
FINLANDS RÖDA KORS    

Frivillig- och ungdomsenheten     

        

 UNGDOMARNAS ÅRSMÖTE 2017, KANKAANPÄÄ 

 PROTOKOLL 

 

1§ MÖTETS ÖPPNANDE 

Beslut: Riksomfattande ungdomskommitténs ordförande Otto Kari öppnade 

mötet 17.3.2017 kl. 19.55. 

 

2§ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förslag: Mötet har sammankallats enligt arbetsbeskrivningen för ungdomarnas 

årsmöte. Antalet officiella ombud distriktsvis noteras. 

 

Beslut: Mötet konstateras lagligen sammankallat och beslutfört. På platsen 

fanns 33 delegater av 57 möjliga och nio distrikt av 12 var representerade. 

 

3§ MÖTETS KONSTITUERING 

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

 

Beslut: Till ordförande för mötet valdes Emmi Lehikoinen från Satakunta distrikt 

och till sekreterare kallades Kirsi Salo från centralbyråns frivillig- och 

ungdomsenhet. 

  

Till protokolljusterare valdes Henna Tammi från Västra Finlands distrikt och 

Noora Aho från Helsingfors och Nylands distrikt. Till rösträknare valdes Sinituuli 

Dufva och Minttu Aho från Savolax-Karelens distrikt. 

 

4§ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 Förslag: Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet. 

 

Beslut: Föredragningslistan godkändes som arbetsordning för mötet. 

  

5§  UNGDOMSKOMMITTÉNS RAPPORT FÖR ÅR 2016 OCH RAPPORTERING 

AV INITIATIVEN FRÅN UNGDOMARNAS ÅRSMÖTE 2015 

 Förslag: Diskuteras och antecknas till kännedom. 

 

 Beslut: Ungdomskommitténs ordförande Otto Kari presenterade 

ungdomskommitténs och skolsamarbetets rapport för år 2016 och rapporterade 

om åtgärder angående initiativen från ungdomarnas årsmöte 2015. De skriftliga 

rapporterna fanns till påseende i RedNet på förhand och hade skrivits ut åt 

mötesdeltagarna.  

 

Diskussionen antecknades till kännedom. 

 

6§ DISTRIKTENS RAPPORTER OM VERKSAMHETSÅRET 2016 OCH BESLUTEN 

FRÅN DISTRIKTENS UNGDOMSFORUM 

 Förslag: Diskuteras och antecknas till kännedom. 

 

Beslut: Delegater och anställda från tio distrikt presenterade sina rapporter om 

verksamhetsåret 2016 och besluten från distriktens ungdomsforum.  

 

Kukka Nuora och Noora Aho presenterade Helsingfors och Nylands distrikts 

rapport. 

Riitta Niminen, Kaisa Partanen och alla andra årsmötesdeltagare från 

Tavastlands distrikt presenterade Tavastlands distrikts rapport. 

Satu Sirviö, Aino Räisänen och Iikka Purhonen presenterade Lapplands distrikts 

rapport. 

Jyri Linnakoski presenterade Västra Finlands distrikts rapport. 

Riikka Kesonen presenterade Uleåborgs distrikts rapport. 

Leena-Mary Ylituomi presenterade Satakunta distrikts rapport. 



Minttu Aho och Sinituuli Dufva presenterade Savolax-Karelens distrikts rapport. 

Sara Parhiala, Sofia Henriksson, Eliisa Saarela, Stiina Ratsula och Antero Kautto 

presenterade Egentliga Finlands distrikts rapport. 

Simone Berlin och Kalle Valkeakari presenterade Österbottens svenska distrikts 

rapport. 

Olof Collin presenterade Ålands distrikts rapport (inga officiella delegater). 

 

Diskussionen antecknades till kännedom. 

 

7§  REMISSDEBATT OM INITIATIV, KLÄMMAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN  

Förslag: Initiativ, klämmar och ställningstaganden som kommit till årsmötet 

presenteras och diskuteras. En arbetsgrupp för initiativ och ställningstaganden 

utses. Gruppen ska bestå av en röstberättigad delegat per distrikt. 

 

Beslut: Ett ställningstagande kom i tid till årsmötet (Ställningstagande om att 

få ungdomar med i avdelningarnas styrelser), som Kaisu Virtanen från 

Satakunta distrikt presenterade. Kaisa Partanen från Tavastlands distrikt 

presenterade dessutom ett försenat initiativ (Beakta könsmångfalden). 

 

Detta ställningstagande och initiativ samt andra eventuella ställningstaganden 

och initiativ som kommer till årsmötet diskuteras i en workshop på lördagen. 

 

Deltagarna i workshopen Initiativ och ställningstaganden noterades. 

 

8§ REMISSDEBATT OM UNGDOMARNAS ÅRSMÖTES ARBETSBESKRIVNING 

Förslag: Den riksomfattande ungdomskommittén presenterar sitt förslag på ny 

arbetsbeskrivning för ungdomarnas årsmöte. Saken diskuteras. En arbetsgrupp, 

som består av en röstberättigad delegat per distrikt, utses. 

 

Beslut: Sami Laitinen, som är medlem i arbetsgruppen för utvecklande av 

ungdomarnas förtroendesystem, presenterade arbetsgruppens rapport om 

förnyande av förtroendesystemet samt den nya arbetsbeskrivningen. 

 

Utvecklandet av förtroendesystemet och den nya arbetsbeskrivningen 

diskuteras i en workshop på lördagen. 

 

Deltagarna i Arbetsbeskrivningsworkshopen noterades. 

 

Ordförande avbröt mötet 17.3.2017 kl. 21.17. 

 

Mötet fortsatte 19.3 kl. 9.07. 

 

9§ INITIATIV SOM LÄMNATS TILL ÅRSMÖTET 

Förslag: Förändringsförslag som gjorts av arbetsgruppen 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: Ett ställningstagande skickades på förhand till ungdomarnas årsmöte 

för behandling. Ställningstagandet diskuterades i workshopen för Initiativ och 

Ställningstaganden, där man även bearbetade två initiativ som kommit sent.  

 

Kaisu Virtanen från Satakunta distrikt presenterade ställningstagande 1 

(Ställningstagande om att få ungdomar med i avdelningarnas styrelser) och 

efter ändringarna godkändes det enligt förslaget. 

 

Katariina Kojo från Tavastlands distrikt presenterade initiativ 1 (Beakta 

könsmångfalden) och efter ändringarna godkändes det enligt förslaget. 

 

Minttu Aho från Savolax-Karelens distrikt presenterade initiativ 2 (Barns och 

ungas väg till Röda Korset) och efter ändringarna godkändes det enligt 

förslaget. 



Ställningstagandet som godkändes av ungdomarnas årsmöte finns som bilaga 

till protokollet (BILAGA 1) och det samma gäller initiativen (BILAGA 2). 

 

10§ UNGDOMARNAS ÅRSMÖTES ARBETSBESKRIVNING 

 Förslag: Ändringsförslagen som gjorts av arbetsgruppen för ungdomarnas 

årsmötes arbetsbeskrivning presenteras och man röstar om dem. Den 

riksomfattande ungdomskommittén får i uppdrag att föra arbetsbeskrivningen 

till styrelsen för godkännande.  

 

 Beslut: Sinituuli Dufva från Savolax-Karelens distrikt presenterade den nya 

arbetsbeskrivningen för ungdomarnas årsmöte och efter ändringar godkändes 

den enligt förslaget (BILAGA 3). Riksomfattande ungdomskommittén tar 

arbetsbeskrivningen till styrelsen för godkännande. 

 

11§ TILLSÄTTANDE AV VALKOMMITTÉ 

 Förslag: Ungdomarnas årsmöte tillsätter en valkommitté, som består av fem 

medlemmar och två suppleanter. 

  

 Beslut: Till medlemmar i valkommittén valdes Minttu Aho från Savolax-Karelens 

distrikt, Aija Närvänen och Hanna Träff från Tavastlands distrikt, Kukka Nuora 

från Helsingfors och Nylands distrikt samt Kalle-Hermanni Laakso från Västra 

Finlands distrikt. Till suppleanter i valkommittén valdes Roosa Penttilä från 

Tavastlands distrikt och Simonen Berlin från Österbottens svenska distrikt.  

  

12§ UNGDOMARNAS ÅRSMÖTES BUDSKAP TILL ORDINARIE STÄMMANS 

VALKOMMITTÉ 

 Förslag: Ungdomarnas årsmöte beslutar om sin kandidat under 29 år till FRK:s 

styrelse. Ungdomarnas årsmötes beslut ges till kännedom åt ordinarie 

stämmans valkommitté. 

  

 Beslut: Kaisa Partanen från Tavastlands distrikt och Sami Laitinen från 

Uleåborgs distrikt meddelade vid ungdomarnas årsmöte att de ställer upp som 

kandidater till vice ordförande i Finlands Röda Kors styrelse. Kandidaterna 

presenterade sig själva och en valdebatt arrangerades. Avvikande från förslaget 

beslöt ungdomarnas årsmöte att för ordinarie stämmans valkommitté meddela 

båda kandidaterna som ungdomarnas kandidater (BILAGA 4). 

 

13§ ÅRSMÖTETS HÄLSNINGAR 

Förslag: Ungdomarnas årsmöte godkänner de hälsningar som framförts i 

lördagens workshopar om regelreformsförslaget och utkastet till 

verksamhetsstrategi. 

 

Beslut: Riksomfattande ungdomskommitténs ordförande Otto Kari presenterade 

ungdomarnas årsmötes hälsningar från regelreforms- och strategiworkshopen 

och de antecknades till kännedom.  

 

Workshoparnas hälsningar, som godkändes av ungdomarnas årsmöte, finns som 

bilaga till protokollet (BILAGA 5). Hälsningarna har också meddelats åt de 

personer som förbereder reglerna och verksamhetsstrategin. 

 

14§ RESOLUTION 

Förslag: Ungdomarnas årsmöte beslutar om skrivandet av en eventuell 

resolution och godkänner den efter behandling. 

 

Beslut: Till resolution från ungdomarnas årsmöte godkändes ställningstagande 

1 (Ställningstagande om att få unga med i avdelningarnas styrelser) och det 

kommer att skickas till distrikten till kännedom (BILAGA 1).  

 

15§ ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 



Kirsi Salo presenterade dem som på grund av moderskapsledighet kommer att 

vikariera vid rekryteringen av frivilliga till det nationella och internationella 

sommarlägret 2018 samt i centralbyråns ungdomsverksamhet. 

 

Otto Kari tackade mötesdeltagaren Antero Kautto, som möjliggjorde 

streamandet av mötet till nätet under veckoslutet.  

 

Otto Kari tackade Satakunta distrikts mötesfrivilliga för hjälpen vid mötet. 

 

Otto Kari tackade medlemmarna i arbetsgruppen för förtroendesystemet för att 

de bearbetat förtroendesystemsmodellen och gjort upp en ny arbetsbeskrivning. 

 

Otto Kari tackade riksomfattande ungdomskommitténs medlemmar för 

arrangemangen i samband med årsmötet. 

 

Otto Kari tackade de internationella gästerna Sebastian van Rossum, Azamat 

Baialinov och Sabrina Konzok för att de deltog i årsmötet. 

 

Otto Kari tackade årsmötets ordförande Emmi Lehikoinen för att hon varit 

ordförande. 

 

Otto Kari tackade Satakunta distrikts ungdomskommitté och 

ungdomsverksamhetsplanerare Nina Fisk för mötesarrangemangen. 

 

Otto tackade centralbyråns och distriktens anställda för deras arbete för 

årsmötesarrangemangen. 

 

Simone Berlin och Otto Kari tackade tolkarna för tolkningen vid mötet. 

 

16§  EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

 Inga övriga ärenden togs upp vid mötet.  

 

17§ MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Ordförande Emmi Lehikoinen tackade mötets deltagare och avslutade mötet 

19.3 kl. 10.38. 

 

 

 

 

 

In fidem 

 

 

 

 . 2017 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Emmi Lehikoinen   Kirsi Salo 

Ordförande     Sekreterare    

   

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Henna Tammi   Noora Aho  

Protokolljusterare   Protokolljusterare 


