontorene sine sammenslåtte søknader til
nasjonalkontoret med frist 15. februar 2023.

https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/


Refusjonskrav for tildelte
midler 2022

Har du glemt å sende inn refusjonskrav for tildelte midler 2022? Står
det i ditt tilsagnsbrev at du må sende refusjonskrav, er dette eneste
måte å få utbetalt tildelte midler.

Ta kontakt med okonomi.viken@redcross.no om du ikke har gjort
dette snarest.

Gjensidigesti�elsens jule aksjon 2022

Frist for refusjonskrav 31.januar 2023. Rapporteringsfrist i
Søknadsportalen er 5.februar 2023

For andre hendvendelser, kontakt Robert på robert.walmann@redcross.no

mailto:okonomi.viken@redcross.no
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

