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Referat fra årsmøte i Skedsmo Røde Kors  
2.mars 2011 
 
 
1. Godkjenning av innkalling 
Årsmøtet har vært annonsert i Romerikes Blad 18 februar og på vår hjemmeside. 
I tillegg er det hengt opp lapper på huset.  
Innkallingen godkjennes. 
 
2. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjennes.  
Benkeforslag tillates ikke.   
  
3. Valg av møteleder 
Ann-Helen Bakkelund valgt til møteleder. 
 
4. Valg av møtereferenter 
Julie Hasselberg og Lena Bjartland Strømman er valgt til referenter. 
 
5. Valg av tellekomite 
De tilstedeværende fra valgkomiteen er valgt til tellekomite.  
 
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen 
Øystein Larsen og Oliv Halmer er valgt til å underskrive møteprotokollen, i tillegg til 
ordstyrer Ann-Helen Bakkelund. 
 
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår 
Fred Øistein Andersen refererte hovedpunktene i årsberetningen, mens møtedeltakerne hadde 
anledning til å lese årsberetningen hver for seg. Det ble åpnet for kommentarer etter hvert 
punkt. 
 
Medlemsverving, motivering og informasjon 
Første setning endres til: ” Foreningen har gjennom året ikke gjort en felles stor innsats for 
medlemsverving” 
 
Årsberetningen er godkjent med ovennevnte endring. 
 
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår 
Feil dokument fra revisor var lagt ved i årsmøtepapirene. Riktig dokument ble vist og lest 
opp.  
Regnskapet er godkjent. 
 
9. Handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende 
kalenderår 
Pkt. 3, 5.avsnitt, 2.setning.  
”Det var svært vellykket med en hyggelig busstur til Sverige i 2010, så” strykes.  
2. setning blir da: ”I 2011 er det allerede planlagt 2 turer, samt andre spennende 
arrangementer som magedans for kvinner, kulturmix og bowlingstur i tillegg til den årlige 
sommeravslutningen og pepperkakebaking når det nærmer seg jul.” 
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Pkt. 3, 7.avsnitt, 1. setning. 
Ingunn benevnes med etternavn, Ingunn Toussi 
 
Handlingsplanen godkjennes med ovennevnte endringer. 
 
Budsjettet vedtas uten endringer. 
 
10. Valg av styre, revisor og valgkomite  
Det er 37 stemmeberettigede, 38 stemmer. 
26 stemmer fra hjelpekorpset 
8 stemmer fra omsorg 
0 stemme fra ungdom 
4 vanlige stemmer  
 
 
Leder  for 2 år  Fred Øistein Andersen, skriftlig valg –  

enstemmig 
 
Styremedlem   for 2 år     Stein Erik Østlie, akklamasjon 
 
Varamedlem   for 1 år  Rachel Harviken, akklamasjon 
 
Hjelpekorpset 
2. nestleder (operativ leder) for 2 år  Raymond Aaserud (19 stemmer) 
andre forslag     Espen Halvorsen (4 stemmer)(2 blanke) 
 
1.nestleder (adm.leder) for 1 år  Gro Hege Herberg, akklamasjon 
 
Merk at valgkomiteens innstilling på 1. og 2.nestleder er byttet om etter kandidatenes ønske. 
 
Omsorg   
1.nestleder (besøkstj.) for 1 år   Jan Olav Sjøholt, akklamasjon 
2.nestleder (besøkstj.) for 2 år  Grethe Holsve, akklamasjon 
 
Revisor   for 1 år  Svindal Leidland Myhrer & Co AS, godkjent 
 
Valgkomite                            for 1 år Lokalforening:  

Geir Solvang, Arnfinn Brekke, Knut Melheim    
Hjelpekorps:  
Ole-David Kværner, Thomas Enget  

      Omsorg:  
Bjørg Amundsen, Wenche Svellingen  
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Følgende er ikke er på valg: 
Nestleder   : Lena Bjartland Strømman 
Styremedlem   : Grethe Holsæther 
Styremedlem 
m/økonomiansvar  : Erik A. Haga 
 
Hjelpekorpset, korpsleder : Øystein Larsen 
 
Omsorg, leder   : Ingunn Toussi   
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Øystein Larsen (sign)     Oliv Halmer (sign) 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Ann-Helen Bakkelund (sign) 
ordstyrer 


