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Förslag till punkt 7.2 

Förfaringssätt och arbete på ordinarie stämman

Finlands Röda Kors styrelse föreslår att proceduranvisningarna som samlats i detta dokument  
iakttas på ordinarie stämman. 

Stämmoarbetets delar
Ordinarie stämman genomförs som en endagsstämma i Vasa samt regionalt utspridd via distans
förbindelse. Stämman inleds lördag den 5 september 2020 kl. 9.30 och avsikten är att den avslutas 
senast kl. 18.30.

I enlighet med stadgarna fattar ordinarie stämman i början av stämman beslut om att det är möj
ligt att delta i stämman via distansförbindelse. 

Fungerande distansförbindelser säkerställs mellan stämmoplatsen i Vasa och de regionala stämmo
platserna (bild, ljud och interaktivt deltagande). Alla stämmoplatser är i teknisk kontakt med var
andra under hela stämman. Från stämmoplatsen i Vasa sänds en livestream, till vilken de regionala 
stämmoplatsernas bild och ljud ansluts. 

Öppnandet av stämman, konstaterandet av stämmans laglighet och beslutsförhet och föredrag
ningen av ärenden som ska behandlas sänds som livestream.  Föredragningen av ärenden, såsom 
verksamhetsstrategin, sker som video eller annan föredragning.  

I delar som bearbetas gemensamt används Zoom som arbetsunderlag, varifrån bilden ansluts som 
en del till den egentliga utsändningen av stämman. 

Alla röstberättigade representanter ska hela tiden ha kontakt till stämman. I samband med even
tuella avbrott i förbindelserna avbryts ordinarie stämman och när förbindelserna är tillbaka/funge
rar fortsätter stämman.  

I ordinarie stämmans första del konstituerar stämman sig, så att för stämman väljs en ordförande, 
vice ordförande (3) och sekreterare samt protokolljusterare och rösträknare för omröstningar och 
val. För varje regional stämmoplats väljs rösträknare.  Därefter konstaterar stämman deltagarna 
och deras fullmakter. I konstitueringsskedet konstaterar stämman också stämmans laglighet och 
beslutsförhet samt beslutar om stämmans arbetsordning. För procedurfrågor väljer stämman en 
procedurnämnd. 

Ansvarspersonerna för de regionala anmälningarna meddelar antalen för de röstberättigade före
trädarna och de företrädda avdelningarna till huvudstämmoplatsen. 

I den andra delen lördag 5.9.2020 hörs styrelsens och fullmäktiges berättelser om den gångna 
stämmoperioden samt föredras för att godkännas av ordinarie stämman styrelsens förslag till 
organisationens verksamhetsstrategi för åren 20212023. Arbetet pågår fortsättningsvis samtidigt i 
plenum både på stämmoplatsen i Vasa och i regionerna. 

I ordinarie stämmans tredje del lördag 5.9.2020 väljs de förtroendevalda för följande treårsperiod. 
Valnämndens förslag fungerar vid ordinarie stämman som underlag för behandlingen av personval. 
I samband med valen hörs valnämndens motiveringar till förslaget. 
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Allt material som delas ut i stämmosalen och via distansförbindelse går genom 
sekretariatet. På så sätt fogas dokument och annat stämmomaterial som utdelas till 
stämmodeltagarna också som bilagor till protokollet. I stämmosalen eller via distans
förbindelse får annat material inte utdelas. 

Röst-, yttrande- och närvarorätt
Röstberättigade företrädare vid ordinarie stämman är företrädare som avdelningsstyrelserna har 
valt. Varje avdelning har en röstberättigad företrädare för varje påbörjat antal av 200 medlemmar. 
I enlighet med 40 § i förordningen om FRK (827/2017) baserar sig antalet röstberättigade företrä
dare på antalet enskilda medlemmar i avdelningen som har betalat föregående års medlemsavgift. 
Därtill har varje distrikt en av distriktsstyrelsen vald röstberättigad företrädare. 

Enligt 41 § i förordningen om FRK har utöver de röstberättigade företrädarna även revisorerna, 
fullmäktigeledamöterna, ledamöterna av organisationsstyrelsen, ledamöterna av revisionsutskottet 
och förlikningsnämnden och generalsekreteraren rätt att yttra sig vid ordinarie stämman. Ordinarie 
stämman kan också med sitt beslut bevilja yttranderätt till andra än officiella stämmoföreträdare.

Närvarorätt vid ordinarie stämman har alla medlemmar av FRK.

Anmälning
De röstberättigade företrädarna som avdelningarna valt och andra stämmogäster som kommer till 
ort och ställe i Vasa anmäler sig vid anmälningspunkterna i hotell Waskia. Anmälningspunkter har 
ordnats separat för röstberättigade företrädare och övriga deltagare. 

Anmälningen av röstberättigade företrädare som deltar på regionala stämmoplatser sker på mot
svarande sätt regionvis. Listor över fullmakter som inlämnats på förhand sänds till alla regioner. 
Alla fullmakter som kommit per epost och som brevpost skannas också till kännedom för de 
regionala stämmoplatserna.  

Som röstberättigad företrädare godkänns en person, som uppvisar en vederbörlig fullmakt eller ett 
bestyrkt protokollsutdrag från det styrelsemöte i avdelningen eller distriktet, där han eller hon har 
valts till röstberättigad företrädare. Om företrädarens fullmakt har på förhand tillställts centralby
rån räcker det att han eller hon bevisar sin identitet.

Vid anmälning både på stämmoplatsen i Vasa och på de regionala stämmoplatserna får varje röst
berättigad företrädare ett företrädarsignum, som består av distriktets och avdelningens namn och 
ett dithörande nummer.  Samma företrädarsignum finns även på en vit lapp för kommentarinlägg 
som företrädaren får med stämmomaterialet. Företrädarsignumet identifierar stämmoföreträdaren 
såväl vid kommentarinlägg som vid omröstningar.

I samband med anmälningen antecknas de röstberättigade företrädarna i en företrädarför
teckning. Av företrädarförteckningen framgår företrädarens namn, avdelning, distrikt och 
företrädarsignum.  

De röstberättigade företrädarnas anmälningstid upphör lördag 5.9.2020 kl. 9.15. Det totala antalet 
företrädare som anmält sig till stämman och uppgifterna om deltagarna meddelas stämmosekre
teraren innan stämman börjar.  Stämmans ordförande kan därefter av motiverad orsak godkänna 
efteranmälningar på basis av fullmakt. 

Omröstningar
Omröstning kan förrättas antingen genom öppet eller slutet omröstningsförfarande. Om resultatet 
ser ut att vara jämnt, förrättas en omröstning med slutna röstsedlar. 
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I sakfrågor förrättas en sluten omröstning med röstsedlar även om endast en före
trädare kräver det.  Val förrättas alltid med slutna röstsedlar, om kandidaterna till ett 
förtroendeuppdrag är flera än vad som kan väljas. De röstberättigade företrädarna  
får personliga röstsedlar för valet. 

Omröstningar med slutna röstsedlar genomförs på varje stämmoplats och röst
räknarna som valts för de regionala stämmoplatserna rapporterar resultaten till den 
egentliga stämmoplatsen i Vasa.  

I ärende och procedurfrågor utgörs resultatet av den åsikt som har understötts av över hälften av 
de givna rösterna. Om rösterna är lika, är resultatet den åsikt som ordföranden har understött. 

Vid val väljs de som fått mest röster. Om det finns bara en kandidat, behöver denna ändå få över 
hälften av de givna rösterna för att bli vald. Om rösterna är lika vid val, avgör lotten. 

Vid ordinarie stämman kan vid behov utföras snabba provomröstningar med mobila apparater. 

De röstberättigade stämmoföreträdarna använder i regel sina egna mobiltelefoner och sitt eget 
telefonnummer, som har kontrollerats i samband med anmälan.   Endast de röstberättigade före
trädarnas röster beaktas vid rösträkningen.

Om en röstberättigad stämmoföreträdare inte har med sig sin mobiltelefon, får han eller hon låna 
en apparat i samband med anmälan.

På stämmoplatserna finns en teknisk stödperson tillgänglig.

Personval genomförs som omröstning med slutna röstsedlar.

Att hålla inlägg vid stämman
Man begär om ordet på förhand primärt med mobilenheten, varvid begäran syns i realtid på stäm
mopresidiets skärm.  Stämmoordföranden beviljar ordet normalt.

Ett inlägg får räcka högst tre (3) minuter.

Om en person som inte har rätt att yttra sig ber om ordet, ber han eller hon om ordet skriftligt på  
en blankett för begäran om ordet som finns i stämmosalen. På blanketten antecknas att det är 
fråga om en deltagare som inte har yttranderätt. En deltagare som inte har yttranderätt kan vid  
behov beviljas yttranderätt enligt föreskrifterna i 41 §.  Blanketten returneras till stämmoassisten
terna, som lämnar den till stämmans sekretariat. Om en röstberättigad företrädares mobiltelefon 
av någon orsak inte fungerar, används också blanketten för begäran om ordet. 

Kommentarinlägg begärs också i första hand med mobilenhet. Längden för ett kommentarinlägg  
är högst 30 sekunder.

Var och en kan i sina inlägg använda organisationens officiella språk finska och svenska. Inläggen 
tolkas vid behov. 

Officiella initiativ och klämmar
Ordinarie stämman behandlar officiella initiativ som inlämnats till den inom utsatt tid efter att  
ha hört FRK:s styrelses ståndpunkt. Ordinarie stämman behandlar också så kallade hemställnings
initiativ, det vill säga klämmar som FRK:s styrelse behandlar inom 6 månader i enlighet med 12 §  
i FRK:s arbetsordning.  
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Ändringar i dokumenten
Alla ändringar i dokumenten som behandlas görs skriftligt. För ändringsförslag  
finns en egen elektronisk blankett eller alternativt kan man be om en pappers
blankett av stämmoassistenterna. Omröstning sker endast mellan understödda 
förslag. Om ingen understöder ett förslag, förfaller det. Vid personval behöver inte 
understödande inlägg hållas.

Att ställa upp kandidater vid ordinarie stämman
I samband med varje val kan de röstberättigade företrädarna ännu vid ordinarie stämman föreslå 
kandidater till valet av organisationens ordförande, vice ordförande, organisationsstyrelsens leda
möter, fullmäktiges ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter samt organisationens 
revisorer. I förslaget ska utredas till vilken uppgift ifrågavarande person föreslås samt framföras 
motiveringar. Kandidaten ska på förhand ombes ge ett skriftligt samtycke.

Valnämnd
Den enligt 44 § i förordningen om Finlands Röda Kors (827/2017) valda valnämnden förbereder 
de val som ska förrättas på ordinarie stämman år 2020. Ledamöter i valnämnden är enligt före
skrifterna röstberättigade företrädare för distrikten.

Valnämnden har haft i uppgift att konstatera vilka val av personer till förtroendeuppdrag som ska 
förrättas vid ordinarie stämman 2020 samt förelägga stämman motiverade förslag om vilka perso
ner som ska väljas.

Valnämndens förslag till personval har sänts till avdelningarna och distrikten tillsammans med 
inbjudan till ordinarie stämman 7.8.2020. I bilagan till proceduranvisningarna finns uppgifter om 
valnämndens ledamöter.

Procedurnämnden
Till procedurnämnden hör ordinarie stämmans presidium, valnämndens ordförande samt FRK:s  
generalsekreterare, som fungerar som generalsekreterare vid ordinarie stämman. Procedur nämn
dens uppgift är att avgöra eventuella problem gällande förfaringssätt som uppstår under stämman. 
Sekreteraren som för protokollet vid stämman fungerar som sekreterare för procedurnämnden. 

BILAGOR
Valnämndens ledamöter (röstberättigade företrädare för distrikten)

Distrikt, företrädare

Åbolands distrikt, Christel von FrenckellRamberg (ordf.) 
Tavastlands distrikt, Arto Lehmus (vice ordf.) 
Helsingfors och Nylands distrikt, Jouni Pousi 
Sydöstra Finlands distrikt, Mari Huttunen 
Lapplands distrikt, Tuije Paksuniemi 
Västra Finlands distrikt, Markku Kyllönen 
Uleåborgs distrikt, Pekka Mattila 
Satakunta distrikt, Timo Hälli 
SavolaxKarelens distrikt, Kari Sarkkinen 
Egentliga Finlands distrikt, Kati Lehtimäki 
Ålands distrikt, Viveka Karlsson 
Österbottens svenska distrikt, Sune Glader 

Eeva Holopainen (sekr.)


