
 

 
 
Valgkomitéens innstilling til valget på årsmøtet i Grimstad Røde Kors 2019 
 
 
Leder  André Hårde   (stiller til gjenvalg)  
Nestleder Øyestein Svanøe  (stiller til gjenvalg) 
Medlem Karin Mets   (stiller til gjenvalg) 
Medlem Øyvind Tvedt   (stiller til valg) 
Medlem Jan Atle Svanøe  (stiller til gjenvalg) 
Medlem Widar André Saga  (stiller til gjenvalg) 
Vara  Merete Nilsen   (stiller til gjenvalg) 
 
 
Grunnet den ekstraordinære situasjonen hvor det nå i januar først ble fremstilt krav om 
mistillit til det sittende styret i lokalforeningen, uten videre begrunnelse eller saksgrunnlag, 
før kravet så ble trukket uten videre forklaring – så er det en veldig spesiell situasjon vi i 
valgkomitéen har funnet oss i, når vi har jobbet med å finne kandidater som villige til å tre 
inn i en rolle som styremedlem i foreningen vår. 
 
Distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors vurderte deretter i forlengelsen av mistillitssaken å 
sette Grimstad Røde Kors under administrasjon, dette forslaget falt, men de valgte likevel å 
gi lokalforeningsstyret i Grimstad Røde Kors en advarsel. I forbindelse med denne advarselen 
ble det blant annet satt krav om at hele det sittende styret i Grimstad Røde Kors måtte 
melde til valgkomitéen at de stilte sine plasser til disposisjon til det kommende valget på det 
ordinære årsmøtet den 28. februar. Dette ble gjort.  
 
Valgkomitéen har til tross for dette ikke mottatt forslag på andre kandidater til nytt styre i 
Grimstad Røde Kors, bortsett fra på ett nytt medlem, Øyvind Tvedt. Utenom dette har det 
kommet inn forslag på alle de sittende medlemmene i styret. Alle kandidatene i 
valgkomitéens innstilling er forespurt og har takket ja til å stille. 
 
Det skal også presiseres at valgkomitéen hele tiden har hatt og fortsatt har den største tillit 
til det sittende styret og vi er trygge på at de er de aller beste kandidatene til å bringe 
Grimstad Røde Kors sitt humanitære oppdrag videre gjennom alle våre aktiviteter og 
underavdelinger. 
 
Med vennlig hilsen  
Valgkomitéen i Grimstad Røde Kors 
Grimstad, 14.02.2019 
 
Nils Eivind Thune   (leder) 
Sissel Gjennestad   (medlem) 
Henning Langendorff   (medlem) 
Trond Kristensen   (vara) 


