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Ungdomarnas årsmötes budskap till ordinarie stämmans valkommitté  

 

Ärade valkommitté,  

 

Vid ungdomarnas årsmöte 17–19.3.2017 meddelade följande personer att de tänker 

kandidera till vice ordförande i Finlands Röda Kors styrelse:  

 Kaisa Partanen, 24, Tavastlands distrikt  

 Sami Laitinen, 25, Uleåborgs distrikt  

 

Kandidaterna fick presentera sig på mötet och en valdebatt arrangerades. Mötesdeltagarna 

ställde frågor till kandidaterna på finska, svenska och engelska. Båda kandidaterna har varit 

med i Finlands Röda Kors verksamhet länge och har en gedigen kunskap om vår 

ungdomsverksamhet: Laitinen har framför allt administrativ erfarenhet, medan Partanen har 

varit exceptionellt aktiv i att rekrytera nya medlemmar och frivilliga. Båda har erfarenhet av 

ansvarsfyllda förtroendeuppdrag och har därigenom förutsättningar att representera de unga 

i ledande uppgifter inom organisationen.  

 

Båda kandidaterna meddelade om sitt deltagande först efter den tidsgräns som fanns i 

möteskallelsen, så det var inte möjligt att berätta om dem på förhand för distriktens 

ungdomskommittéer eller sätta sig in i deras kunnande utöver det som framkom under 

valdebatten. Dessutom ansågs antalet röstberättigade delegater vid mötet (sammanlagt 33 

av 57 möjliga) för litet med hänsyn till organisationsdemokratin för att kunna rekommendera 

endast en av kandidaterna, med tanke på de ovannämnda faktorerna. Avdelningarna eller 

distrikten kommer att officiellt föreslå kandidaterna för valkomittén.  

 

Till skillnad från det ursprungliga förslaget föreslår ungdomarnas årsmöte för valkommittén 

att både Partanen och Laitinen får ställa upp som ungdomarnas kandidater till vice 

ordförande i organisationens styrelse. På det sättet möjliggörs en jämlik behandling av 

båda kandidaterna och deras kunnande kan beaktas fullständigt när valkommittén gör sitt 

förslag till styrelse. Uppgiften att välja vice ordförande lämnas alltså åt valkommittén och 

ordinarie stämman – det bästa urvalsprovet för ”ungdomarnas ordförande” är att övertyga 

båda om sitt kunnande. Vi hoppas att båda kandidaterna också beaktas när kandidater 

utnämns för valet till styrelsemedlemmar och senare när man bildar kommittéerna under 

styrelsen.  

 

 

Respektfullt på ungdomarnas årsmötes vägnar,  

 

 

 
 

Otto Kari  

Vice ordförande i FRK:s styrelse  

Ordförande i riksomfattande ungdomskommittén 
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