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Modellprogram för utbildare  

ATT PÅVERKA VID STÄMMAN
 – organisationsutbildningens stämmospecialitet för  

röstberättigade representanter vid stämman Utbildningsinnehåll

Ordinarie stämman är Finlands Röda Kors högsta beslutande organ

• Representanter för avdelningarna och distrikten fattar beslut

• Väljer förtroendevalda och slår fast strategin för åren 2018–2020 

Tidtabellen för förberedelserna inför stämman på riksnivå och avdelningens 
deltagande i stämmoprocessen

• hur ser processen ut som har berett styrelsens förslag till stämman;  
hur har avdelningarna deltagit i beredningen

• valnämndens arbete

• initiativ

Vad och hur kan man påverka vid stämman?

• Strategin – utskottsarbete, debatt och beslutsfattande i stora salen

• Stadgereformen – utskottsarbete, debatt och beslutsfattande i stora 
salen

• Val av förtroendevalda – valnämndens roll i stämman; hur sker valet 

• Initiativ – styrelsens förslag, debatt och beslutsfattande

• Klämmen som påverkansmöjlighet

Mötesteknik i praktiken under stämman

• Anmälning – fullmakt, protokollsutdrag

• Stämmans förlopp och praxis – stämmans funktionärer, dagordning, 
beslut om tillvägagångssätt, att be om ordet

• Behandling av sakfrågor – arbetsordning för behandling av en fråga och 
omröstningar

• Val av förtroendevalda

Stämmobesluten styr vardagen inom organisationen och i avdelningen

• verkställandet av besluten vid stämman i organisationen och 
avdelningarna – hur påverkar besluten?

• stämmorepresentantens roll i att sprida information om beslut och 
förverkliga dem i avdelningarna

Utbildningen är i första hand avsedd för de röstberättigade stämmorepresen-
tanter som avdelningarna har utsett. Syftet med utbildning är 

• att stärka de röstberättigade representanternas kunskaper om och insikt 
i strukturerna för beslutsfattandet inom Röda Korset och stämmans bety-
delse som riktgivare för hela organisationen och varje avdelning. 

• stärka avdelningarnas röstberättigade representanters kunskaper inom 
mötesteknik och därmed förbättra deras möjligheter att delta i stäm-
moprocessen, samt främja en inspirerad, aktiv och engagerad atmosfär 
under stämman

Utbildningen genomförs regionalt och lokalt av distriktets anställda och 
organisationsutbildare. Kursen är tänkt att ta ungefär tre timmar i anspråk. 
Utbildningen är kopplad till tidtabellen för förberedelserna inför stämman, vil-
ket innebär att kursen i första hand genomförs i april-maj 2017, då avdelning-
arnas representanter för stämman har utsetts.

Utbildningsmaterial

Material som delas ut:

• RÖDA KORSET VERKAR – Röda Korsets organisation och beslutsfattande

• SÅ PÅVERKAR JAG VID STÄMMAN

• Stämmans program (kommer ut i maj)

Utbildarmaterial:

• RÖDA KORSET VERKAR - Röda Korsets organisation och beslutsfattande 
- utbildarens sidor

• ORGANSATIONSUTBILDNINGENS STÄMMOSPECIALITET - utbildarens sidor

• STÄMMOPRESENTATION OCH SÅ PÅVERKAR JAG VID STÄMMAN 
- stordiaserie

• Video: Finlands Röda Kors ordinarie stämma 2014 (youtube)

• Regelboken
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Modellprogram för utbildare  

INNEHÅLLSOMRÅDE SYFTE UTBILDARENS METODER (t.ex.)

Ordinarie stämman är 
Finlands Röda Kors högsta 
beslutande organ

Deltagarna känner till enligt vilken struktur beslut fattas inom Röda Korset och 
stämmans betydelse som högsta beslutande organ. Deltagarna förstår vilken typ 
av ärenden som avgörs vid stämman (val av förtroendevalda, riktlinjer, utveckling 
av organisationen). 

Deltagarna funderar över vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet vid 
stämman.

Stordian Finlands Röda Kors organisation

Övningen Organisationscirklar

Rita upp ett organisationsschema

Stordian Stämman 

Brainstorming om grunderna i 
beslutsfattandet

Tidtabellen för 
förberedelserna inför 
stämman på riksnivå och 
avdelningens deltagande i 
stämmoprocessen

Deltagarna känner till beredningsprocessen för stämmoärenden och val av 
förtroendevalda 

Deltagarna vet hur avdelningarna har varit involverade i beredningsprocessen för 
förslagen.  

Stordian Stämmopresentation och Så 
påverkar jag vid stämman 

Stämmocykeln/tidsschema på väggen

Vad och hur kan man 
påverka under stämman?

Deltagarna känner till vilka kanaler det finns för att påverka under stämman, hur 
utskott, nämnder och arbetet i stora salen fungerar. 

Deltagarna förstår hur man kan delta i beslut kring val av förtroendevalda, 
strategin, stadgereformen och initiativ under stämman. Deltagarna känner till hur 
man kan använda klämmar för att påverka. 

Stordian Stämmopresentation och Så 
påverkar jag vid stämman 

Mötesteknik i praktiken vid 
stämman

Deltagarna känner till stämmans förlopp och hur mötestekniken fungerar. De 
har koll på praxis som anmälning och arbetsmetoder, hur man ber om ordet och 
hur man förbereder ett inlägg, hur man gör ett förslag och hur omröstningar och 
valarbetet fungerar under stämman.

Stordiorna Stämmopresentation och Så 
påverkar jag vid stämman 

Caseövningar från stämman

Stämmobesluten 
styr vardagen inom 
organisationen och i 
avdelningen

Deltagarna förstår stämmans beslut som beslut som är bindande för hela Röda 
Korsets organisation.  Deltagarna funderar över stämmobeslutens betydelse 
för den praktiska verksamheten t.ex. inom avdelningen, distriktet eller på 
centralbyrån. 

Deltagarna funderar över sin egen roll i att levandegöra beslutet inom den egna 
avdelningen efter stämman.

Exempel på ett beslut från beslut till 
verkställande

Övningen Stämmorepresentantens roll och 
uppgifter före/under/efter stämman


