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Finlands Röda Kors • Organisationsutbildning 2017

Så här påverkar du vid stämman

Helsingfors 10– 11.6.2017
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ALLA MED PÅ STÄMMAN – DU KAN PÅVERKA

Ett hurdant Röda Kors vill du vara med i? Hur ser Röda Korset ut  
i framtiden? Hur förstärker vi vår organisations frivilligverksamhet?  
Hur svarar vi på samhällsutmaningarna? Hur utvecklar vi vår 
organisation så att den är med sin tid? 

Finlands Röda Kors ordinarie stämma

Stämman blickar framåt. Medlemmarna bestämmer.

Finlands Röda Kors har sin följande ordinarie stämma i Finlandia-huset 10 –11.6.2017.

Alla Röda Korsets medlemmar är välkomna till stämman. Avdelningarnas och distrik-
tens röstberättigade representanter har yttranderätt och rösträtt på stämman.

Ett tusental rödakorsaktörer samlas i Helsingfors i samband med stämman.

Stämman visar kursen mot framtiden. Förberedelserna inleds redan i god tid och att 
delta i dem är en viktig del av att påverka beslutsfattandet vid stämman. När du del-
tar i förberedelserna är du redan på förhand med och påverkar framtiden.

Finlands Röda Kors högsta beslutande organ

Stämman sammanträder vart tredje år. Varje distrikt och avdelning har rätt att sända 
egna representanter till stämman. Vid stämman fastställs strategin som slår fast rikt-
linjerna för Röda Korsets verksamhet och ekonomi för de följande tre åren och väljs 
förtroendevalda för att leda organisationens verksamhet och ekonomi. Vid stämman 
i Helsingfors gör man även beslut över ändringarna i Röda Korsets stadgar. 

Verksamhetsstrategin ger riktlinjer för hela organisationen, såväl för frivilligverksam-
heten som för anställdas arbete, lokalt, regionalt och riksomfattande. Enligt den pla-
neras arbetssätten i organisationen och fastställs tyngdpunkterna för stödet till av-
delningar. Bland annat så inriktas distriktens och centralbyråns stöd till avdelningarna 
på att genomföra de frågor man kommit överens om i strategin.

Man kan delta i beslutsfattandet vid stämman på förhand

Finlands Röda Kors styrelse bereder de ärenden som behandlas vid stämman. Under 
beredningen hörs avdelningarna i flera olika repriser. 

Under våren 2016 genomfördes Internationella rödakors- och rödahalvmånefederatio-
nens omfattande självvärdering av Finlands Röda Kors verksamhet (OCAC Organisational 
Capacity Asessment Certificate). Som bakgrund till verksamhetsstrategin användes 
också externa opinionsmätningar om människors åsikter angående välgörenhet, för-
eningars och institutioners erkänsla och image samt tilliten gentemot dem (enkäterna 
Hyväntekeväisyys Suomi tänään, Tunnettuus ja imago, Luottamuspuntari). Sommaren 
2016 skickade organisationen också ut en volontärenkät som besvarades av 1827 
människor. Under hösten 2016 ordnades sammanlagt nio stämmoforum för distriktens 
och avdelningarnas förtroendevalda. Stämmoforumens primära syfte var att vägleda 
innehållet för verksamhetsstrategin 2018–2020.
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Styrelsen har förberett den kommande stadgereformen sedan hösten 2015. Under 
hösten arrangerade distrikten och avdelningarna sammanlagt cirka 30 workshops där 
frivilliga, förtroendevalda och anställda diskuterade behovet att förnya stadgorna. 
Samtidigt genomfördes en lagteknisk granskning av stadgorna. Under år 2016 hade 
alla medlemmar och frivilliga möjlighet att kommentera stadgereformen via en stad-
ge-enkät på Rednet och enkäten besvarades av cirka 80 personer. Under hösten 2016 
behandlades stadgereformen i samband med stämmoforumen, i Finlands Röda Kors 
fullmäktige och under ett gemensamt seminarium för organisationsstyrelsen och di-
striktens ordförande.

Avdelningarna deltar också på förhand genom att ta initiativ och nominera kandida-
ter till valet av förtroendevalda.

Påverka strategi och stadgereformen 

Resultaten från enkäterna och stämmoforumen tjänar som underlag för planeringen 
av prioriteringarna med tanke på hela organisationens framtid. Organisationsstyrelsen 
gör ett sammandrag av dem och lägger fram ett förslag till strategi för organisationens 
verksamhet och ekonomi för behandling och fastställelse vid stämman.

Också olika arbetsgrupper, verkstäder och projekt producerar material som bidrar till 
organisationens strategi. I det arbetet deltar representanter från distrikt och avdel-
ningar. Dessutom hörs sakkunniga inom olika branscher och så beaktar man också de 
målsättningar och riktlinjer som internationella Röda Korset har slagit fast.

Ett förslag angående verksamhetstrategin och stadgereformen skickas till distrikten 
och avdelningarna  i februari 2017. Avdelningarna och distrikten har tid på sig att lägga 
fram sina förslag till tyngdpunkter och komma med kommentarer före slutet av mars. 
På många håll ordnar distriktsstyrelserna och avdelningarna diskussionsforum till ex-
empel i samband med distriktens årsmöten eller vid regionala möten.

Avdelningarnas och distriktens röstberättigade representanter behandlar förslagen 
i utskotten och under den allmänna debatten. Vid stämman kan man alltså ännu på-
verka förslagen.

Tidtabell – Strategin och stadgereformen

Våren 2016 Enkäter, undersökningar och mätningar

Hösten 2016
Stämmoforum i distrikten 

Styrelsen: analyser, slutsatser

Februari 2017
Utkastet till strategi till behandling i avdelningarna.

Utkastet till stadgereform till behandling i avdelningarna  

Mars 2017
Avdelningarnas och distriktens förslag till  

ändringar i strategin och stadgereformen

Maj 2017
Styrelsen förslag (strategin och stadgereformen)  
senast 12.5 till avdelningarna 

10.-11.6.2017
Behandling i utskotten

Beslutsfattande i stora salen
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Föreslå kandidater

Vid stämman väljs en ordförande och tre vice ordförande för Finlands Röda Kors, sex 
övriga styrelseledamöter. Därutöver väljs en ordförande och en vice ordförande samt 
medlemmar och suppleanter till fullmäktige. Dessutom väljs revisorer för att granska 
ekonomin.

Organisationsstyrelsen sammankallar valnämnden i februari 2017. Valnämnden förbe-
reder valen av de förtroendevalda. Valnämnden består av de röstberättigade företrä-
darna för distrikten. En avdelning eller ett distrikt kan nominera kandidater på sär-
skilda blanketter som tillhandahålls av distriktsbyråerna och RedNet. Förslagen, som 
bör motiveras, skickas skriftligen till valnämnden senast 28.4.2017. Valnämnden gör 
sitt förslag som skickas med möteskallelsen till avdelningarna och de röstberättigade 
företrädarna. Kandidaterna kan presentera sig på stämmans webbsidor.

Valnämndens förslag behandlas vid stämman som grundförslag. Under valdebatten de-
lar kandidaterna med sig av sina tankar. Du har även möjlighet att nominera din egen 
kandidat på stämman.

Kom med ett initiativ

Varje enskild medlem och organisationens enheter med rättshandlingsförmåga (t.ex. 
avdelning, distrikt) kan komma med ett initiativ om organisationens verksamhet. Initiativ 
som riktas till stämman bör avse den riksomfattande verksamheten och formuleras 
skriftligt. De ska lämnas in till styrelsen minst två månader före stämman. Den sista 
dagen för att lämna in ett initiativ är 13.4.2017. Styrelsen behandlar initiativen men be-
sluten om dem fattas av stämman.

Formulera en kläm

Med klämmar eller initiativ till hemställan antingen vidtas åtgärder för att verkställa 
ett beslut eller framställs en begäran om att utreda eller bereda ett ärende med tanke 
på kommande beslut. En kläm anknyter alltid till en fråga som behandlats vid stäm-
man och den får inte stå i strid med stämmans beslut. I form av en kläm kan man till 
exempel föreslå en praktisk åtgärd för att förverkliga en linjedragning som har gjorts 
av stämman.

Avdelningen kan formulera klämförslaget i förväg men den egentliga klämmen pre-
senteras först vid stämman. Styrelsen ger sina kommentarer till stämmans klämmar 
inom sex månader.

Stämmorepresentanterna

Avdelningarna har vid stämman en röstberättigad representant för varje påbörjat an-
tal av 200 medlemmar. Antalet röstberättigade företrädare baserar sig på antalet en-
skilda medlemmar som har betalt föregående års medlemsavgift. Varje distrikt har en 
röstberättigad representant som väljs av distriktsstyrelsen.

Avdelningsstyrelsen utser de röstberättigade stämmorepresentanterna. Varje röstbe-
rättigad representant ska ha en fullmakt som visar att personen är vald av en avdel-
ning eller ett distrikt. Fullmakterna skickas till avdelningarna i samband med första 
postningen av stämmopappren. Enligt bestämmelserna om jäv får ingen delta i be-
handlingen av ett sådant ärende där personens privata intressen kan stå i strid med 
organisationens (se 26 och 37 § föreningslagen).

Förutom de röstberättigade representanterna har rådets medlemmar, styrelseledamö-
terna och generalsekreteraren yttranderätt vid stämman. Stämman kan också bevilja 
andra personer yttranderätt. Alla medlemmar i Finlands Röda Kors har närvarorätt 
vid stämman.
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Stämmorepresentanterna spelar en viktig roll inte bara under mötet utan också då 
avdelningen ska förbereda sig för stämman och efteråt när besluten ska levandegö-
ras i den egna avdelningen. Hela avdelningen förbereder sig tillsammans. Styrelsen 
och den/de utsedda representanterna har i uppgift att få igång en diskussion i avdel-
ningen och i de olika verksamhetsgrupperna för att kunna föra avdelningsmedlemmar-
nas budskap vidare. När representanter utses är det bra att försöka fixa till det så att 
de i så stor utsträckning som möjligt representerar mångfalden och verksamheterna 
i avdelningen. Efter mötet är representanterna i nyckelställning att väcka diskussion 
om strategin som godkänts av stämman och hur den inverkar på planeringen och ut-
vecklingen av verksamheten i den egna avdelningen.

Röda Korsets strategi styr organisationens och avdelningens vardag

Röda Korsets strategi definierar hela organisationens gemensamma riktning. 
Verksamhetsplanerna för samtliga enheter inom Finlands Röda Kors bygger på de 
tyngdpunktsområden för verksamheten som stämman slår fast. De gemensamma 
besluten styr den kraftsamling för Röda Korset i Finland som omfattar alla organisa-
tionens delar.

Stämman avslutas söndagen 11.6.2017. Efter det börjar arbetet med att genomföra och 
följa upp riktlinjerna i alla enheter inom organisationen. Därför är det bra att avdel-
ningen redan i förväg dryftar hur den ska behandla stämmobesluten så att de existe-
rar i dess vardag också efter mötet.

För begrundan i avdelningen

• Hur många representanter har vi i 
stämman?

• När ska vi välja våra röstberättigade 
representanter?

• Vad är deltagaravgiften för en 
röstberättigad representant på 
stämman och har avdelningen 
budgeterat tillräckligt med medel 
för det?

• Vem deltar i stämman? Finns 
det andra deltagare än de 
röstberättigade representanterna?

• Erbjuder distriktet utbildning för 
dem som deltar i stämman – när 
och var? Vem deltar i utbildningen?

• Ska vi föreslå kandidater till 
förtroendeposter eller ska vi ta ett 
initiativ?

• Vad händer efter stämman? Hur 
gör vi strategin till en del av 
avdelningens vardag?

• Hur medverkar vi i behandlingen av 
förslagen?

• Hur får vår avdelningsstyrelse, våra 
frivilliga och våra medlemmar veta 
om de beslut som har fattats av 
stämman och hur de påverkar vår 
verksamhet?
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Vi går mot stämman – viktiga datum

November 
2016

Styrelsens officiella meddelande om tid och plats för  
mötet i organisationsbulletinen Här och nu

31.12.2016 Antalet representanter

3.2. 2017 Första försändelsen angående stämman  till avdelningarna som 
innehåller 

• Utkast till strategin för 2018–2020

• styrelsens förslag till distrikt och avdelningar för  
kommentarer 

• Utkast till stadgereformen 

• styrelsens förslag till distrikt och avdelningar för  
kommentarer

• meddelande om antalet röstberättigade representanter/avdel-
ning

• fullmaktsmallarna till avdelningar

• meddelande om inkvarteringsmöjligheter

Anmälan till stämman börjar

Februari  
2017

Val av förtroendepersoner: förslagsinlämningen  
till välnämnden börjar

31.3.2017
Kommentarstiden för utkastet till strategin och stadgereformen 
slutar

13.4.2017 Initiativen till FRK:s styrelse

28.4.2017
Anmälningen till stämman slutar

Förtroendevalda: förslagsinlämningen slutar

12.5.2017
Styrelsens officiella möteskallelse till avdelningarna:  Ärenden 
som ska behandlas och valnämndens förslag

10.-11.6.2017 Ordinarie stämma i Helsingfors


