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Välkommen med i ordinarie stämmans  
utskottsarbete! 

Utskottens mål är att tillsammans skapa djupare förståelse för med  
vilka åtgärder det skulle löna sig för organisationen och din avdelning  
att driva verksamheten framåt, i enlighet med verksamhetsstrategin.  

I utskotten använder vi dialogmetoden Dialogpaus, som är ett konstruktivt och jämlikt sätt  
att diskutera och där målet är att förstå temat, egna och andras synvinklar. *

Syftet med utskottet är att 
a)  utarbeta rekommendationer för verkställandet av verksamhetsstrategin 
b)  lyfta fram nödvändiga textmässiga ändrings- och korrigeringsförslag i verksamhetsstrategin 
c)  skapa möjligheter att lämna in klämmar till ordinarie stämman.
 

Det finns fyra utskott med följande teman: 

1 Samarbete ger fler resultat  
Huvudmål 1 Hjälpen finns nära till hands och förändringsmål 3 Kompetens och 4 Samarbete 

2 Ett välmående samfund, där frivillig verksamhet engagerar och alla får vara med. Ett 
Röda Korset för glädje, hopp och handling 
Huvudmål 2 Ett välmående samfund, där alla deltar samt förändringsmål 1 En plats för glädje, 
hopp och handling och 2 Frivillig verksamhet som engagerar och motiverar.  

3 Unga som aktörer, påverkare och beslutsfattare    
Alla huvudmålen.    

4 Ett tillitsfullt Finland, öppen och mångsidig kommunikation och möjligheterna från nya 
teknologier och digitala lösningar   
 Huvudmål 3 Ett tillitsfullt Finland och förändringsmål 5 Digitala lösningar och  
6 Kommunikation.  

 
Som deltagare får du själv välja i vilket utskott du vill delta. Om platserna redan är fyllda när du an-
länder till utskottet är du tvungen att välja ett annat utskott. Det är därför bra att välja även ett annat 
alternativ utöver förstavalet. 

Diskussionerna kommer snabbare igång om deltagarna har studerat temat väl i förväg. Läs därför ige-
nom verksamhetsstrategin före du kommer till utskottet, i synnerhet de punkter som hör till temat för 
de utskott som du vill delta i. 

Utskottsarbetet tolkas till svenska, och i varje utskott kan man valfritt delta i en diskussion på svenska 
i små grupper. 

Mer information om utskottsarbetet får du på mötesplatsen. 

*”Inom metoden Dialogpaus kännetecknas dialogen av ett konstruktivt och jämlikt sätt att diskutera. I dialogen är målet 
att bättre förstå ämnet, sig själv eller andra, inte konsensus eller snabba lösningar. När en sådan dialog är som bäst 
uppstår oförutsedda insikter och nytänkande”, www.dialogpaus.fi

http://www.dialogpaus.fi

