
KLÄMMAR GODKÄNDA AV ORDINARIE STÄMMAN (10–11.6.2017) OCH STYRELSENS 

SVAR  

 

KLÄM 1: Om stödande av FRK:s beredskap i hemlandet  

 

För att utveckla organisationens beredskap bör särskilt stöd riktas till avdelningarna för att stärka 

Finlands Röda Kors egen beredskap. En betydande del av beredskapsresurserna har bundits till 

koordinering av frivilliga räddningstjänsten. Under den kommande treårsperioden bör resurser 

även inriktas på utveckling av Finlands Röda Kors egen beredskap i distrikten, så att distrikten 

kan stöda utarbetandet av avdelningsspecifika och regionala beredskapsplaner, 

myndighetssamarbete samt samarbetsavtal. I samarbetet mellan avdelningarna motiverar 

distriktet avdelningarna, vid behov genom ekonomiskt stöd och genom att ansvara för 

myndighetssamarbetet.  

 

Styrelsens svar:  

 

Ett fokusområde under den kommande strategiperioden är utveckling av Finlands Röda Kors 

beredskap. Styrelsen fortsätter verkställandet av utvecklingsplanen för beredskap som godkändes 

i maj 2017. Verkställighetsplanen omfattar stärkande av FRK:s beredskap, förbättrande av 

kvaliteten, klarläggande av arbetsfördelningen mellan centralbyrån och distrikten, så att 

avdelningarna får det professionella stöd de behöver. Som en del av detta utvecklingsarbete 

klarläggs FRK:s koordinerande roll inom frivilliga räddningstjänsten. För genomförande av 

verksamhetsplanen och utvecklingsplanen har i den treåriga ekonomiplanen också godkänts 

nationella tilläggsresurser till stöd för utvecklande av FRK:s nationella beredskap samt för 

utveckling av digitala verktyg för beredskapen. Mätare och ansvarsfördelningar gällande målen 

fastställs närmare i den treåriga arbetsplanen.  

 

I fråga om personresurser kommer organisationen att anvisa mera ekonomiska och personella 

resurser för utveckling av organisationens egen beredskap och för att förtydliga fördelningen av 

beredskapens personresurser mellan stärkande av beredskapen och koordineringsuppgiften inom 

frivilliga räddningstjänsten.   

 

 

KLÄM 2: Säkerställande av smidigt regionalt myndighetssamarbete i samband med 

landskaps- och vårdreformen  

 

Under den kommande treårsperioden ska FRK kunna reagera i myndighetssamarbetet på de 

förändringar som landskapsreformen och vårdreformen för med sig i det regionala samarbetet 

med myndigheter och inom organisationen. Organisationens distriktsindelning och gränserna som 

ändras för myndighetsområdena och landskapen motsvarar inte varandra. Därför måste 

organisationens interna ansvarsfördelning och samarbete granskas samt distriktsgränser och 

eventuella ändringsbehov granskas för att de på ett ändamålsenligt sätt ska svara mot 

omvärldsförändringen i beredskapsverksamheten och myndighetssamarbetet.   

 

Styrelsens svar:  

 

Att definiera och fastställa det regionala myndighetssamarbetet är en speciell utmaning under den 

kommande strategiperioden, då många myndigheter omorganiserar sina regionala strukturer och 

arbetsfördelningen mellan landskapen och kommunerna utformas som en del av vård- och 

landskapsreformen. En precisering av den regionala arbetsfördelningen och 

myndighetssamarbetet har redan inletts inom organisationen med tanke på både 

beredskapsverksamheten och verksamheten som främjar hälsa och välfärd.  



I utvecklingsplanen gällande Röda Korsets beredskap (5/2017) har som mål uppsatts att 

organisationens aktionsberedskap anpassas till områdesindelningen för vårdsektorn och 

räddningsväsendet, så att alla myndighetsområden har en fastslagen ansvarspart och områdena 

utövar beredskapsverksamhet som överskrider distriktsgränserna. Ansvarsområdena mellan 

distrikten fördelas under våren 2018. Dessa ansvarsområden är de blivande social- och 

hälsovårdsområdena, vilka eventuellt motsvarar landskapsindelningen, 

specialupptagningsområdena (ERVA), områdena för polis- och räddningsväsendena. Fördelningen 

av regionala ansvar kommer inte helt att motsvara distriktsgränserna, utan   ansvarsdistrikt och 

ansvarsverksamhetsområden kommer att klarlägga vilka som från Röda Korsets sida i första hand 

är samarbetsparter med myndigheterna oberoende av distriktsindelningar.  I samma 

sammanhang utvecklas och stöds samarbete över distriktsgränserna mellan distrikten och 

avdelningarna.  

 

I samband med reformen stöds också avdelningarnas aktiva samarbete med kommunala 

myndigheter i synnerhet då det gäller att främja hälsa och välfärd. 

 

KLÄM 3: Åtgärder för att göra hälsopunkterna mångsidigare 

 

Röda Korsets hälsofrämjande verksamhet består i hög grad av förebyggande arbete. 

Hälsopunkterna är mötesplatser med låg tröskel och de som verkar där är yrkesutbildade 

personer inom hälsovården. På grund av vårdreformen ställs organisationerna inför en ny 

situation. Det hälsofrämjande arbetet faller på kommunernas lott.  

 

Röda Korset bör inta en aktiv hälsofrämjande roll med tanke på hälsopunkterna.  Nya 

hälsopunkter grundas och de redan existerande förstärks. Hälsopunkterna kunde främja 

samarbetet med avdelningarnas olika funktioner, t.ex. vänverksamheten och 

närståendevårdarnas stödverksamhet samt med externa partner såsom övriga organisationer 

inom välmående- och hälsobranschen.  

 

Styrelsens svar:  

 

Styrelsen anser förnyandet av hälsopunktsverksamheten vara en aktuell och viktig 

utvecklingsuppgift under den kommande strategiperioden. Utvecklingsarbetet har redan inletts 

och det fortsätter aktivt under hela stämmoperioden. Hälsopunkternas verksamhet stöder Röda 

Korsets verksamhet för främjande av människornas hälsa och välfärd och för minskande av 

skillnader i hälsa.  

 

Finlands Röda Kors har 2016-2017 berett ett program för främjande av hälsa, vilket startar 

1.1.2018 då stämmoperioden 2018-2020 börjar. I planeringen av programmet har en stor mängd 

frivilliga i hälsofrämjande program samt sakkunniga från olika organisationsenheter i hela landet 

deltagit. Aktuell information, åsikter och idéer om behov och verksamhet har sammanställts i 

workshoppar och med hjälp av en enkät. Det nya programmet för främjande av hälsa fokuserar i 

synnerhet på en utökning av hälsopunkterna och på utveckling av hälsopunktsverksamheten. 

Samtidigt sammanställs olika program inom hälsofrämjande, utvecklas utbildningssystemet för 

frivilliga, koordineringen av verksamheten och det regionala stödet. Målet är att möta människor 

och deras behov och resurser på ett övergripande sätt. Det är viktigt att de frivilliga inom 

hälsopunkterna och vänverksamheten i fortsättningen samarbetar mera, eftersom ensamhet 

enligt dagens undersökningar är en av de största hälsoriskerna.  

 

Hälsopunkterna kan i framtiden fungera som mångsidiga mötesplatser och mobila enheter, som 

erbjuder information, stöd och verksamhetsmöjligheter för människor i syfte att främja deras 

hälsa och stöda deras sociala välmående. Hälsopunkterna kan nå ungdomar till exempel i skolor 

eller på sommarfestivaler, erbjuda stöd vid utdelningsställen för mathjälp eller bilda en träffpunkt 



för äldre. Med hjälp av tjänstedesign skapas också en identifierbar gemensam image för 

hälsopunkterna. Hälsopunkterna och de frivilliga inom hälsofrämjandet inbegrips också tydligare 

som en del av organisationens beredskap och avdelningarnas beredskapsplanering.  

 

Programmet har också som mål att göra den redan existerande frivilligverksamheten inom Röda 

Korsets hälsofrämjande verksamhet mera synlig och känd samt att hjälpa till att stärka det lokala 

samarbetet med kommunerna och övriga organisationer. Utvecklingen av hälsopunkternas 

verksamhet stöds också av utvecklingen av digitala tjänster för de frivilliga. För koordineringen av 

det hälsofrämjande programmet har en arbetstagare anställts vid centralbyrån från och med 1.11. 

Också distrikten har anvisat mera resurser än tidigare för hälsofrämjande verksamhet. För 

verksamheten har anhållits om nationellt bidrag från STEA. För avdelningarna finns 

småunderstöd, det vill säga Bättre dag-bidrag för utvecklig av hälsopunktsverksamhet lokalt. 

Även annan finansiering för att stöda verksamheten söks under den inkommande 

stämmoperioden. 

 

KLÄM 4: Röda Korset, en rökfri arbetsplats 

  

Enligt huvudmål 2 är Röda Korsets uppgift att främja välmående och hälsa. Vi vill att människors 

förutsättningar att ta hand om sin egen och sina närmastes hälsa och välmående förbättras. Vi 

stöder och uppmuntrar människor att främja sin hälsa och sitt välmående.  

 

För att Röda Korset som organisation själv ska fungera föredömligt i enlighet med sitt mål och sin 

riktlinje föreslår vi att Röda Korset som arbetsplats förbinder sig att främja rökfrihet och staka ut 

en officiell linje om att Röda Korset är en rökfri arbetsplats. Dessutom föreslår vi att en utredning 

görs om hur det här målet och denna princip också kan iakttas i frivilligverksamheten, t.ex. första 

hjälpen-jouren.  

 

En arbetsplats är rökfri, då 

 

 arbetsgivaren uppmuntrar arbetstagarna att sluta använda tobaksprodukter och andra 

nikotinprodukter,  

 företagshälsovården stöder arbetstagarna att sluta använda tobaksprodukter och andra 

nikotinprodukter,  

 det i lokaler och utomhusområden som förutsätts i tobakslagen inte används 

tobaksprodukter eller elektroniska cigaretter, 

 det i arbetsplatsens lokaler inte finns några rökrum och eventuella rökrutor utomhus har 

placerats mindre synligt och så att tobaksrök inte kan sprida sig till inomhusutrymmen, 

 rökning är förbjuden under arbetstid med undantag av lagstadgade och i kollektivavtalen 

inskrivna pauser, 

 alla arbetsplatsens tillställningar är rökfria,  

 tobaksprodukter och icke medicinska nikotinprodukter inte säljs i lokaler som arbetsplatsen 

förvaltar och  

 arbetsplatsens rökfrihet visas på ett synligt sätt i arbetsplatsens lokaler, t.ex. med dekaler, 

och att rökfriheten också nämns i arbetsplatsannonserna.  

 

Styrelsens svar:  

 

Styrelsen understöder förslaget om en rökfri arbetsplats. Under åren 2018-2019 genomförs 

nödvändiga åtgärder inom arbetstagarorganisationen. På basis av de erhållna erfarenheterna ges 

avdelningarna anvisningar om rökfrihet i frivilligverksamheten.  

 

Besluten och åtgärderna gällande rökfrihet är arbetsgivarspecifika. Därför bör saken 

överenskommas i distriktens och centralbyråns samarbetsorgan samt genomföras lokalt. 



Centralbyrån stöder distrikten i planeringen och förverkligandet. Om arbetsgivaren beslutar sig för 

att stöda rökavvänjning, bör det beaktas att det inte finns någon reservering för detta i 

budgeteringen för år 2018.   

 

Åtgärder:  

 

1. Ärendet behandlas i distriktets/centralbyråns samarbetsråd eller på små arbetsplatser 

på ett möte som är öppet för alla arbetstagare.  

2. Kring projektet samlas i varje distrikt/centralbyrån ett team: företagshälsovården, 

arbetstagarens representant (till exempel arbetarskyddschefen), 

arbetarskyddsfullmäktig och så vidare.   

3. Varje team kommer överens om genomförandet, det vill säga om tidtabeller, 

arbetsfördelning och ansvarsområden, åtgärder och material som ska användas samt 

om den interna kommunikationen: e-post, interna publikationer, internet.  

4. Teamet planerar uppföljningen av förverkligandet av den rökfria arbetsplatsen. 

 

 

KLÄM 5: Resurstilldelning för och stärkande vänverksamheten genom samarbete  

 

För att lindra ensamhet och främja socialt välmående bör åtgärder utvecklas för att hitta 

ensamma och skapa möjligheter till möten i näromgivningen. För att förverkliga detta behövs det 

nya verksamhetsformer som prövas djärvt med utgångspunkt i de lokala behoven i samarbete 

med kommunen och övriga organisationer. För den här utvecklingen av verksamheten ska det 

finnas starkt stöd i organisationen och resurser i distrikten.  

 

Styrelsens svar:  

 

Styrelsen förhåller sig positiv till utvecklandet av resurstilldelningen för och stärkande av 

vänverksamheten. I den nationella treåriga verksamhetsplanen ingår flera åtgärder, genom vilka 

vi i organisationen inom vänverksamheten tillsammans utvecklar ny lågtröskelverksamhet och nya 

former för uppsökande arbete i syfte att ännu bättre nå människor som känner sig ensamma.  

Former för kortvarig popup-vänverksamhet skapar vi genom projektet Digitalt ekosystem. 

Utvidgad vänverksamhet på nätet för olika åldersgrupper möjliggör möten oberoende av plats och 

uppmuntrar till deltagande. Vänverksamheten utvidgas också för att bättre än tidigare nå dem 

som bor på anstalter.  Elektronisk vänförmedling och utveckling av vänförmedlingen erbjuder 

arbetsverktyg och ger i fortsättningen en bättre garanti för att alla frivilliga kan delta och gör 

också vänförmedlingen bättre nåbar och kan sålunda vara till hjälp för allt flera ensamma.  

 

Vi förtätar samarbetet med kommunerna i synnerhet då det gäller att sprida information, att hitta 

hjälp samt i verksamhet som främjar välfärd och hälsa. Vi ökar samarbetet med andra 

organisationer i specialfrågor, till exempel då det gäller bemötande av personer med 

minnessjukdomar.  

 

Utvecklingen av verksamheten stöds nationellt genom att stärka samarbetet mellan distrikten och 

centralbyråns sakkunniga. På nationell nivå söker vi aktivt finansiering för att också stöda 

verksamheten regionalt. Avdelningarna erbjuds för inledande av nya former inom 

vänverksamheten småunderstöd, så kallat Bättre dag-bidrag.  

 

Om distriktens ekonomiska situation tillåter, uppmuntrar styrelsen distrikten att anvisa resurser 

för stödande av vänverksamheten. 

 

 

 



KLÄM 6: Särskild uppmärksamhet på produktion av material till avdelningarna 

 

I organisationen bör uppmärksamhet fästas på att ordna och producera stöd i form av material till 

avdelningarna. Centralbyrån och distriktet producerar mycket material om kampanjer, evenemang 

o.s.v. Ofta går det så att materialet ändå inte betjänar avdelningarnas behov, eftersom det inte 

går att lägga till information om avdelningen eller för att utskriftsstorleken och färgerna inte 

lämpar sig i praktiken. Vi föreslår att avdelningarna har möjlighet att medverka och kommentera 

material i tillverkningsskedet, så att materialet inte går till spillo. Avdelningens digitala 

verktygslåda, där all information till avdelningarna gällande kommunikation, anvisningar samt 

kommunikationsmedel finns. Det är skäl att ta med frivilliga från hela Finland i utformningen.  

 

Välkändheten för principerna och Röda Korsets värden är allt viktigare i dagens atmosfär av 

hatretorik.  

 

Det är viktigt att material för påverkningsarbete utvecklas för avdelningarnas behov. Särskild 

uppmärksamhet ska fästas på nytt material, med vilket Röda Korsets principer kommuniceras utåt 

på ett nytt sätt.  

 

Distriktens och centralbyråns beredskap för snabb materialproduktion som svarar mot behoven 

bör stärkas. 

 

Styrelsens svar:  

 

Målet under den kommande strategiperioden är att hitta och ta i bruk goda modeller för hur 

frivilliga och de som arbetar med dem kan delta i kommunikationsplaneringen i lämpliga skeden 

av utvecklandet av kommunikationsmedier som med tanke på avdelningsverksamheten är 

viktigast.  Vid planeringen av informationssystemet för frivilliga, som utkommer i årsskiftet, har 

principen om gemensam planering tillämpats. Gemensam planering är en naturlig fortsättning på 

vår organisations demokratiska beslutssystem och vår gemensamma strategi.  

 

Vid planeringen av kommunikationsprodukter för avdelningarnas bruk vill man redan nu lämna 

utrymme för kontaktuppgifter för den enhet som använder materialet. Detta kan utvecklas 

ytterligare. Klara anvisningar för detta ges för att uppgifterna som användaren fyller i ska vara 

tydliga och därmed betjäna målgruppen för kommunikationsprodukten på ett bra sätt.  

 

Ett av huvudmålen i den nya strategin är att vi ska påverka modigt och sakkunnigt. Utvecklingen 

av verktygen och anvisningarna för det lokala påverkningsarbetet kräver samarbete och 

engagemang på alla nivåer i organisationen och detta förutsätter en fungerande kommunikation 

inom organisationen.  Genom att effektivera den interna kommunikationen kan vi allt bättre 

informera och diskutera om våra principers betydelse. Med utveckling av avdelningarnas 

kommunikationsutbildning främjar vi synligheten för och värdesättningen av frivilligverksamheten 

och också kommunikationen då det gäller organisationens arbetstagare och frivilliga.  

 

Ett fokusområde i den nya strategin är effektiva hjälpinsatser. För att vi i våra hjälpinsatser ska 

kunna agera snabbt bör vi också utveckla vår kommunikation att motsvara sådana situationer. 

Nya kommunikationsmetoder utvecklas för att svara mot beredskapsorganisationens behov, så att 

vi med hjälp av dem kan kommunicera snabbt både internt och externt. Förutsättningen för en 

materialproduktion som är snabb och motsvarar behoven är att de frivilliga förbinder sig till att ta 

i bruk och gemensamt utveckla det digitala informationssystemet för frivilliga som byggs upp 

under hösten 2017. Materialproduktion som är snabb och motsvarar behoven fungerar effektivast 

i en digital miljö, där de frivilligas kontaktuppgifter kan hållas uppdaterade. 

 

 



Kläm 7: Utställningslokal för Finlands Röda Kors  – ”Finlands Solferino till Sveaborg” 

 

Sveaborgs rödakorsavdelning (Suomenlinnan osasto) önskar att Röda Korsets styrelse utreder 

möjligheten att öppna en utställningslokal som presenterar Röda Korsets historia, principer och 

verksamhet och som också sprids digitalt på webben till allmän beskådan.   

 

Sveaborg är ett av Finlands objekt på världsarvslistan och besöks årligen av över en miljon 

personer. Sveaborg är en ypperlig plats som hemvist för en utställning, men vid planeringen bör 

den digitala teknikens omfattande möjligheter beaktas och utställningen utvidgas att täcka hela 

landet som en webbutställning.  

 

Röda Korsets historia och nuvarande verksamhet kan presenteras på ett allt intressantare sätt och 

genom metoder som också uppskattas av framtidens ungdomar. I utställningslokalen bör 

moderna showroom-lösningar utnyttjas, såsom virtuell verklighet, AR-teknik och andra digitala 

lösningar samt allt annat som de närmaste åren kan tänkas föra med sig.  

 

Alla avdelningar representerar Röda Korset på sina egna orter, men alla avdelningar kan inte 

själva presentera verksamheten på ett högklassigt sätt. En utställningslokal för hela 

organisationen skulle producera innehåll för alla avdelningars bruk.  

 

Det är bra för en attraktiv organisation att ha ett mångsidigt skyltfönster. Väsentligt är inte var 

skyltfönstret finns utan vad som syns i det.  

 

Styrelsens svar:  

 

Styrelsen tackar ordinarie stämman för klämmen samt Sveaborgs rödakorsavdelning för 

samarbetsförslaget gällande en utställningslokal.  

 

Under år 2017 har förutom det hundraåriga Finland även 140-åriga Finlands Röda Kors firats. 

Organisationens omfattande historia presenteras i koncentrerad form i artiklar på webben och i en 

fotoutställning som planerats för avdelningarnas bruk. Fotoutställningen har tillställts 

avdelningarna i 275 exemplar. Enligt en enkät som gjorts om jubileumsårets verksamhetspaket 

har utställningen varit i flitig användning, men noggrann statistik om evenemangens antal 

färdigställs först i slutet av året. En kombination av webbkommunikationen och evenemang som 

avdelningarna ordnar är ett bra sätt att berätta om organisationens historia och verksamhet. 

Verksamhetsmodellens styrka är att avdelningens frivilliga deltar i presentationen av 

verksamheten. För nya digitala kommunikationsformer, såsom virtuella glasögon som används vid 

presentation av internationell verksamhet, bör utvecklas ytterligare och utveckling av digital 

kommunikation är också ett fokusområde under den kommande strategiperioden. Ökad 

digitalisering kan också göra det möjligt att utveckla till exempel ett webbmuseum.   

 

Att presentera Röda Korsets verksamhet är en grundläggande uppgift för organisationens 

kommunikationsverksamhet och den förverkligas fortgående via flera kanaler. Finlands Röda Kors 

är enligt undersökningar en av Finlands tillförlitligaste organisationer och förtroendet bygger till en 

del på vår långa och mångsidiga historia. Även efter jubileumsåret intar kommunikationen om vår 

historia en stark ställning i Finlands Röda Kors kommunikationshelhet.  

 

I stället för att ta i bruk nya lokaler borde det först utredas hurudana lokaler som är lämpliga för 

utställningar organisationen redan nu har i sin användning. Eventuellt kommande 

utställningsmaterial och lokaler planeras så att utställningsmaterialet med beaktande av dess 

historiska värde även kan flyttas till lokaler där det rör sig mycket folk. Om utredningarna 

resulterar i att organisationen har möjligheter att producera utställningsmaterial och upprätthålla 



en utställningslokal, bör nuläget och placeringen för Röda Korsets arkiv och föremål tas i 

beaktande. 

 

KLÄM 8: Registrering som medlem 

 

Då en ny medlem registreras för en avdelning, får avdelningen information om medlemmen i 

fråga.  

 

Då en person ansluter sig som medlem, skickar distriktsbyrån uppgift om medlemsregistreringen 

till avdelningen då anteckning gjorts i medlemsregistret.  

 

För avdelningen möjliggörs tillträde till medlemsregistret i realtid. Detta är viktigt i synnerhet i 

slutet av året, då avdelningen granskar sitt medlemsantal (bl.a. medlemmar som inte har betalat 

medlemsavgift).  

 

Styrelsens svar:  

 

Informationen som avdelningarna får för registrering av en ny medlem beror på respektive 

distrikts verksamhetsmodell och ärendet kan behandlas på till exempel olika avdelningsforum.  

 

Finlands Röda Kors nya system för frivilliga kommer att ge avdelningarna tillträde till 

medlemsregistret i realtid. Avsikten är att systemet tas i bruk under år 2018. 

 

KLÄM 9: Definiering av medlemskapsperiod 

 

Enligt de nuvarande stadgarna fastställer fullmäktige medlemsavgiften för ett kalenderår, varför 

också medlemskapsperioden ska vara ett kalenderår. Det har föreslagits att 

medlemskapsperioden också skulle kunna börja mitt i året. 

 

Styrelsen utreder om man inom ramen för de system som är i bruk kan fastställa 

medlemsavgiften för en annan period än ett kalenderår (FRK-förordning 16 § och 49 §). 

 

Därtill ger fullmäktige en anvisning om tolkningen av vid vilken tidpunkt personens medlemskap i 

organisationen anses ha börjat (FRK-förordning 11 §).  

 

Styrelsens svar:  

 

Fastställande av medlemsavgiften för någon annan period än ett kalenderår är inte inom ramen 

för de nuvarande datasystemen möjligt utan omfattande och dyra ändringar i flera system. Också 

det nya styrsystemet för frivilliga ska göras kompatibelt med de nuvarande informationssystemen 

och att ändra de övriga systemen i det här skedet skulle fördröja ibruktagandet av det nya 

systemet i onödan.  Därtill skulle en ändring av medlemskapsperioden kräva nya förändringar i 

den av ordinarie stämman 2017 godkända FRK-förordningen bland annat i fråga om mandattiden 

för avdelningarnas förtroendevalda, då man borde kunna försäkra sig om att medlemskapet är i 

kraft under hela mandatperioden.  

 

Fullmäktiges tolkningsdirektiv om när medlemskapet börjar skulle i varje fall vara bundet till de 

nuvarande informationssystemens funktion och direktivet skulle inte påverka möjligheterna att 

genomföra förändringen i praktiken. 

 

 

 

 



KLÄM 10: Avdelningarnas möten 

 

Utreds möjligheten till att gå över till en modell, där avdelningarnas möten hålls årligen en gång 

och ordnas senast före utgången av mars.   

 

Styrelsens svar:  

 

Modellen med ett årsmöte var ett alternativ vid beredningen av stadgereformen 2015-2017 och 

även avdelningarna och distrikten ombads ge sina synpunkter på ärendet. Åsikterna var kraftigt 

delade; av svaren som erhölls från avdelningarna understöddes modellen med ett årsmöte av 

hälften och den nuvarande modellen med två möten av hälften. Vid ordinarie stämman röstades 

om förslaget och modellen med två årsmöten fick majoritetens stöd.  

 

I praktiken skulle modellen med ett möte innebära att höstmötet slopas, eftersom vårmötet på 

grund av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet inte kan slopas (bundet vid 

räkenskapsperioden, se klämsvar 11). Vid en övergång till en modell med ett möte borde man 

också beakta att slopandet av höstmötet även har andra följder: till exempel borde 

ordförandevalen flyttas till vårmötet, vilket igen skulle leda till en förändring av de 

förtroendevaldas mandattid (från kalenderår till perioden mellan vårmötena). Avdelningarnas 

räkenskapsperiod och de förtroendevaldas mandattid skulle ha olika rytm. Antagligen borde också 

godkännandet av avdelningens verksamhetsplan överföras från avdelningsmötet till avdelningens 

styrelse, eftersom avdelningens godkännande av verksamhetsplanen på våren antingen skulle ske 

för sent eller för tidigt.  

 

Som helhet skulle en övergång till en modell med ett möte orsaka betydande förändringar i 

organisationens verksamhetssätt och förutsätta ytterligare en stadgeändring. Med beaktande av 

att modellen med ett möte vid den senaste stadgereformen inte fick majoritetsstöd från 

avdelningarna anses det inte vara nödvändigt att göra en ny utredning om saken i det här skedet. 

 

KLÄM 11: Avdelningarnas räkenskapsperiod 

 

Under följande stämmoperiod utreds en modell med ett årsmöte för avdelningarna och som en del 

av detta om räkenskapsperioden kan ändras och för avdelningarna möjliggöras avvikande 

räkenskapsperioder.  

 

Styrelsens svar:  

 

För organisationen har en gemensam räkenskapsperiod (ett kalenderår) satts upp för att 

möjliggöra uppföljning av organisationens totala ekonomi. Till exempel i lagstiftningen gällande 

koncerner förutsätts att alla företag som hör till samma koncern ska ha samma räkenskapsperiod 

för att man ska få jämförbar och sanningsenlig information om ekonomin i sin helhet. Trots att 

Finlands Röda Kors inte är en koncern, är grunderna för en enhetlig räkenskapsperiod de samma. 

Om alla avdelningar eller en del av dem skulle ha räkenskapsperioder som avviker från andra 

avdelningars eller distriktens och centralförvaltningens räkenskapsperioder, skulle det vara 

mycket svårt att i praktiken följa upp organisationens ekonomi. Därtill bör beaktas att en stor del 

av projektfinansieringarna beviljas för ett kalenderår och om räkenskapsperioderna skulle vara 

olika, skulle det bli mycket svårt att göra en adekvat rapportering om dessa.   

 

På grund av ovan stående praktiska orsaker anser styrelsen att förslaget om möjliggörande av 

avvikande räkenskapsperioder inte kan understödas. 

 

 

 



KLÄM 12: Elektroniska system 

 

Vi föreslår i form av en kläm för ordinarie stämman att styrelsen ska hitta lösningar på det 

bekymmer som fältet har på grund av att det inte finns elektroniska system som stöder 

avdelningarnas verksamhet, och om sådana finns, så är de av dålig kvalitet.   

 

År 2017 är avdelningarna inte synliga i realtid i förhållande till sina egna medlemmar och därför 

upprätthåller avdelningarna egna register. Avdelningarna har inte heller moderna system för 

grupparbete eller distansdeltagande. Aktiva avdelningar bygger upp egna lösningar, men en 

lösning som betjänar alla organisationsnivåer skulle vara förnuftig. 

 

I ett svar på en kläm vid förra ordinarie stämman berättade styrelsen att den bedömer 

fokusområdena för organisationens informationsförvaltning och vilka resurser som behövs. Denna 

bedömning har blivit helt osynlig för fältet. Om någonting har planerats, så har detta inte 

informerats öppet. De frivilliga på avdelningsnivå har inte på ett äkta sätt gjorts delaktiga i 

utvecklingsprojekt eller ens i utformningen av dem. 

 

Styrelsens svar:  

 

Organisationen bygger som bäst upp ett nytt informationssystem för de frivilliga, som planeras bli 

publicerat i januari 2018. I planeringen av systemet och därförinnan i strategiarbetet som stakade 

ut de digitala tjänsterna för frivilliga har tiotals frivilliga från olika håll i Finland deltagit. De 

frivilliga planerarnas handavtryck syns i slutresultatet.  

 

Den första versionen av systemet gör det lättare för enskilda frivilliga att komma med och ger 

nyckelfrivilliga grundläggande verktyg för att ordna frivilligverksamheten och 

evenemangskommunikationen. Systemet motsvarar den föränderliga dataskyddslagstiftningens 

krav. Det tidigare Rednetsystemet fortsätter parallellt med det nya systemet som en gemensam 

publikationsplattform för avdelningarna och distrikten. Systemets första version svarar speciellt 

mot vänverksamhetens digitala behov. Informationssystemet för frivilliga tas i bruk etappvis 

under år 2018. Kommunikationen har inletts i oktober 2017 både till arbetstagare och frivilliga. I 

den fortsatta utvecklingen beaktas vid planeringen av viktighetsordningen både användarnas 

feedback och målen som satts upp i strategin. En linje som identifierats i behovskartläggningen av 

utvecklingsarbetet är utvecklingen av verktyg för förtroendeledningen. Planeringen av egenskaper 

har redan inletts, men genomförandetidpunkten är öppen.  

 

Som en del av utvecklingen av digitala tjänster för frivilliga utreds också ibruktagande av i denna 

helhet lämpliga möjligheter till grupparbets- och distansdeltagande avsedda för avdelningarna. 

 

KLÄM 13: Användningen av emblemet 

 

Vi föreslår i form av en kläm för ordinarie stämman att styrelsen ska skärpa anvisningarna 

gällande användningen av rödakorstecknet i den praktiska verksamheten. Tecknet har ett 

skyddsområde (se teckenanvisningen) och tecknet ska alltid vara på vit botten.  

 

På skärmen på ordinarie stämman 2017 finns en organisationssymbol, där det röda korset inte är 

på vit botten och vars skyddsområde sålunda kränks. Anvisningarna iakttas inte heller i skyltarna 

till första hjälpen-jouren på stämmoplatsen i Finlandiahusets nedre aula.  

 

Avdelningarna utför aktivt arbete för övervakning av tecknet och symbolen. Centralbyrån och 

distrikten ska föregå med gott exempel då det gäller att använda tecknet på rätt sätt. 

 

 



Styrelsens svar:  

 

Ett rött kors på vit botten är en internationellt erkänd skyddssymbol, som bland annat tryggar 

både sjukvård i krig och Röda Korsets biståndsarbete. Dess användning regleras i 

Genèvekonventionerna. I Finland styrs symbolens användning av lagstiftningen.  

 

Användningen av det röda korset är också under fredstid noggrant reglerad. Symbolen får till 

exempel inte användas på läkemedelsförpackningar, apotek, leksaker eller i något slag av 

marknadsföring eller underhållning. Det är inte heller tillåtet att använda symboler som påminner 

om det röda korset. Förbudet gäller såväl företag, organisationer, myndigheter som 

privatpersoner.  

 

Staten övervakar användningen av det röda korset. Finlands Röda Kors bistår staten genom att 

sprida kunskap om korrekt användning av tecknet och ingripa vid missbruk. Omfattningen av 

digital visuell kommunikation har ökat explosionsartat under de senaste åren, varvid 

övervakningen måste koncentreras till de allvarligaste missbruken. Användningen av 

rödakorstecknet övervakas också internt. Anvisningen för användning av tecknet är också tydlig i 

sin nuvarande form och en korrekt användning främjas effektivast genom utveckling av 

centralbyråns centraliserade materialproduktion, i vilken som ett element ingår säkerställande av 

att tecknet används på rätt sätt i allt eget material. Organisationens mål är att anvisningarna 

gällande användningen av rödakorstecknet iakttas i alla organisationsenheter och också i sådant 

samarbete där utomstående arrangörer producerar kommunikationsmaterial för evenemang. Råd i 

anslutning till användningen av tecknet erhålls från centralbyrån och utbildning kan ordnas vid 

behov. 


