
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regler for  
Redningsselskapets lokallag  

fastsatt av Sentralstyret 3. desember 2020  

i medhold av Redningsselskapets vedtekter av 25. mai 2019 § 32. 

 



Regler for Redningsselskapets lokallag 
fastsatt av Sentralstyret i medhold av Redningsselskapets vedtekter av 25. mai 2019 § 32. 

 

§ 1. Virkeområde 

Disse regler gjelder for Redningsselskapets lokallag.  

Det er tre ulike hovedtyper lokallag i Redningsselskapet: 

1. Operative sjøredningskorps 
2. RS Ung  
3. RS Frivillig Land 

Lokallagets hovedtype skal gjenspeiles i navnet til lokallaget, med tillegg av stedsnavnet hvor 
lokallaget har sin geografiske tilhørighet, eks. slik; «RSRK Oslo», «RS Ung Oslo» eller «RS 
Frivillig Land Oslo». Stedsnavn som er etablert i lokallagets navn før 31. desember 2020 kan 
beholdes, men da slik at hovedtypen skal være reflektert etter første punktum. 
 
Redningsforeninger og RS Elias lag er lokallag som sorterer inn under RS Frivillig Land. 
 

§ 2. Medlemskap 

Alle fysiske personer som betaler den kontingenten som sentralstyret bestemmer og som 
slutter opp om foreningens formål er medlemmer av Redningsselskapet.  

Et hvert medlem har møte-, tale- og forslagsrett i årsmøtet i medlemmets lokallag. 
Medlemmer som har fylt 15 år har i tillegg stemmerett og kan velges til styreverv og andre 
tillitsverv i Redningsselskapet.  

Alle medlemmer kan delta i frivillig aktivitet i et lokallag. Medlemmer sorterer automatisk inn 
under det lokallag som medlemmets hjemmeadresse hører til (primærlag). Frivillige kan søke 
om å bytte til et annet lokallag. Et medlem kan være frivillig i et primærlag og et 
sekundærlag, men kan kun utøve stemmerett og ha tillitsverv i primærlaget. 

 

§ 3. Utestengelse fra tjeneste eller annen aktivitet 

Et frivillig medlem kan utestenges fra utøvelse av tjeneste eller annen aktivitet for 
Redningsselskapet dersom medlemmet opptrer til skade for Redningsselskapet eller på 
annen måte opptrer i strid med Redningsselskapets interesser og verdier. Utestengelse kan 
gjøres tidsbegrenset. Vedtak om utestengelse fattes av styret i medlemmets lokallag etter at 
den det gjelder har fått anledning til å forklare seg. Vedtak om utestengelse skal gjøres 
skriftlig, og kan påklages til Redningsselskapets varslingsutvalg innen 3 uker. 

 

§ 4. Årsmøtet 

Lokallagets øverste myndighet er årsmøtet.  

Ordinært årsmøte skal normalt avholdes innen utgangen av februar hvert år. 

Innkalling til årsmøte skal sendes med minst fire ukers varsel. Varsel kan gis i elektronisk 
form, og skal minst angi tid, sted og de saker som skal behandles i møtet.  



Lokallagstyret forbereder saker til årsmøtet, og har ansvar for å sikre at valgreglementet slik 
det er inntatt i administrative håndbøker følges, jf. § 7. Lokallagsstyret skal så snart som 
mulig etter avholdt årsmøte sende en kopi av signert protokoll fra årsmøtet som inneholder 
fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer på samtlige styremedlemmer, signert 
årsrapport samt årsberetning til regionkontoret det hører til. Lokallagsstyrer i lokallag med 
eget kontoforhold skal i tillegg sende vedtatt årsregnskap. 

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: 

a. Godkjenning av stemmeberettigede deltakere 
b. Godkjenning av innkalling og agenda 
c. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å undertegne protokoll 
d. Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap for foregående kalenderår. 
e. Valg av lokallagets styre, herunder styreleder 
f. Valg av revisor 
g. Valg av medlemmer til lokallagets valgkomite 

Årsmøtet fatter sine vedtak ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende.  

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når det kreves av to medlemmer av lokallagets styre 
eller når det kreves av mer enn en femtedel av lokallagets medlemmer. Et krav om 
ekstraordinært årsmøte må angi hvilken sak som ønskes behandlet. Frist for innkalling er 
normalt fire uker.  

Årsmøter kan bare fatte vedtak i saker er meldt til behandling innen frister som nevnt i tredje 
og sjette ledd. 

 

§ 5. Lokallagsstyret 

Hvert lokallag har et styre, som har et overordnet ansvar for lokallagets aktivitet, medlemmer 
og driftsmessige forhold. Styret, eller den/de styret bemyndiger, representerer lokallaget 
utad. 

Lokallagsstyret består av tre til fem medlemmer, samt to varamedlemmer, som velges av 
årsmøtet. Funksjonstiden for lokallagsstyret er normalt to år. Et styremedlem kan gjenvelges 
i inntil 5 perioder. For å sikre kontinuitet i styret bør årsmøtet ved nyvalg av styremedlemmer 
tilstrebe en løsning hvor om lag 50 % av styret står på gjenvalgt til hvert årsmøtet.  

Styret har ansvaret for forvaltningen av RS eiendeler i det enkelte lokallag (korps). Herunder 
har de ansvar for å registrere alle eiendeler til enhver tid. Styret skal innen utløpet av hvert 
enkelt kalenderår sende en oversikt over alle eiendeler til administrasjonen, og skal ellers gi 
informasjon på forespørsel. Styret kan utpeke en eller flere ansvarlige for å ivareta styrets 
plikter etter denne bestemmelse. 

Styret har ansvar for å sikre at sitt medlemsregister til enhver tid er oppdatert med nødvendig 
informasjon i det til enhver tid gjeldende system.  

 

§ 6. Oppgaver og myndighet 

Lokallagene skal drive sin virksomhet i sitt lokalmiljø i samsvar med Redningsselskapets 
vedtekter og øvrige vedtak og retningslinjer som er gitt av Redningsselskapets sentrale 
organer. 



Lokallagene skal organisere aktiviteter som bidrar til å fremme Redningsselskapets formål og 
verdier, og som bidrar til økt sjøsikkerhet og trygghet. 

Lokallaget skal samarbeide med regionråd og regionskontor om aktiviteter. 

Lokallagene driver sin aktivitet ut fra tildelte midler fra administrasjonen, sentralstyret, region 
eller Frifond. Tildelte midler skal forvaltes i samsvar med retningslinjer gitt ved slik utdeling. 
Lokallagene kan i samråd med regionråd og/eller regionskontor gjennomføre aktiviteter for å 
samle inn midler til lokallaget. Bruken av slike midler over kr 5000 skal avklares med 
regionskontor. Regionskontoret kan drøfte avklaringen med regionråd. 

Et lokallag kan ikke: 

a) forplikte Redningsselskapet overfor tredjemann, herunder overfor offentlige 
myndigheter, eller 

b) avhende eller på annen måte disponere over Redningsselskapets midler overfor 
tredjemann uten at sentralstyret i det enkelte tilfelle har gitt lagets styre myndighet til 
det eller det følger av dette reglement. 

 

§ 7. Særlige bestemmelser 

For RSRK gjelder for øvrig reglene i Administrativ håndbok for RSRK. 

For RS Frivillig land gjelder for øvrig reglene i Administrativ håndbok for RS Frivillig Land.  

For RS Ung skal det være et nasjonalt ungdomsstyre som tilfredsstiller de til enhver tid 
gjeldende krav som stilles fra offentlige myndigheter, herunder bl.a. definert formål og 
oppgaver. For øvrig gjelder reglene i Administrativ håndbok for RS Ung.  

 

§ 8. Avsluttende bestemmelser 

Sentralstyret godkjenner oppretting eller nedlegging av lokallag i Redningsselskapet. 

Beslutning om endring av RS regler for lokallag treffes av sentralstyret.  

 


