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Finlands Röda Kors Ordinarie stämma 2020  

Godkända klämmar 

Kläm 1. Dirigering av resor till klimatvänliga alternativ 

Kläm 2. Papperlös stämma 

Kläm 1.  Dirigering av resor till klimatvänliga alternativ 

Vi i Röda Korsets Klimatpåverkare föreslår som en klämma för ordinarie stämman, att 

styrelsen utreder möjligheterna att dirigera såväl frivilligas som anställdas resor till 

organisationens evenemang och utbildningar i allt större utsträckning med kollektivtrafiken 

och genom samåkning.  

Vi är medvetna om att Finland är ett stort land och att kollektivtrafiken inte är ett alternativ 

överallt. I sådana situationer är samåkning och distansdeltagande bra alternativ utöver de 

traditionella förfaringssätten. Vi anser att ledningen av till exempel ekonomiska skäl (högre 

resekostnadsersättningar eller liknande) kunde uppmuntra till att välja ett mer klimatsmart 

alternativ. Vi har bara ett jordklot, låt oss inte förgöra det.  

Heidi Hellman, Östra Helsingfors avdelning 

Ida Herranen, Bjärnå avdelning   

Jarno Häkkinen, Kuopio avdelning   

Mikko Sipilä, Kuopio avdelning  

Milja von Lerber, Centrala Helsingfors avdelning   

Nea Asula, Norra Helsingfors avdelning   

Sinituuli Dufva, Joensuu avdelning  

Klimatpåverkare Finlands Röda Kors  

Kläm 2. Papperlös stämma 

Vi föreslår som kläm vid ordinarie stämman att styrelsen utreder möjligheten att övergå till 

papperlös stämma eller att betydligt minska användningen av papper vid kommande 

stämmor. Därtill föreslår vi att styrelsen utreder organisationsenheternas mötesförfaranden 

och uppmuntrar till minskning av pappersanvändningen samt till effektiverat utnyttjande av 

elektroniska verktyg. Den här ordinarie stämman ordnas utlokaliserad och deltagarna har 

möjlighet att påverka sitt eget kolavtryck genom att minska pappersförbrukningen. Trots att 

en företrädare har meddelat att han eller hon vill ha materialet elektroniskt, har detta 

material ändå skrivits ut för utdelning till alla på stämmoplatsen. Genom att minska 

pappersförbrukningen betydligt ger organisationen en positiv bild av sin verksamhet och 

minskar sina egna onödiga stämmokostnader.   

Mika Vilpo Åbo avdelning 

Jenni Airola Åbo avdelning   

Anni Holmström Åbo avdelning   

Marianne Holmström Åbo avdelning   

Petri Raita Åbo avdelning   

Sari Salmi Åbo avdelning   

Aleksi Valjakka Åbo avdelning 


