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Finlands Röda Kors ordinarie stämma i Helsingfors 10.–11.6.2017 
 

Valnämndens brev till Finlands Röda Kors distrikt och avdelningar  
 

 

 

 

Bästa mottagare, 

 

Finlands Röda Kors håller sin ordinarie stämma i Helsingfors den 10–11 juni 

2017. Till stämman hör förutom att fatta beslut om riktlinjerna för 

organisationens verksamhet och ekonomi även att välja personer till 

förtroendeuppdragen för den följande stämmoperioden.  

 

Valen bereds av en valnämnd som består av de personer som företräder 

distrikten vid stämman. Medlemmarna i valnämnden är Linda Basilier (Helsingin 

ja Uudenmaan piiri/Helsingfors- och Nylands distrikt), Christel von Frenckell-

Ramberg (Åbolands distrikt/Turunmaan piiri), Sune Glader (Österbottens 

svenska distrikt), Anne Heilala-Tervo (Uleåborg), Timo Hälli (Satakunta), 

Markku Kyllönen (Västra Finland), Arto Lehmus (Tavastland), Danielle Lindholm 

(Åland), Lauri Melto (Sydöstra Finland), Tuije Paksuniemi (Lappland), Heikki 

Sederholm (Savolax-Karelen) och Outi Vesterinen (Egentliga Finland).  

 

Vid sitt konstituerande möte 4.2.2017 valde valnämnden till sin ordförande 

företrädaren för Linda Basilier och till sin vice ordförande Christel von Frenckell-

Ramberg. Valnämndens sammansättning och kontaktuppgifter bifogas  

(bilaga 1). 

 

Stämmovalen 

 

Valnämnden har i uppgift att bereda valen av de personer som ska väljas vid 

stämman till förtroendeuppdragen. Vid stämman väljs för organisationen en 

ordförande (styrelsens ordförande), tre vice ordförande för styrelsen, sex övriga 

styrelseledamöter, en ordförande och en vice ordförande samt 23 ledamöter och 

23 suppleanter för fullmäktige samt tre revisorer och tre revisorssuppleanter. 

 

Enligt arbetsordningens 13 § kan avdelnings- och distriktsstyrelserna föreslå 

kandidater senast sex veckor före stämman, dvs. senast 28.4. Enligt 15 § 

lämnar valnämnden sitt förslag fyra veckor före stämman, dvs. senast 12.5. 

Avdelningarna och distrikten får förslaget i samband med kallelsen till stämman. 

Valnämndens framställning grundar sig på de förslag som har inlämnats inom 

utsatt tid. 

 

Efter detta kan man ännu vid själva stämman föreslå kandidater för de 

riksomfattande förtroendeuppdragen.  
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 Vad krävs av kandidaten? 

 

Med undantag för revisorerna och de av statliga myndigheter till fullmäktige 

utsedda ledamöterna kan enligt stadgarna endast organisationens enskilda 

medlemmar väljas till förtroendeuppdrag. Den som har valts till 

organisationens förtroendeuppdrag ska ha fyllt 15 år. Den som är försatt i 

konkurs eller har meddelats näringsförbud eller vars handlingsbehörighet har 

begränsats får inte vara i organisationens förtroendeuppdrag. 

 

Organisationsstyrelsen framhåller i sitt beslut av 29.11.2010 om personalens 

medverkan i förtroendeuppdrag att en funktionär som är i anställnings-

förhållande inte kan inneha förtroendeuppdrag inom FRK. Valnämnden stöder 

sig i sitt eget arbete på styrelsens beslut.   

 

Valnämnden uppmuntrar alla avdelningar och distrikt att ta del av styrelsens 

första förslag till riktlinjer för ekonomin och verksamheten, det vill säga Strategi 

2018–2020 som sänts på remiss. Det är organisationens primära strategiska 

dokument för verksamheten under de följande tre åren. Organisationsstyrelsen 

har en central roll i att genomföra strategin. 

 

Valnämnden ser gärna att man har tidigare erfarenhet av förtroendeposter, eller 

på annat sätt har kunskaper i strategiledning och behärskar helheter. För att 

kunna arbeta i styrelsen måste man förmåga att samarbeta, nätverka och agera 

för Röda Korsets målsättningar på bred front. Röda Korsets särställning som 

global organisation ställer också sina krav på arbetet i styrelsen.  

 

Vid beredningen av sitt förslag för stämman behandlar och utvärderar 

valnämnden de valkriterier och kunskapskrav som fordras för Röda Korsets 

riksomfattande förtroendeuppdrag. Valnämnden sporrar distrikten och 

avdelningarna att föreslå sådana kandidater som dels är engagerade i 

organisationens grundprinciper, dels har förmåga, kunskaper och färdigheter att 

förverkliga organisationens vision och strategi. Kandidaterna bör ha ett brett 

nätverk av kontakter och bra förbindelser till samhället, samt ha vana att 

använda sociala medier. Vid nomineringen är det också viktigt att man tar 

hänsyn till kandidatens möjligheter att ägna tid åt Röda Korsets 

förtroendeuppdrag.  

 

Valnämnden önskar att avdelningarna och distrikten föreslår många 

kandidater både till styrelsen och till fullmäktige och uppmuntrar 

avdelningarna och distrikten att föra en aktiv dialog om 

kandidatuppställningen inom sin region. 

 

Valnämndens uppgift är att lägga fram ett förslag som så noggrant som möjligt 

beaktar den regionala och språkliga representationen samt köns- och 

åldersfördelningen i förtroendeorganen. Valnämnden sporrar avdelningarna och 

distrikten att tänka på mångfalden när de nominerar sina kandidater. Det är 

meriterande för kandidaterna att ha kulturell kompetens och språkkunskaper. 
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Kallelse till kandidatnomineringen 

 

Valnämnden ber avdelningarna och distrikten lämna sina kandidatförslag 

undertecknande till FRKs valnämnd senast 28.4.2017 (per post Finlands Röda 

Kors, Valnämnden, Fabriksgatan 1a, 00140 Helsingfors eller per e-post 

eeva.holopainen@rodakorset.fi).  

 

Brevet åtföljs av ett officiellt formulär för kandidatnominering (bilaga 2). Alla 

förslag ska göras på denna blankett. Den elektroniska blanketten översänds så 

att underskrifterna syns i den skannade versionen. 

 

Formuläret ifylls av styrelsen för den avdelning eller för det distrikt som föreslår 

kandidaten. I formuläret anges även kandidatens eget samtycke till 

nomineringen. Formuläret kan hämtas på adressen 

https://rednet.rodakorset.fi/val2017.  

 

Alla kandidater (namn och avdelning, vem som föreslår kandidaten och för 

vilken uppgift) presenteras på stämmans webbsidor, om kandidaten gett sitt 

samtycke till detta.  

 

Själva formuläret för kandidatnomineringen läggs dock inte ut på sidorna, i 

stället får kandidaterna några frågor per e-post. Svaren på de här frågorna och 

det eventuella foto som kandidaten bifogat publiceras på stämmosidorna. 

Kandidaterna hittas på https://www.rodakorset.fi/stamman och 

presentationssidan öppnas 17.4.2017.  

 

Valnämnden lägger fram för stämman sitt förslag till de personer som ska väljas 

till förtroendeuppdragen i organisationen. Förslaget skickas med 

föredragningslistan och möteshandlingarna till avdelningarna och distrikten 

12.5.2017.  

 

För information 

 

Har du frågor om kandidatnomineringen eller vill du ha ytterligare information, 

kontakta gärna valnämnden. 

 

Valnämnden ser fram emot en aktiv diskussion och goda förslag. 

 

Helsingfors 23.2.2017 

 

 
 

 Linda Basilier 

valnämndens ordförande 
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