Til alle ledd i Vestfold Røde Kors

Distriktsårsmøte

&

inspirasjonskonferanse!
Hotell Klubben, Tønsberg 21.-23. april2017
Også i år avholdes distriktsårsmøte og inspirasjonskonferansen på Hotell Klubben i Tønsberg.
Vestfold Røde Kors fyller 70 år i år og det vil vi også markere denne helgen.
Denne gangen er det Distriktsråd Ungdom og Hjelpekorps som vertskap. Årsmøtet gjennomføres
på lørdag og Inspirasjonskonferansen på søndag. Valgmøtene for Distriktsråd Omsorg, -Ungdom
og -Hjelpekorps avholdes fredag.
Valgmøtene på fredag er en viktig arena for lokalrådene. Her velger de sine distriktstillitsvalgte. Her
forventes det at du som er leder og nestleder i et lokalråd og distriktsråd - for henholdsvis Omsorg,
Ungdom og Hjelpekorps - deltar. Det er også ønskelig at medlemmer innen disse områdene deltar da
det vil bli konferanser med faglig påfyll i tillegg til valgene.

Distriktsårsmøtet
Distriktsårsmøte er en viktig møteplass, der vi skal ta de viktige debattene og beslutningene til
beste for organisasjonen framover.
Det er forventet at ledere for lokalforeninger, og –råd deltar, men gjerne også ledere for aktiviteter
utvalg så langt det er økonomisk mulig for foreningene og hotellkapasiteten tillater.
Formell innkalling med dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut 21. dager før årsmøtet.
Valgmøtene på fredag starter kl. 1800 og går frem til kl. 2000, etterfulgt av middag.
Distriktsårsmøte starter lørdag kl.09.00 og går frem til ca. kl. 1800, etterfulgt av middag.
Inspirasjonskonferansen starter søndag kl. 0900 og avsluttes ca. kl.15.00.
Deltagelse og stemmerett
Lokalforeningenes delegater med stemmerett på distriktsårsmøte er:
• Leder eller nestleder i lokalforeningen.
• Leder eller nestleder for lokalrådene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors
Omsorg og Røde Kors Ungdom.
Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra
respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). Dersom verken lederen eller nestlederen
kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
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Inspirasjonskonferansen - med fokus på beredskap!
Inspirasjonskonferansen er en arena for inspirasjon, informasjon og sosialt samvær.
Her ønsker vi at så mange som mulig deltar, om du er leder eller ikke, spiller ingen rolle.
I år vil Inspirasjonskonferansen ha beredskap som hovedtema. Røde Kors vil at mennesker som i dag
ikke har tilstrekkelig beskyttelse, ved ekstraordinære hendelser, skal føle trygghet i hverdagen.
Innen utgangen av 2017 ønsker vi at de skal si at "takket være Røde Kors er lokalmiljøet forberedt når
krisen rammer og myndighetenes ressurser ikke strekker til." Årets 8. mai-kampanje vil også ha fokus
på beredskap, dvs. førstehjelp og personlig beredskap.
På Inspirasjonskonferansen får vi bla besøk av Kirsten Helen Myren som er ordførere i Vegårdshei
som vil dele av sine erfaringer med krisesituasjoner. Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser kommer
og det gjør også Ole Henrik Augestad som er kommunelege i Sandefjord som vil ha fokus på
beredskap i kriser og pandemi.
Helge Gudmundsen vil inspirere med sitt foredrag "Jeg – en frivillig".
Han har 30 års er faring som frivillig i sitt lokale idrettslag i Trondheim,
Flatås IL. Han har tatt lederutdannelse i Norges Fotballforbund, og har
hatt mange verv innen fotballmiljøet. De siste 20 årene har han vært
trener og leder for Flatås Lions, et fotballag for funksjonshemmede.
For dette arbeidet har han mottatt flere priser, og sist høst ble han tildelt
Kongens fortjenstmedalje.
Det handler om å bli sett og verdsatt, også som frivillig.

Deltagelse
Lokalforeningslederne har et ansvar for å få med flest mulig fra deres forening til denne viktige
konferansen. Vi håper at flest mulig tillitsvalgte kan delta begge dager og oppfordrer alle
lokalavdelinger og distriktsråd til å stille fulltallige på distriktsårsmøte. Vi vil spesielt oppfordre
lokalforeningslederne til å stimulere til en god og bred ungdomsrepresentasjon.

Deltakeravgift
Med overnatting:
Fredag – søndag:
Fredag – lørdag:
Lørdag – søndag:

kr. 3600,kr. 2500,kr. 2500,-

Enkeltromstillegg

kr. 230,-

Uten overnatting:
Fredag (valgmøte + middag)
kr. 450,Lørdag (årsmøte + lunsj)
kr. 650,Lørdag (årsmøte + lunsj + festmiddag) kr. 1350,Søndag (inspirasjonskonferanse. + lunsj) kr. 650,-

Påmelding
Påmeldingen må være godkjent av din lokalforening før du melder deg på.
Bruk QR kode til påmelding, eller linken som du finner HER.
Husk: Pent antrekk til årsmøtemiddagen på lørdag.

Hilsen

Erik Arnesen
distriktsleder

Bjørn Hjalmar Andersen
daglig leder

Velkommen!

