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De viktigaste besluten fattar vi tillsammans.
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� Under det första veckoslutet i juni samlas över tusen aktiva inom Finlands Röda Kors i Vasa 
 inför viktiga beslut.

� Ordinarie stämman är en enastående möjlighet att delta i organisationens beslutsfattande,    
 träffa andra frivilliga från andra håll i landet och ta del av en glad kvällsfest i gott sällskap  
 vid havet.

Vilka beslut tas på ordinarie stämman?

� På ordinarie stämman beslutar vi om Röda Korsets strategi, det vill säga verksamhetsstrategin   
 för 2021–2023.

� Samtidigt väljs det en ny ordförande och förtroendepersoner till styrelsen och fullmäktige.

Kom till Vasa och påverka!
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� Verksamhetsstrategin styr det gemensamma arbete som Röda Korsets frivilliga och arbetstagare  
 utför under de kommande tre åren. 

� Hundratals människor på alla nivåer i organisationen deltar i utstakandet av verksamhetsstrategin.

� Under hösten ordnar en del av distrikten diskussionsevenemang där medlemmarna kan 
 påverka innehållet i verksamhetsstrategin.

� Under vårens organisationsbehandling 6.2–31.3.2020 har alla avdelningar möjlighet att  
 kommentera verksamhetsstrategin.

Vilken verksamhetsstrategi?

Så här 
framskrider 
behandlingen 
av verksam-
hetsstrategin:

September–november 2019
 - Diskussionsevenemang  
i distrikten och  
avdelningarna

 - Sammanfattning av  
analyserna

Februari–mars 2020
 - Utkast under 
organisations-
behandling 6.2–31.3.

Ordinarie 
stämma 

6–7.6.2020
2019 2020
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� Ordinarie stämman är öppen för alla medlemmar i organisationen.

� Röstberättigade representanter deltar i omröstningarna och kan göra inlägg under stämman.   
 Varje avdelning har en representant med rösträtt per 200 medlemmar. Därtill har varje distrikt   
 en representant. Avdelningens eller distriktets styrelse utser representanterna med rösträtt.

� Andra än röstberättigade medlemmar får delta i stämman och i programmet som ordnas under
 veckoslutet, men utan rösträtt. Särskilt för unga är ordinarie stämman en givande lektion i    
 organisationsdemokrati och en fantastisk möjlighet att få lära känna andra aktiva.

Vem får delta i ordinarie stämman?
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� Mötesplats:  Botniahallen, Prostövägen 2, Korsholm 

� Kvällsfesten:  Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa

Vad händer härnäst?

Anmälningen till ordinarie stämman börjar           6.2.2020
Organisationsbehandlingen av utkastet till verksamhetsstrategi avslutas 31.3.2020
Inlämningen av motioner till styrelsen avslutas            10.4.2020
Tiden för kandidaternas presentation för valdelegationen avslutas    24.4.2020
Anmälningen till ordinarie stämman avslutas          30.4.2020

Var?

Din plats  
för  

påverkan
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Tidtabell för förberedelserna inför ordinarie stämman 2019–2020

November–december
FRK: s styrelses officiella  
meddelande om mötestidpunkt  
och mötesplats  
(senast 4 månader innan).

VERKSAMHETSSTRATEGIPROCESS

Januari
Styrelsen bekräftar antalet  
röstberättigade representanter  
för avdelningarna (läget 31.12.2019)

April
 - Inlämningen av motioner till 

styrelsen avslutas 10.4.2020
 - Tiden för kandidaternas  

presentation för valdelegationen  
avslutas 24.4.2020

2020

2019

Maj
Styrelsens skriftliga kallelse till  
ordinarie stämma 6.5.2020
 - Stämmans agenda
 - Förslag till ny verksamhetsstrategi
 - Motioner & styrelsens svar
 - Anvisning om förfarande
 - Valdelegationens förslag på  

förtroendepersoner

Februari (6.2.2020) 
Utskick för ordinarie stämman:
 - Utkastet till verksamhets  -

strategi på organisationsremiss
 - Antalet röstberättigade repre-

sentanter / avdelning
 - Anvisningar om anmälan och  

inkvartering
 - Fullmaktsunderlag

Mars (31.3.) 
Organisationsbehandlingen 
av utkastet till verksam-
hetsstrategi avslutas

Anmälningen  
inleds  

6.2.2020

Anmälningen  
avslutas 

30.4.2020
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maj
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Verksamhetsstrategin utvecklas i samarbete

2018

Verksamhetsstrategi
 - Förändringar i verksamhetsmiljön
 - Datainsamling
 - Påverkansmekanismer
 - Vision
 - Scenarier

2019 Anmälningen  
inleds 6.2.2020

Anmälningen  
avslutas 30.4.2020

Januari–maj 2019
 - Analyser
 - Workshoppar  

(cb, institutioner etc.)
 - Enkäter
 - Distriktens årsmöten och  

organisationsforum
 - Distriktsseminarium 17–18.5.

September–november 2019
 - Diskussionsevenemang  

i distrikten och  
avdelningarna

 - Sammanfattning av  
analyserna

Version 0.1 Version 0.2

Version 0.3  
Slutligt 
förslag 
4/2020

Januari–februari 2020
 - Version 0.2 till organisations-

behandling
 - 2/2020 utskick till  

avdelningarna, distrikten och 
institutioner

Maj
Utskick av handlingarna 
för ordinarie stämman

Ordinarie 
stämma 

6–7.6.2020

RIKTLINJEPROCESS FÖR FLYTTRÖRELSEARBETET

 

UTVECKLING AV FRIVILLIGVERKSAMHETEN 2030

STYRELSEN
STYRELSEN

1–2.2.

STYRELSEN/ 
DISTRIKTSEMINARIUM

17–18.5.

STYRELSESEMINARIUM
30–31.8.

STYRELSEN/ 
DISTRIKTSEMINARIUM

15–16.11.

STYRELSESEMINARIUM
24–25.1.2020

STYRELSEN
27.4.2020

VERKSAMHETSSTRATEGIPROCESS

UNGDOMSSTRATEGIPROCESS
De ungas ordinarie stämma 

13–15.3.2020 
i Rovaniemi


