
FINLANDS RÖDA KORS    

Frivillig- och ungdomsenheten     

        

 UNGDOMARNAS ÅRSMÖTE 2015, JYVÄSKYLÄ 

 PROTOKOLL 

 

1§ MÖTETS ÖPPNANDE 

Beslut: Riksomfattande ungdomskommitténs ordförande Otto Kari öppnade 

mötet 2.10.2015 kl. 19.32. 

 

2§ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förslag: Mötet har sammankallats enligt arbetsordningen för ungdomarnas 

årsmöte. Antalet officiella ombud distriktsvis konstateras. 

 

Beslut: Mötet konstateras lagligen sammankallat och beslutfört. På platsen 

fanns 29 representanter av 58 möjliga och sju distrikt av 12 var representerade. 

 

3§ MÖTETS KONSTITUERING 

Förslag: Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare. 

 

Beslut: Till ordförande för mötet valdes Elina Lampinen från Västra Finlands 

distrikt och till sekreterare kallades Kirsi Salo från centralbyråns frivillig- och 

ungdomsenhet. 

  

Till protokolljusterare valdes Heidi Cozma från Helsingfors och Nylands distrikt 

och Jyri Linnakoski från Västra Finlands distrikt. Till rösträknare valdes Ela 

Arasola och Emilia Väänänen från Egentliga Finlands distrikt. 

 

4§ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 Förslag: Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet. 

 

Beslut: Föredragningslistan godkändes som arbetsordning för mötet. 

  

5§  UNGDOMSKOMMITTÉNS RAPPORT FÖR ÅR 2014 OCH RAPPORTERING 

AV INITIATIVEN FRÅN UNGDOMARNAS ÅRSMÖTE 2014 

 Förslag: Diskuteras och antecknas till kännedom. 

 

 Beslut: Ungdomskommitténs ordförande Otto Kari presenterade 

ungdomskommitténs rapport om tre lyckade projekt år 2014 och rapporterade 

om åtgärder angående initiativen från ungdomarnas årsmöte 2014. En skriftlig 

rapport hade skickats till deltagarna på förhand och fanns att läsa på RedNet 

och skrevs även ut åt mötets deltagare. 

 

Diskussionen antecknades till kännedom. 

 

6§ DISTRIKTENS RAPPORTER OM VERKSTÄLLANDET AV ÅRSMÖTETS 2014 

BESLUT OCH BESLUTEN FRÅN DISTRIKTENS UNGDOMSFORUM  

 Förslag: Diskuteras och antecknas till kännedom. 

 

Beslut: Representanter för sju distrikt presenterade sin rapport om tre lyckade 

verkställanden av årsmötets 2014 beslut och besluten från distriktens 

ungdomsträffar.  

 

Senja Multala presenterade Helsingfors och Nylands distrikts rapport. 

Jenni Soltin presenterade Tavastlands distrikts rapport. 

Emmi Tanskanen och Jyri Linnakoski presenterade Västra Finlands distrikts 

rapport. 

Sami Laitinen presenterade Uleåborgs distrikts rapport. 

Niina Fisk presenterade Satakunta distrikts rapport. 

Antero Kautto och Stina Ratsula presenterade Egentliga Finlands distrikts 

rapport. 



Andrea Södergård presenterade Åbolands distrikts rapport. 

 

Diskussionen antecknades till kännedom. 

 

Ändring i arbetsordningen, punkt 11 öppnades. Otto Kari presenterade 

organisationens styrelses beslut om komplettering av riksomfattande 

ungdomskommittén. Behandlingen av punkten fortsatte på söndag 4.10. 

 

Ordförande avbröt mötet 2.10 kl. 20.41. 

 

Mötet fortsatte 3.10 kl. 9.07. 

 

Antalet officiella representanter vid mötet hade förändrats och ordförande 

konstaterade att 31 officiella representanter nu var närvarande och åtta distrikt 

representerade. 

 

7§  REMISSDEBATT OM INITIATIV, KLÄMMAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN  

Förslag: Initiativ, klämmar och ställningstaganden som kommit till årsmötet 

presenteras och diskuteras.  

 

Beslut:  

Riksomfattande ungdomskommitténs medlemmar Noora Magd och Laura Musta 

presenterade Open space -tillfällets målsättningar och facilitator Lari Karreinen 

dess metoder. Initiativ som kommit in på förhand presenterades vid Open space 

-tillfället och de behandlades kl. 10.30 - 14.00.  

 

Mötet avbröts efter Open space -tillfället 3.10 kl. 14.00.  

  

Mötet fortsatte 4.10 kl. 10.48. 

 

8§ INITIATIV SOM LÄMNATS TILL ÅRSMÖTET 

Förslag: Förändringsförslag som gjorts under Open space -tillfället till initiativ, 

klämmar och ställningstaganden presenteras och man röstar om dem. Om 

initiativen, klämmarna och ställningstagandena fattas beslut, som sedan 

behandlas av riksomfattande ungdomskommittén.  

 

Beslut: Fem initiativ skickades på förhand till ungdomarnas årsmöte för 

behandling. Initiativen bearbetades vid Open space -tillfället.  

 

Katja Leino från Satakunta distrikt presenterade initiativ 1 (Moderniserande av 

kommunikationen) och det godkändes efter ändringar enligt förslaget. 

 

Nina Fisk från Satakunta distrikt presenterade initiativ 2 (Tydligare och 

modernare broschyrer) och det godkändes efter ändringar enligt förslaget. 

 

Stina Ratsula från Egentliga Finlands distrikt presenterade initiativ 3 (FRK emot 

sexuellt utnyttjande). Det ursprungliga initiativet förkastades och ett nytt 

initiativ som utarbetades under Open space -tillfället godkändes enligt förslaget. 

 

Laura Musta från riksomfattande ungdomskommittén presenterade initiativ 4 

(Unga med i arbetsintervjuer) och det godkändes efter ändringar enligt 

förslaget. 

 

Otto Kari från riksomfattande ungdomskommittén presenterade initiativ 5 

(Flyttande av Ungdomarnas årsmöte till våren 2017) och det godkändes enligt 

det ursprungliga förslaget.  

 

Initiativen som godkändes av Ungdomarnas årsmöte finns som bilaga till 

protokollet (BILAGA 1) 

 

9§ RESOLUTION 

 Förslag: Ungdomarnas årsmöte godkänner resolutionen som presenterats. 



 

Beslut: Jenni Soltin från Tavastlands distrikt gjorde en presentation i tre steg 

som utarbetats vid Open space -tillfället angående en resolution med vilken de 

unga tar ställning gällande asylsökande och dagens diskussionsmiljö. 

Resolutionen godkändes enligt förslaget.  

 

Resolutionen som godkändes av Ungdomarnas årsmöte finns som bilaga till 

protokollet (BILAGA 2). 

 

10§ ÅRSMÖTETS HÄLSNINGAR 

Förslag: Behandlas de hälsningar som framförts under Open space-

diskussionerna och stadgeverkstäderna och fattas nödvändiga beslut.  

 

Beslut: Årsmötets ordförande Elina Lampinen från Västra Finlands distrikt 

presenterade de hälsningar som framförts under Open space -diskussionerna 

och stadgeverkstäderna och de antecknades till kännedom.  

 

Hälsningar som godkändes av Ungdomarnas årsmöte finns som bilaga till 

protokollet, från Open space -diskussionerna BILAGA 3 och från 

stadgeverkstäderna BILAGA 4. 

 

11§ ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Otto Kari presenterade organisationens styrelses beslut om komplettering av 

riksomfattande ungdomskommittén. Ungdomskommitténs nya medlemmar är 

Camilla Mattjus från Österbottens svenska distrikt och Teemu Väisänen från 

Helsingfors och Nylands distrikt. Vid valet av de nya medlemmarna 

poängterades i enlighet med ungdoms- och skolsamarbetsstrategin kunnande, 

erfarenhet av frivillig- och organisationsarbete och möjligheten att förbinda sig 

till kommitténs verksamhet.  

 

Johanna Kylmäoja presenterade vårmötet som hålls 19 - 20.3.2016. Mötet är 

utbildande till innehållet. 

 

Johanna Kylmäoja presenterade #Dubbeltupp -kampanjen. I distrikten görs en 

fördubblingsplan i samarbete med centralbyråns anställda Johanna Kylmäoja 

och Kirsi Salo. 

 

Riksomfattande ungdomskommittén och Johanna Kylmäoja presenterade och 

premierade #Dubbeltupp-tävlingens vinnare Riitta Nieminen och Pilvi Peltola 

från Tavastlands distrikt. 

 

Otto Kari tackade mötets facilitatorer för hjälpen med Open space -tillfället och 

stadgeverkstäderna. 

 

Otto Kari tackade mötesdeltagaren Antero Kautto, som möjliggjorde 

streamandet av mötet till nätet under veckoslutet.  

 

Otto Kari tackade Västra Finlands distrikts mötesfrivilliga för hjälpen vid mötet. 

 

Otto Kari tackade Västra Finlands distrikts ungdomskommitté och 

ungdomsverksamhetens planerare Kaisa Tauriainen för mötesanordningarna. 

 

Otto Kari tackade riksomfattande ungdomskommitténs medlemmar för 

arrangemangen i samband med årsmötet. 

 

Otto Kari tackade årsmötets ordförande Elina Lampinen för att hon varit 

ordförande. 

 

Johanna Kylmäoja tackade riksomfattande ungdomskommitténs ordförande Otto 

Kari för arrangemangen i samband med årsmötet. 

 



12§  EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

 Inga övriga ärenden togs upp vid mötet.  

 

13§ MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Ordförande Elina Lampinen tackade mötets deltagare och avslutade mötet 4.10 

kl. 11.59. 

 

 

 

 

 

 

In fidem 

 

 

 

 . 2015 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Elina Lampinen   Kirsi Salo 

Ordförande     Sekreterare    

   

 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Heidi Cozma   Jyri Linnakoski  

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 


