Lover for Norges Røde Kors 2020–23
KAPITTEL I – FORMÅL – EMBLEM
§1
1.1 Norges Røde Kors er stiftet 4. november 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den
internasjonale konferanse i Genève i 1863. Foreningens første plan ble stadfestet av Kongen 4. november
1865.
1.2 Røde Kors er en humanitær, frivillig organisasjon som alltid skal drive sin virksomhet i samsvar med
Genèvekonvensjonene av 1949 og tilleggsprotokollene av 1977 og 2005, og med Den internasjonale Røde
Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsens syv grunnprinsipper: humanitet, upartiskhet, nøytralitet,
uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Røde Kors er den eneste Røde Kors-organisasjonen i
Norge.
1.3 Norges Røde Kors er en del av Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen (heretter Bevegelsen) og
medlem av Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (heretter
Forbundet). Røde Kors skal drive sin virksomhet i samsvar med Røde Kors-prinsippene, bevegelsens
vedtekter, resolusjoner vedtatt av Delegatrådet og Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånekonferansen, forbundets vedtekter, samt vedtak fra forbundets generalforsamling.
1.4 Norges Røde Kors er 14. august 1907 autorisert av Det Kgl. Forsvarsdepartement som frivillig
hjelpeforening for den militære sanitet i tilfelle av krig. Denne autorisasjon er bekreftet av Det Kgl.
Forsvarsdepartement 6. april 1984. 21. august 2009 ble Røde Kors anerkjent av Kongen i statsråd som
humanitær støtteaktør for norske myndigheter i fredstid.
Rollen som humanitær støtteaktør skal alltid utføres i samsvar med Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsens grunnprinsipper.
§2
2.1 Røde Kors’ emblem er et rødt kors på hvit bunn. Emblemet skal anvendes i samsvar med
Genèvekonvensjonene av 1949 og deres tilleggsprotokoller av 1977 og 2005, nasjonal lovgivning og
bestemmelser fastsatt av Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-konferansen samt
landsstyret.
§3
3.1 Norges Røde Kors er en del av Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen og
støtter arbeidet for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.
§4
4.1 Som støtteaktør bistår Røde Kors i fredstid den offentlige redningstjeneste og den offentlige helse- og
omsorgstjeneste med personell og materiell.
4.2 Som støtteaktør i krigstid stiller Røde Kors seg til rådighet som humanitær støtteaktør for
totalforsvaret av landet etter bestemmelser som gis av Kongen eller den han bemyndiger.
4.3 Støtteaktørrollen både i freds- og krigstid utøves i samsvar med Genèvekonvensjonene av 1949,
vedtak fattet på Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-konferansen, herunder bevegelsens
syv grunnprinsipper, samt norsk rett. Røde Kors forbereder og gjennomfører slik støtte i samråd med de
berørte myndigheter, og inngår samarbeidsavtaler der det er hensiktsmessig.
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§5
5.1 Røde Kors bidrar til å spre kunnskap om, og å øke respekten for Genèvekonvensjonene, Røde Korsprinsippene og internasjonal humanitær rett for øvrig, samt til å spre kunnskap om Den internasjonale
Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen.
§6
6.1 Røde Kors skal hindre og lindre menneskelig lidelse, uavhengig av hvor den finner sted. Røde Kors skal
også beskytte liv og helse og sikre respekt for alle mennesker, spesielt under væpnet konflikt og i andre
kriser. Videre skal bevegelsen arbeide for å begrense spredningen av sykdom og fremme helse og sosial
velferd, oppmuntre til frivillighet og være i beredskap for å yte hjelp, samt vise solidaritet med alle som
har behov for beskyttelse og bistand verden over.

KAPITTEL II – ORGANISASJON – MEDLEMSKAP
§7
7.1 Røde Kors er en forening med:
- lokale foreninger (senere kalt lokalforeninger) - jf. kap. IV
- distriktsvise foreninger (senere kalt distrikter) - jf. kap. V
- nasjonalforening– jf. kap. VI, VII og VIII
7.2 Nasjonalt ledd består av:
- landsstyret, jf. kap. VI
- kontrollkomiteen, jf. kap. VII
- landsmøtet, jf. kap VIII.
7.3 Røde Kors Ungdom er Norges Røde Kors’ ungdomsorganisasjon, med frivillige mellom 13 og 30 år.
Røde Kors Ungdom arbeider innenfor Røde Kors sitt formål, på ungdoms egne premisser.
§8
8.1 Alle som deler foreningens grunnprinsipper (jf. § 1, annet ledd) kan være medlem i Røde Kors.
8.2 Medlemskap tegnes i lokalforening. Der det ikke er lokalforening, tegnes medlemskap i distriktet.
Medlemskapet gjelder for nasjonalforeningen.
8.3 Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på Røde Kors sine lovbestemte møter, og kan ha
tillitsverv i Røde Kors sine organisasjonsledd, jf. § 7. For deltagelse på Røde Kors Ungdoms møter, og for
delegater som representerer Røde Kors Ungdom på øvrige møter, gjelder aldersgrensen 13 til 30 år også
for stemmerett.
8.4 Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap. Medlemskapet opphører automatisk dersom
kontingenten ikke er betalt. Landsstyret fastsetter utfyllende bestemmelser om medlemskap og
kontingent.
8.5 Landsstyret kan stille krav til medlemmer og frivillige for å kunne utføre bestemte oppgaver eller
aktiviteter i de enkelte organisasjonsleddene.
8.6 Styret i lokalforeningen eller distriktsforeningen der en aktivitet hører hjemme, er ansvarlig for at
aktiviteten drives i henhold til lover, bestemmelser og retningslinjer i Røde Kors. Styret har også ansvar
for at den som leder en aktivitet gjør en vurdering av om en frivillig har den nødvendige kompetansen og
egnetheten til å utføre aktiviteten vedkommende ønsker å være frivillig i før den frivillige starter i
aktiviteten.
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§9
9.1 En frivillig som ikke har den nødvendige egnetheten som kreves for å være frivillig i en aktivitet kan
utelukkes fra å være frivillig. Det samme gjelder for en frivillig som motarbeider Røde Kors’ formål eller
prinsipper, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover, eller som opptrer på en måte som anses til
skade for Røde Kors. Avgjørelsen om utelukkelse fra aktivitet tas av styret i det organisasjonsleddet, jf. §
7, som har ansvaret for den aktuelle aktiviteten. Et utelukkelsesvedtak kan gjelde spesifikke aktiviteter
eller all frivillig aktivitet, og gjelder i hele nasjonalforeningen. Utelukkelsesvedtaket avgrenses til en
bestemt tidsperiode, men maksimalt 2 år. En utelukket kan søke om å få bli frivillig på nytt etter utløpet
av utelukkelsesperioden. Søknaden behandles av organisasjonsleddet som vedtok utelukkelsen. Det kan
fattes nytt vedtak om utelukkelse når et utelukkelsesvedtak utløper.
9.2 En tillitsvalgt som motarbeider Røde Kors’ formål eller prinsipper, som opptrer i strid med Røde Kors
sine lover, eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors, kan suspenderes fra
tillitsverv inntil neste årsmøte eller valgmøte. Tillitsvalgte i lokalforeningene suspenderes av
distriktsstyret. Tillitsvalgte i distriktsforeningene og nasjonale tillitsvalgte suspenderes av landsstyret.
9.3 Et medlem eller en frivillig som motarbeider Røde Kors’ formål eller prinsipper, som opptrer i strid
med Røde Kors sine lover, eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors, kan av
landsstyret ekskluderes. Eksklusjon omfatter både medlemskap og frivillig aktivitet i Røde Kors, og
gjelder i hele nasjonalforeningen.
9.4 Utelukkelse, suspensjon og eksklusjon kan benyttes alene eller samtidig. Vedtak om utelukkelse og
suspensjon kan ankes, jf. § 15.
§ 10
10.1 En person som Norges Røde Kors ønsker å hedre, kan utnevnes av landsmøtet til æresmedlem av
Norges Røde Kors. Tilsvarende kan en person som et distrikt eller en lokalforening ønsker å hedre,
utnevnes av årsmøtene til æresmedlem av vedkommende distrikt eller lokalforening.

KAPITTEL III – ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 11
11.1 Det enkelte organisasjonsledd, jf. § 7, er alene ansvarlig for de forpliktelser det har påtatt seg. Det
respektive styret er ansvarlig for forvaltning og kontroll av sitt organisasjonsledd.
11.2 Fratrer leder eller nestleder i valgte styrer, råd, og komiteer før valgperioden er ute, skal styret, rådet
eller komiteen, dersom det er beslutningsdyktig, konstituere en ny leder eller nestleder eller sørge for
valg av ny leder eller nestleder, med mindre valget kan utstå til neste årsmøte.
11.3 En person som er ansatt i et organisasjonsledd eller en bedrift/virksomhet som et organisasjonsledd
eller dets styre har ansvaret for, kan ikke velges til styremedlem, rådsmedlem eller årsmøtedelegat i det
aktuelle organisasjonsleddet. En ansatt som gjennom sitt arbeidsforhold har ansvar for arbeid i et
organisasjonsledd en selv ikke er ansatt i, kan heller ikke ha tillitsverv i dette organisasjonsleddet
11.4 Landsstyret vedtar bestemmelser om habilitet for tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i Røde Kors.
11.5 Flertallet av styrets medlemmer og ett varamedlem må være fylt 18 år.
§ 12
12.1 Regnskapene for landsforeningen og distriktsforeningene skal revideres av statsautorisert/registrert
revisor.
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12.2 Regnskap for lokalforeninger skal revideres av statsautorisert/registrert revisor som velges på
årsmøtet dersom lokalforeningen har totale driftskostnader på mer enn kr 5 millioner.
12.3 I lokalforeninger som har driftskostnader på under kr 5 millioner, kan distriktsstyret godkjenne at
revisjonen av regnskapene foretas av 2 personer med relevant kompetanse som velges på årsmøtet.
Landsstyret setter nærmere krav til relevant kompetanse og regler for revideringen av regnskapene til
disse lokalforeningene.
§ 13
13.1 Landsstyret fastsetter innenfor rammen av disse lover: Kommentarer til lovene, lovnormer for
lokalforening og distrikt og bestemmelser for Røde Kors' arbeid.
§ 14
14.1 Røde Kors skal legge til rette for at medlemmer under 13 år har arenaer hvor de kan fremme sine
synspunkter eller øve innflytelse i organisasjonen.
§ 15
15.1 Avgjørelser innenfor et organisasjonsledd, jf. § 7, kan innen 4 uker ankes til nærmeste høyere ledd
til endelig avgjørelse. Fristen regnes fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er kommet frem til
vedkommende part. Landsstyret fastsetter bestemmelser for ankeregler.
15.2 For vedtak fattet i et lokalstyre, årsmøte eller ekstraordinært møte i lokalforeninger, er distriktsstyret
ankeinstans. For vedtak fattet i et distriktsstyre, årsmøte eller ekstraordinært møte i distriktet, er
landsstyret ankeinstans. Vedtak fra landsstyret kan ikke ankes.

KAPITTEL IV – LOKALFORENINGEN
§ 16
16.1 En lokalforening i Røde Kors er et selvstendig organisasjonsledd, jf. § 7.
16.2 Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø og arbeider etter
bestemmelser gitt av landsmøtet og landsstyret.
§ 17
17.1 Lokalforeningen har egne lover, utarbeidet på grunnlag av, og i henhold til, lovnorm fastsatt av
landsstyret. Lovnormen skal sikre at lokalforeningene blir styrt på en god måte, etter demokratiske
standarder og med åpenhet, at lokalforeningens struktur, regler og prosedyrer er klart definert, og at
lokalforeningen er ansvarlig overfor nasjonalforeningen. Lovene skal vedtas på årsmøtet og godkjennes
av distriktsstyret.
§ 18
18.1 Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors' formål. Lokalforeningen er
alene ansvarlig for de forpliktelser som den og dens lokalråd påtar seg, jf. § 11. Lokalforeningen kan
pålegges å yte tilskudd til distriktet og til nasjonalforeningen etter regler fastsatt av landsstyret.
§ 19
19.1 Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer: leder, nestleder og ett til fire
styremedlemmer med inntil to varamedlemmer.
19.2 Der lokalforeningen har egne lokalråd inngår lederne for disse i tillegg i lokalforeningsstyret som
fullverdige medlemmer uten bundet mandat. Nestlederne er varamedlemmer.
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19.3 Lederen innkaller styret til møter så ofte som det trengs. Hvert medlem av styret kan kreve at styret
sammenkalles. Det skal avholdes minst fire styremøter i løpet av året.
19.4 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder lokalforeningens leder eller
nestleder, er til stede. Lokalforeningen skal ha en felles økonomi.
§ 20
20.1 Lokalforeningens årsmøte, som avholdes innen utgangen av februar måned, er foreningens høyeste
myndighet og innkalles av styret i samsvar med lokalforeningens lover.
20.2 Årsmøtet skal:
- godkjenne styrets og lokalrådenes beretninger og reviderte regnskap(er) for det foregående
kalenderår.
- godkjenne lokalforeningens og lokalrådenes ev. handlingsprogram og budsjett(er) for
inneværende kalenderår.
- vedta lokalforeningens lover
- foreta valg i samsvar med lokalforeningens lover.
- behandle andre saker som er innmeldt til styret i samsvar med lokalforeningens lover.
20.3 Landsstyret gir nærmere bestemmelser om valgenes gjennomføring.
20.4 Stemmerett på årsmøtet har fremmøtte medlemmer, jfr. § 8. Lokalforeningens lover skal inneholde
en bestemmelse som regulerer når årsmøtet er beslutningsdyktig.
20.5 Vedtak om endring av lokalforeningens lover, krever to tredjedels flertall. Alle andre vedtak gjøres
ved alminnelig flertall med mindre noe annet er bestemt. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptelling.
20.6 Det skal føres protokoll for årsmøtet, som skal underskrives av lokalforeningsleder samt to av
årsmøtedelegatene.
20.7 Nyvalgt leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer overtar sine verv straks årsmøtet er
avsluttet.
20.8 Lokalforeningens styre kan innkalle til ekstraordinært møte når det finner det nødvendig eller når
minst det antall medlemmer som fremgår av lokalforeningens lover, krever det. Et ekstraordinært møte
kan kun behandle de saker som foranlediget innkallingen.
20.9 Oppløsning av en lokalforening kan gjøres etter vedtak på et årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte
med minimum to tredjedels flertall. Overskytende midler etter avvikling tilfaller distriktet som ikke kan
disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år.
20.10 Dersom det ikke har vært rapportert aktivitet i foreningen de siste to år, kan distriktsstyret innkalle
til årsmøte for å fremme forslag om oppløsning. Dersom årsmøtet ikke blir beslutningsdyktig, kan
distriktsstyret vedta oppløsning.
20.11 Sammenslåing av lokalforeninger kan gjøres dersom alle involverte lokalforeninger fatter vedtak
om dette på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med minimum to tredjedels flertall.
20.12 Landsstyret vedtar videre bestemmelser om hvordan lokalforeninger går frem ved oppløsning
og/eller sammenslåing.
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§ 21
21.1 En lokalforening kan løse sine arbeidsoppgaver innenfor Røde Kors’ formål ved å opprette
avdelinger for:
- Røde Kors Hjelpekorps
- Røde Kors Omsorg
- Røde Kors Ungdom
21.2 Lokalforeningens organisering og mandat skal fremgå av dens lover.
21.3 Avdelingene kan ledes av et lokalråd.
21.4 Aktivitetene skal gjennomføres i henhold til handlingsprogram og budsjett som er vedtatt av
lokalforeningens årsmøte samt bestemmelsene for aktiviteten.
21.5 Der lokalforeningen bestemmer at det skal være et lokalråd, skal dette velges på egne valgmøter
hvor kun medlemmer som er frivillig i avdelingens aktiviteter har stemmerett. Lokalforeningens lover, jf.
§ 17, fastsetter nærmere regler for gjennomføringen av disse valgmøtene. Rådsmedlemmene overtar
sine verv straks årsmøtet i lokalforeningen er gjennomført.
21.6 Landsstyret fastsetter bestemmelser for lokalrådene, samt hvilken organisasjonsstruktur Røde Kors
Hjelpekorps skal ha for å kunne fylle sin operative funksjon.

KAPITTEL V – DISTRIKTET
§ 22
22.1 Et distrikt av Røde Kors er et selvstendig organisasjonsledd (jf. § 7) for lokalforeninger i
vedkommende fylke. Landsstyret kan gi tillatelse til organisering som avviker fra fylkesgrensene.
22.2 Distriktet arbeider etter bestemmelser gitt av Landsstyret.
22.3 Distriktet kan ha egne medlemmer, jf. § 8. Distriktet er et service- og samordningsledd mellom
lokalforeningene og foreningens øvrige organer (jf. § 7).
§ 23
23.1 Distriktet representerer Røde Kors innenfor sitt fylke (jf. § 22) og skal der arbeide for
landsforeningens formål.
23.2 Distriktet kan legge til rette for at det gis et humanitært tilbud fra Røde Kors i alle distriktets
kommuner.
23.3 Distriktet har egne lover, utarbeidet på grunnlag av, og i henhold til lovnorm fastsatt av landsstyret.
Lovene for det enkelte distrikt skal vedtas på årsmøtet og godkjennes av landsstyret.
23.4 Distriktet rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors' formål. Det alene er ansvarlig for de
forpliktelser det påtar seg.
23.5 Distriktsstyret kan overfor lokale ledd og distriktsråd som ikke forholder seg slik, pålegge disse å følge
gjeldende lover, vedtak og bestemmelser. I tilfelle pålegg ikke følges, kan distriktsstyret fatte vedtak om
å sette et lokalråd under et lokalstyres administrasjon og/eller sette lokalforeninger under distriktets
administrasjon.
§ 24
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24.1 Distriktet ledes av et styre som består av følgende medlemmer:
- leder
- nestleder
- 1-4 styremedlemmer
- 1-2 varamedlemmer - som alle velges av årsmøtet
- 3 distriktsrådsledere for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom
24.2 Distriktsrådslederne for Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, jf. § 26,
med nestlederne som varamedlemmer, inngår i distriktsstyret som fullverdige medlemmer uten bundet
mandat.
24.3 Distriktsleder og nestleder samt ledere og nestledere for distriktsrådene kan ikke være medlem eller
varamedlem av noe landsråd.
24.4 Distriktslederen innkaller styret til møter så ofte som det trengs. Hvert medlem av styret og daglig
leder i distriktet kan kreve at styret sammenkalles. Distriktsstyret skal ha minst fire styremøter i året.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, herunder distriktsleder eller nestleder er til
stede. Distriktet skal ha felles økonomi.
24.5 Distriktet forpliktes av distriktsstyret ved underskrift av distriktsleder/nestleder med parafering av
daglig leder/stedfortreder. Daglig leder forplikter distriktet i saker som inngår i den daglige ledelse.
§ 25
25.1 Distriktets årsmøte er distriktets høyeste myndighet.
25.2 Årsmøtets delegater er: leder, nestleder og medlemmer av distriktsstyret og distriktsrådene, samt
representanter for lokalforeningene og lokalrådene, valgt eller utpekt i samsvar med distriktets lover.
25.3 Distriktets lover skal inneholde en bestemmelse som regulerer når årsmøtet er beslutningsdyktig
25.4 Styret innkaller til årsmøtet som skal holdes slik det er bestemt i distriktets lover. Årsmøtet skal
holdes minimum hvert annet år.
25.5 Hvis distriktet har årsmøte hvert annet år, skal det opprettes en kontrollkomité, i henhold til de
bestemmelser som er gitt av landsstyret.
25.6 Årsmøtet skal:
- godkjenne distriktsstyrets og ev. distriktsrådenes beretning(er) og revidert(e) regnskap
- godkjenne distriktsstyrets og distriktsrådenes justert(e) handlingsprogram og budsjett(er) for
inneværende år.
- godkjenne distriktsstyrets og distriktsrådenes handlingsprogram og budsjetter for det kommende år.
- vedta distriktets lover
- foreta valg i henhold til lovene vedtatt av landsmøtet og distriktets årsmøte, samt bestemmelser gitt
av landsstyret
- behandle andre saker som er innmeldt til distriktsstyret i samsvar med distriktets lover.
25.7 Stemmerett på årsmøtet har fremmøtte medlemmer, slik det fremgår av distriktets lover.
25.8 Vedtak om endring av distriktets lover, krever to tredjedels flertall. For øvrig gjøres alle andre vedtak
ved alminnelig flertall, med mindre noe annet er bestemt. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptelling.
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25.9 Det skal føres protokoll for årsmøtet, som skal underskrives av distriktsleder og to av
årsmøtedelegatene.
25.10 Nyvalgt leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer overtar sine verv straks årsmøtet er
avsluttet.
25.11 Distriktsstyret kan innkalle til ekstraordinært møte når det finner det nødvendig, eller når en
tredjedel eller flere av distriktets lokalforeninger krever det.
25.12 Et ekstraordinært møte kan kun behandle de saker som foranlediget innkallingen.
25.13 Oppløsning av et distrikt kan gjøres etter vedtak på et årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte med
minimum to tredjedels flertall. Overskytende midler etter avvikling tilfaller landsforeningen som ikke kan
disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år.
25.14 Dersom det ikke har vært rapportert aktivitet i foreningen de siste to år, kan landsstyret innkalle til
årsmøte for å fremme forslag om oppløsning. Dersom årsmøtet ikke blir beslutningsdyktig, kan landsstyret
vedta oppløsning.
25.15 Sammenslåing av distriktsforeninger kan gjøres dersom alle involverte distriktsforeninger fatter
vedtak om dette på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med minimum to tredjedels flertall.
25.16 Landsstyret vedtar videre bestemmelser om hvordan distriktsforeninger går frem ved oppløsning
og/eller sammenslåing.
§ 26
26.1 Som rådgivende organ for distriktsstyret skal det opprettes distriktsråd for:
- Røde Kors Hjelpekorps
- Røde Kors Omsorg
- Røde Kors Ungdom
26.2 Rådene er distriktets høyeste faglige organ innenfor de respektive fagområdene. Rådenes
sammensetning skal fremgå av distriktets lover.
26.3 Landsstyret fastsetter bestemmelser for alle distriktsrådene
26.4 Distriktsrådene leder aktiviteter innenfor de respektive fagområdene i henhold til
handlingsprogram og budsjett som er vedtatt av distriktets årsmøte, jf. § 25.

KAPITTEL VI – LANDSSTYRET
§ 27
27.1 Landsstyret er Røde Kors’ høyeste styrende myndighet i perioden mellom to landsmøter.
27.2 Landsstyret leder landsforeningens virksomhet og forvalter organisasjonens midler i samsvar med
det hovedprogram og de vedtak som er vedtatt på landsmøtet.
27.3 Landsstyret representerer Røde Kors overfor statsmyndighetene i Norge og i andre land, samt
overfor Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger utenfor Norge.
27.4 Landsstyret skal:
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fremlegge årsberetning og regnskap for kontrollkomiteen til godkjennelse, samt etter å ha
innhentet og vektlagt råd fra Det sentrale råd, utarbeide handlingsprogram og budsjett for
landsforeningens virksomhet.
godkjenne kjøp og salg av eiendom.
fastsette tid og sted for landsmøtet.
fastsette lovnormer, og bestemmelser for ulike virksomheter.
fastsette bestemmelser om valg i landsforeningens organisasjonsmessige ledd.
oppnevne komité for Norges Røde Kors’ æresbevisninger og fastsette statutter for
æresbevisningene.
behandle løpende saker.
ansette generalsekretær.

27.5 Hvert medlem av styret og generalsekretær kan kreve at landsstyret sammenkalles. Det skal avholdes
minst 4 landsstyremøter i året.
27.6 Saker til landsstyret kan fremmes av landsstyrets medlemmer, Det sentrale råd, landsrådene,
distriktene, lokalforeningene og generalsekretæren. Generalsekretæren forbereder alle saker til styret.
27.7 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer, samt presidenten eller en
av visepresidentene, er til stede.
27.8 Med mindre noe annet er bestemt, skjer landsstyrets vedtak ved simpelt alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.
27.9 Det skal føres protokoll over landsstyrets forhandlinger og vedtak.
27.10 Dersom landsstyrets beslutning ikke kan avvente uten vesentlig ulempe for virksomheten, kan
avgjørelse fattes av presidenten. Landsstyret skal i tilfelle underrettes så tidlig som mulig.
27.11 Landsstyret kan overfor distriktsforeninger og distriktsråd som ikke forholder seg slik, pålegge disse
å følge gjeldende lover, vedtak og bestemmelser. I tilfelle pålegg ikke følges, kan landsstyret fatte vedtak
om å sette et distriktsråd under distriktets administrasjon og/eller sette distriktsforeninger under
landsstyrets administrasjon.
§ 28
28.1 Landsstyret består av:
- president,
- 2 visepresidenter,
- 6 styremedlemmer,
- 4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd,
- 3 landsrådsledere som velges på valgmøter for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og
Røde Kors Ungdom,
- 1 styremedlem, valgt fra og av de ansatte.
28.2 De 4 medlemmene fra Det sentrale råd samt landsrådslederne for Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors
Omsorg og Røde Kors Ungdom inngår i landsstyret som fullverdige medlemmer uten bundet mandat.
28.3 Et styremedlem med varamedlem velges fra og av de ansatte i Norges Røde Kors. Valget krever
alminnelig flertall. Styremedlemmet inngår i landsstyret som fullverdig medlem uten bundet mandat.
28.4 Landsstyrets funksjonstid er fra avslutningen av et landsmøte til og med det neste landsmøtet.
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28.5 Landsmøtevalgt medlem eller varamedlem av landsstyret kan ikke samtidig inneha tillitsverv i
landsrådene, distriktsstyrene eller distriktsrådene.
§ 29
29.1 Presidenten er den høyest tillitsvalgte i Norges Røde Kors. Presidentens oppgaver er:
a) å lede landsstyrets arbeid og sørge for at landsstyrets holder møter så ofte som det trengs.
b) å representere Norges Røde Kors både nasjonalt og internasjonalt.
Presidenten kan delegere deler av sine oppgaver til visepresidentene.
§ 30
30.1 Landsstyret kan opprette et arbeidsutvalg bestående av presidenten og to av dets medlemmer.
Landsstyret gir nærmere bestemmelser for arbeidsutvalgets oppgaver og myndighet.
§ 31
31.1 Distriktslederne utgjør Det sentrale råd i Norges Røde Kors jf. § 39.
31.2 Som rådgivende organ for landsstyret skal det opprettes egne landsråd for:
- Røde Kors Hjelpekorps
- Røde Kors Omsorg
- Røde Kors Ungdom
31.3 Landsrådene er landsforeningens høyeste faglige (rådgivende) organ innenfor sine respektive
arbeidsområder.
31.4. Landsstyret fastsetter bestemmelser for valg av landsråd, samt deres sammensetning, funksjonstid
og virksomhetsområder.
§ 32
32.1 Generalsekretæren står for den daglige ledelse av Norges Røde Kors, og skal følge de bestemmelser
og pålegg landsmøtet og landsstyret har gitt.
32.2 Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter foreningens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
Generalsekretæren kan ellers avgjøre saker etter fullmakt fra landsstyret i det enkelte tilfelle, eller når
landsstyrets beslutning ikke kan avvente uten vesentlig ulempe for foreningen. Landsstyret skal snarest
underrettes ved avgjørelsen.
32.3 Generalsekretæren skal sørge for at all forvaltning skjer i samsvar med offentlige lover og forskrifter.
32.4 Generalsekretæren deltar i landsstyrets møter med tale- og forslagsrett, og i landsmøtet med
talerett. Generalsekretæren har ansvar for forberedelser og oppfølging av landsstyremøtene.
§ 33
33.1 Norges Røde Kors forpliktes av landsstyret ved underskrift av presidenten, eller i dennes fravær ved
en av visepresidentene, med parafering av generalsekretæren eller dennes stedfortreder.
Generalsekretæren forplikter Norges Røde Kors i saker som inngår i den daglige ledelse.

KAPITTEL VII – KONTROLLKOMITEEN
§ 34
34.1 Kontrollkomiteen, som består av leder, nestleder og tre medlemmer, samt to varamedlemmer,
velges av landsmøtet, og arbeider etter bestemmelser gitt av samme.
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34.2 Tillitsvalgte og ansatte i Røde Kors, samt nærstående til disse, kan ikke sitte i kontrollkomiteen.
34.3 Kontrollkomiteen skal:
- årlig godkjenne landsstyrets årsberetning og regnskap.
- utpeke revisor.
- påse at landsstyrets virksomhet er i overensstemmelse med organisasjonens lover og landsmøtets
vedtak.
- påse at landsmøtet gjennomføres i overensstemmelse med organisasjonens lover og landsmøtets
vedtak.
- ha et særskilt ansvar for å påse at de sentrale valgene under og mellom landsmøtene
gjennomføres i henhold til lover og bestemmelser.

KAPITTEL VIII – LANDSMØTET
§ 35
35.1 Landsmøtet er Røde Kors’ høyeste myndighet.
35.2 Landsmøtet innkalles av landsstyret med minst fire måneders varsel hvert tredje år til tid og sted som
fastsatt av landsstyret.
Landsmøtets delegater er:
- lokalforeningslederne
- distriktslederne
- landsstyret
- medlemmene av landsrådene
- lederne av distriktsrådene
- representanter for Røde Kors Sykepleiersamfunn
35.3 I tilfeller hvor den påmeldte lokalforeningens representant har forfall kan landsmøtet godkjenne at
personer fra samme lokalforening, og som er godkjent av lokalforeningen, møter som delegat. Tilsvarende
gjelder for distriktsrepresentanter.
35.4 Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet fra andre enn landsstyret, må være innkommet til
landsstyret minst fire måneder før landsmøtet holdes.
35.5 Landsstyret sender relevante forslag til Røde Kors-bevegelsens lovkomité (The Joint
ICRC/International Federation Commission for National Society Statutes [Joint Statutes Commission]) for
vurdering og sørger for at kommisjonens kommentarer tas i betraktning når forslagene behandles.
35.6 Dagsorden med sakspapirer skal sendes ut av landsstyret minst fire uker før møtet.

§ 36
36.1 Landsmøtet ledes av presidenten.
36.2 Landsmøtet skal:
- foreta valg av to dirigenter for møtets forhandlinger.
- forelegges landsstyrets beretning og regnskap (uten vedlegg og noter) for de tre foregående år,
slik disse er årlig godkjent av kontrollkomiteen, samt kontrollkomiteens beretning.
- vedta hovedprogram, herunder rammebudsjett for kommende tre år.
- vedta Lover for Røde Kors og behandle andre innkomne forslag.
- velge president, to visepresidenter og seks medlemmer med to varamedlemmer til landsstyret.
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velge kontrollkomité og fastsette bestemmelser for denne.
velge valgkomité og fastsette valgordning for landsmøtet.
utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra komiteen for Norges Røde Kors’ æresbevisninger.

36.3 Landsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt.
36.4 Stemmerett på landsmøtet har delegatene, jf. § 35.
36.5 Bare de som er til stede på landsmøtet kan avgi stemme.
36.6 Alle valg foregår etter bestemmelser fastsatt av landsmøtet.
36.7 Vedtak om endring av Lover for Røde Kors krever to tredjedels flertall.
36.8 Forslag til lovendringer fra andre enn landsstyret må sendes innen fristen for innkomne forslag.
Landsmøtet kan kun behandle lovendringsforslag som er foreslått innenfor gjeldende frister.
36.9 Med mindre annet er bestemt, gjøres alle andre vedtak med alminnelig flertall. Blanke stemmer
holdes utenfor ved opptelling. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.
36.10 Det skal føres protokoll for landsmøtet.
36.11 Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer av landsstyret og kontrollkomiteen, samt valgkomiteen
overtar sine verv straks landsmøtet er avsluttet.
§ 37
37.1 Landsmøtevalgte medlemmer av landsstyret med varamedlemmer, samt medlemmer av
kontrollkomiteen og valgkomiteen skal fortsette i sine verv inntil det er skjedd nyvalg av lovlig innkalt
landsmøte.
37.2 Medlemmer av landsrådene og medlemmer av komiteer oppnevnt av landsstyret skal likeledes
fortsette i sine verv inntil nye valg eller oppnevnelser kan skje.
§ 38
38.1 Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når to tredjedeler av landsstyret finner det nødvendig, når
minst to tredjedeler av distriktsstyrene eller når minst en tredjedel av styrene i lokalforeningene krever
det. Slikt landsmøte innkalles med minst to ukers varsel, og skal bare behandle de saker som det er innkalt
for, og som dagsorden, utsendt sammen med innkallingen, redegjør for.

KAPITTEL IX – DET SENTRALE RÅD
§ 39
39.1 Det sentrale råd er Røde Kors’ høyeste, rådgivende organ, og arbeider etter bestemmelser gitt av
landsmøtet.
39.2 Det sentrale råd skal gi råd og bistand til landsstyret i utvikling av hovedprogram, årlige
handlingsprogram og budsjettforslag, samt tiltak som krever organisasjonens allmenne oppslutning.
39.3 Det sentrale råd skal ivareta landsforeningens formål og hovedprogram ved sine drøftelser og råd til
landsstyret.
39.4 Det sentrale råd består av distriktslederne, med deres nestledere som varamedlemmer.
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39.5 Det sentrale råd velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Rådet velger også hvilke
medlemmer som representerer rådet i landsstyret.
39.6 Landsstyret fastsetter bestemmelser for dette valget.

KAPITTEL X – OPPLØSNING
§ 40
40.1 Oppløsning av Norges Røde Kors krever minimum to tredjedels flertall på to påfølgende ordinære
landsmøter.
40.2 Ved oppløsning av Norges Røde Kors bestemmer det oppløsende møtet hvordan eksisterende midler
skal anvendes. Vedtaket må ha minst to tredjedels flertall.

KAPITTEL XI – IKRAFTTREDEN
§ 41
41.1 Disse lover trer i kraft etter vedtakelse på landsmøtet. Endringene skal oversendes Røde Korsbevegelsens lovkomité for godkjennelse (The Joint ICRC/International Federation Commission for
National Society Statutes [Joint Statutes Commission]).
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