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Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund i
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Tid och datum: den 5 februari 2023, Kl 14-16
Plats: Mötesplats Seved, Sevedsgatan 8, 214 45 Malmö

Varmt välkomna till vårt föreningsårsmöte!

Vi i styrelsen vill bjuda in alla våra medlemmar och intresserade personer till vårt
föreningsårsmöte, där vi bland annat kommer blicka tillbaka över det gångna året och välja en
styrelse för nästa verksamhetsår.

Under årsmötet har du som medlem rösträtt och kan vara med och bestämma hur föreningen ska
styras under verksamhetsåret 2023. Du kan även bli vald som representant för Malmö på
Riksårsmötet 2023 och ha chansen att få vara med och påverka Svenska Röda Korsets
Ungdomsförbund nationellt.

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer finnas på vår hemsida
(rkuf.se/lokalforeningar/Malmo/) senast 29/1.

Kom ihåg att du kan skicka in motioner (förslag) till årsmötet!
Motionerna skickas till oss senast en vecka innan mötet. Om du har frågor kring hur du skriver en
motion, är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

OBSERVERA: Anmäl dig via mejl till rkuf.malmo@redcross.se senast två dagar innan
årsmötet, dvs. 3/2.

Vi ses!
Styrelsen

Mail: rkuf.Malmo@redcross.se
Hemsida: www.rkuf.se/lokalforeningar/Malmo/
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 Verksamhetsberättelse år 2022 

 Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö 

 Sammanfattning 
 Under året 2022 har RKUF Malmö genom vår verksamheter erbjudit 
 läxhjälp, danslektioner, frukost, social gemenskap och även en podcast 
 med fokus på ämnen som är relevanta för barn och unga idag. 
 Eftersom vi startade upp verksamheterna Dansklubben och RKUF 
 Podden under 2021, har vi under 2022 valt att fokusera på att stabilisera 
 dessa istället för att starta upp fler nya. Vi har samarbetat med såväl 
 andra lokala styrelser som andra organisationer. Vi i styrelsen har 
 deltagit i olika evenemang för att träffa ungdomarna där de är, från 
 föreningsträff på skolor till sommarevenemang riktat till barn och unga. 
 Vi har också lagt mer kraft på våra sociala medier för att hålla våra 
 medlemmar uppdaterade. 

 Medlemmar 
 Vi har under 2022 haft totalt 724 medlemmar, varav 78 är 
 direktmedlemmar och 646 är rörelsemedlemmar 

 Styrelsen 
 Under året har styrelsen bestått av: 

 ●  Ordförande – Tyler Flynn 
 ●  Vice ordförande - Sofie Lange 
 ●  Kassör – Muhammad Ali 
 ●  Ledamot - Tua B. Frank 
 ●  Ledamot - Mohammad Ali Mohammadi 
 ●  Ledamot - Cecilia Lundström (sedan oktober 2022) 
 ●  Ledamot - Hanna Lisspers (sedan oktober 2022) 
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 Under årets gång har några av styrelsemedlemmarna deltagit i 
 styrelseutbildning och RKUF-intro. Kassören även deltog i 
 kassörutbildning och bokslutworkshop. 
 4 st av styrelsemedlemmarna och 5 ombud har deltagit vid 
 Riksårsmötet och 5 st från styrelsen vid MOVE. 

 Under året har vi deltagit i olika evenemang för att rekrytera 
 medlemmar samt för att lyfta ungdomarnas röster. I Juli var styrelsen 
 på plats under Unga Malmö Sommarscen, där vi pratade med unga om 
 vad Malmös kommun skulle kunna göra bättre, och skickade efteråt 
 dessa svar till politiker.  Den 24 november deltog vår ordförande i 
 föreningsträffen på Sofielundsskolan, tillsammans med Frukostklubben 
 Sofielundsskolans verksamhetsledare Ida Filippa. Här använde de en 
 Kahoot-quiz för att informera eleverna om RKUF Malmö. Dessutom har 
 styrelsen varit närvarande på Fotboll mot rasism och Stenkulaskolans 
 event för medlemsvärvning. 

 Vi har i 2022 haft nära kontakt med andra lokalföreningar samt andra 
 organisationer. Kring Podden har vi haft samarbete med RKUF-Lund, 
 RKUF-Karlstad, föreningen Norden och KRUT Studio. Tua har i december 
 haft möte med Brendan, ordförande för Uppsalaföreningen, om hur vi 
 kan arbeta mer praktiskt med det ekologiska perspektivet samt om nya 
 motioner till RÅM 2023. Tua har också i december varit på RCRC Climate 
 & Youth Summit, och i juni tillsammans med en styrelsemedlem från 
 Göteborg deltagit på en klimatmanifestation i Göteborg. Hon har även i 
 september tillsammans med förbundsstyrelsens ordförande Lotta 
 deltagit på Fridays For Future storstrejk för klimatet. 

 Vi har varit aktiva på våra sociala medier hela året, både för att hålla 
 våra medlemmar uppdaterade och som ett verktyg för att rekrytera 
 volontärer och fler medlemmar. I Oktober hade vi extrainsatt årsmöte, 
 och vi använde denna möjlighet att kombinera med medlemsvård 
 genom att fixa fika, pizza och livemusik under och efter mötet. 

 Under året har vi inte kunnat använda så mycket pengar som var tänkt, 
 t.ex. eftersom Frukostklubben Videdalsskolan inte var aktiv hela året som 
 vi hade planerat. 
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 Verksamheter 
 I RKUF Malmö har vi under året drivit verksamheterna Dansklubben, 
 Frukostklubben Sofielundsskolan, Frukostklubben Videdalsskolan, 
 Läxhjälp Mötesplats Otto och RKUF-podden. 

 Dansklubben  är vår verksamhet vi har i samarbete med  föreningen 
 Gnistan sedan 2021, där våra volontärer erbjuder danslektioner för 
 Gnistans barn på deras mötesplats i Augustenborg. Barnen är 6-14 år, 
 och det är ca. 6-10 barn som är med och dansar k-pop varje fredag kl. 
 17-18. Under 2022 har vi i allt haft 5 volontärer, som har varit aktiva i olika 
 perioder av året. 2 har sedan slutat, så nu har vi 3 samt en 4e som ska 
 börja i januari. Under de första månader i 2022 var det problem att de 
 frivilliga inte kunde besöka Gnistan så ofta som planerat, så 
 Dansklubben var inte aktiv värja vecka. Efter lite intensiv rekrytering har 
 vi hittat nya frivilliga som kan komma mer regelbundet. Volontärerna 
 som vi har nu är väldigt aktiva, så det känns som vi har nått vårt mål att 
 få en mer stabil frivilliggrupp till Dansklubben. Sofie från styrelsen är 
 fortfarande väldigt engagerad, och hjälper volontärerna att organisera 
 vem som besöker Gnistan på vilka dagar. Når även den 4e volontär är 
 kommit in i Dansklubben är det planen att dem själv ska börja 
 organisera mellan sig, så verksamheten blir mer självständig. 

 Frukostklubben Sofielundsskolan  har varit aktiv varje  torsdag forutan 
 skollov. Verksamheten har under 2022 fått några nya frivilliga som är 
 väldigt aktiva, och har i nuläget 2 verksamhetsledare. Frukostklubben 
 Sofielundsskolan har tidigare haft fler frivilliga som kommit mer sällan, 
 men har istället nu färre som kommer mer regelbundet, vilket funkar 
 bra. Sedan covid-restriktionerna togs bort umgås volontärerna mer 
 med eleverna under frukosten. Under året 2022 blev vi uppmärksamma 
 på att budgeten för 2022 var för låg, och att ingen hade kommunicerat 
 budgeten till skolan. Styrelsens kontaktperson har därför i samarbete 
 med verksamhetsledare, skolan och styrelsens kassör justerat 
 budgeten. 

 Till vår andra frukostklubb,  Frukostklubben Videdalsskolan,  har vi inte 
 rekryterat frivilliga, eftersom eleverna själv har ansvarat för att fixa 
 frukosten. Tyvärr har kontakten mellan verksamheten och styrelsen haft 
 lite utmaningar, och vi fick först reda på under slutat av hösten att 
 frukostklubben inte hade varit aktiv största delen av höstterminen. 
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 För nu har vi bestämt oss för att lägga Frukostklubben Videdalsskolan 
 på en paus efter hösten 2022, och kommer potentiellt att starta upp 
 igen under 2023 om nya styrelsen hittar ett sätt att RKUF blir mer 
 involverad i verksamheten utöver ökonomisk. 

 Vi har haft lite utmaningar med verksamheten  Läxhjälp  Mötesplats 
 Otto,  eftersom verksamheten i en period inte hade  någon 
 verksamhetsledare, samt vår volontärer var inte så aktiva även om vi 
 hade många. Vi jobbar nu på att få verksamheten på riktigt igång igen 
 och har rekryterat en ny verksamhetsledare. Målet för 2023 är att 
 rekrytera ytterligare en verksamhetsledare samt åtta nya volontärer. 
 Tyvärr har RKUF Malmö inte varit särskilt involverade i  Läxhjälp Online 
 under året 2022. 

 I samarbete med RKUF-Lund har vi drivit podd verksamheten 
 RKUF-podden  . Sedan juli 2022 släpper vi ut ett avsnitt  var 10.e i 
 månaden och poddens avsnitt har handlat bland annat om ideellt 
 engagemang, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
 klimatkrisen, demokrati, engagemang, inkludering och HBTQIA+ osv. 
 Under årets gång har vi också rekryterat 3 nya frivilliga. Eftersom 
 föreningen har haft god ekonomi under verksamhetsåret så har 
 styrelsen beslutat att vi ska stå för verksamhetens all kostnader då har 
 vårt samarbetspartner RKUF-Lund haft svårigheter med att betala sin 
 del av kostnaderna. 

 Ekonomisk redovisning 
 Här kommer resultat och balansräkning för år 2022. 
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3141 Inkommande bidrag

5420 Programvaror
5841 Kurskostnad
5843 Kost/ fika under möten och kurser
5845 Material
5910 Annonsering
6110 Kontorsmateriel
6150 Trycksaker
6250 Postbefordran
6390 Övriga riskkostnader
6540 IT-tjänster
6570 Bankkostnader
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

7900 Övriga kostnader

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar

8999 Årets resultat

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31 
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31

  
 

Perioden Ackumulerat
Period

 fg år
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

0,00 0,00 3 166,67
 

Summa rörelsens intäkter 0,00 0,00 3 166,67

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-2 840,54 -2 840,54 0,00
0,00 0,00 -1 650,00

-56 020,23 -56 020,23 -14 809,55
-8 119,60 -8 119,60 0,00

-545,00 -545,00 0,00
-329,60 -329,60 0,00
-825,00 -825,00 0,00

-5 611,00 -5 611,00 0,00
-34,58 -34,58 0,00

0,00 0,00 -1 441,00
-950,00 -950,00 -1 116,67
-100,00 -100,00 0,00

-75 375,55 -75 375,55 -19 017,22

Övriga rörelsekostnader
-370,00 -370,00 -1 485,83

 
Summa rörelsens kostnader -75 745,55 -75 745,55 -20 503,05

Rörelseresultat -75 745,55 -75 745,55 -17 336,38

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

0,00 0,00 29,06
 

Resultat efter finansiella poster -75 745,55 -75 745,55 -17 307,32

Resultat före skatt -75 745,55 -75 745,55 -17 307,32

BERÄKNAT RESULTAT -75 745,55 -75 745,55 -17 307,32

Årets bokförda resultat
-93 052,87 -93 052,87 0,00

 

Preliminär resultaträkning
RKUF MALMÖ 
846502-1262
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1920 Nordea PlusGiro
1930 Länsförsäkringar Sparkonto

2069 Årets resultat

2091 Balanserad vinst eller förlust

2440 Leverantörsskulder

2801 Eget kapital Styrelsen
2802 Eget kapital Läxhjälp
2803 Eget kapital Mosippan
2804 Eget kapital Kompisgrupper
2805 Eget kapital Frukostklubben
2806 Eget kapital Nydala
2807 Eget kapital Mötesplats Otto
2808 Eget kapital Mosippan

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31 
 
Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31 
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31

  
 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

Periodslut
 fg år

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

86 511,08 42 458,89 128 969,97 86 511,08
88 245,99 -88 245,99 0,00 88 245,99

174 757,07 -45 787,10 128 969,97 174 757,07

Summa övriga omsättningstillgångar 174,757.07 -45,787.10 128,969.97 174,757.07

Summa omsättningstillgångar 174 757,07 -45 787,10 128 969,97 174 757,07

SUMMA TILLGÅNGAR 174 757,07 -45 787,10 128 969,97 174 757,07

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

0,00 75 745,55 75 745,55 0,00
 
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

0,00 17 307,32 17 307,32 0,00
 
Summa fritt eget kapital 0.00 17,307.32 17,307.32 0.00

Summa eget kapital 0,00 93 052,87 93 052,87 0,00

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

-2 261,55 2 041,55 -220,00 -2 261,55
 
Övriga skulder

-146 039,96 0,00 -146 039,96 -146 039,96
-63 966,00 0,00 -63 966,00 -63 966,00
-4 604,00 0,00 -4 604,00 -4 604,00
3 128,00 0,00 3 128,00 3 128,00
9 323,30 0,00 9 323,30 9 323,30
3 467,51 0,00 3 467,51 3 467,51

25 776,52 0,00 25 776,52 25 776,52
-3 888,21 0,00 -3 888,21 -3 888,21

-176 802,84 0,00 -176 802,84 -176 802,84

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
-13 000,00 -32 000,00 -45 000,00 -13 000,00

 
Summa kortfristiga skulder -192 064,39 -29 958,45 -222 022,84 -192 064,39

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -192 064,39 63 094,42 -128 969,97 -192 064,39

BERÄKNAT RESULTAT -17 307,32 17 307,32 0,00 -17 307,32

Preliminär balansräkning
RKUF MALMÖ 
846502-1262

Utskrivet av Muhammad Ali 2023-01-23 00:09:08 Visma eEkonomi
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 Verksamhetsberättelse år 2022 genom styrelsen 

 __________________________ 

 Tyler Flynn, ordförande 

 __________________________ 

 Sofie Lange, vice ordförande 

 __________________________ 

 Muhammad Ali, kassör 

 __________________________ 

 Tua B. Frank, ledamot 

 ________________________ 

 Mohammad Ali Mohammadi  , ledamot 

 ________________________ 

 Cecilia Lundström  , ledamot 

 ________________________ 

 Hanna Lisspers, ledamot 
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Revisionsberättelse Röda Korsets 
Ungdomsförbund Malmö 2022 
 
Vid granskning av Röda Korsets Ungdomsförbund Malmös bokföring för 
verksamhetsåret 2022-01-01—2022-12-31, har jag funnit dessa i god ordning, 
där intäkter och utgifter är styrkta med verifikationer. 

 

Bankkonton, övriga tillgångar och värdehandlingar har kontrollerats. De intagna 
resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad bokföring.  

 

Notering har gjorts att årets resultat för räkenskapsår 2021 inte har bokförts, 
vilket har korrigerats i räkenskapsår 2022. Detta har gjort att rapporterna för 
räkenskapsår 2022 är missvisande. Då detta nu är korrigerat i samråd med 
föreningens kassör har jag ingen mer anledning till anmärkning. 

 

Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 

 

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finns enligt mig inte 
anledning till anmärkning. Därför föreslår jag att bevilja avgående styrelse 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 
 
 
 
 
 
 
2023-01-17 Stockholm  
 
___________________________ 
Daniella Jagarinac 
Förtroendevald revisor 
 



Proposition till föreningsårsmötet i RKUF Malmö

Datum: 2023-01-23
Rubrik: Stadgeändring, ändring av § 6 sammankallande av föreningsårsmöte stycke 3

Motivering:

Varje år inför FÅM lägger styrelsen tid och resurser på att posta kallelse och dagordning till
medlemmarna som deras e-mail adress saknas i medlemsregistret. Majoriteten av de är rörelse
medlemmarna som vi får via Svenska Röda korset. Direkta medlemmar som rekryteras under
årets gång anger sina mailadress vid rekryteringen.

Under 2022 har styrelsen utlyst ett föreningsårsmöte i februari och ett extrainsatt
föreningsårsmöte i oktober. Inför båda möte så har vi skickat kallelse och dagordning via post
till de medlemmar som inte har angett sina mailadress vid registreringen. Dettaa har kostat
föreningen ca 14 500 kr inklusive minst 10 timmars arbete för 4 personer enbart för att handla
material, skriva ut kallelsen och dagordning, sätta allt i kuvert och posta dem.

Det är mycket tid, energi och pengar som läggs på det här processen och styrelsen inte anser att
detta något hållbart samt vi anser att detta gör styrelsearbetet mer oattraktiv.

Å andra sidan är det inte miljövänligt att skriva ut så mycket papper och posta dem runt i landet
när inte ens 1% av de som får kallelsen via post dyker upp för föreningsårsmöten.

Om vi tänka ekonomimässigt så kostar det två eller tre gånger mer än det medlemsbidrag vi får
för direkta medlemmar att skicka ut kallelse och dagordning inför varje FÅM. De pengarna kan
göra mer nytta för barn och unga genom att spenderas i våra verksamheter.

Vi yrkar därför att:

Föreningsårsmötet ska rösta för stadgeändring enlig följande.



Ändring av § 6 sammankallande av föreningsårsmöte stycke 3 föreningsstadgar till:

Kallelse ska vara tillgänglig för alla medlemmarna på hemsidan och förenings kanaler på
sociala medier samt ska skickas via e-post till:

-De medlemmar i föreningen som har angett mailadress vid registrering
-lokalföreningsstyrelsens ledamöter
-valberedningen
-revisorerna
-förbundsstyrelsen
-lokala Svenska Röda Korsets kretsar

// Styrelsen för RKUF Malmö



Verksamhetsplan och budget
2023

Svenska Röda Korsets
Ungdomsförbund Malmö
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Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund
Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar
respekt för människovärdet, ökar förståelsen människor emellan samt
förhindrar och lindrar mänskligt lidande. Vi ställer upp för humanitet och
mänskliga rättigheter. Och det gör vi varje dag. Som ett av få
ungdomsförbund i Sverige bedriver vi breda sociala verksamheter med
unga, för unga. Våra frivilliga finns till för de som behöver oss som mest. Vi
är den unga organisationen för dig som vill göra skillnad.

Det här arbetar vi med 2021–2023
RKUF vill, kan och ska, vara med och bidra till ett medmänskligare samhälle
och varje dag fortsätta kräva att barn och ungas rättigheter tillgodoses. För
oss innebär detta att vi under de tre kommande åren ska göra tre
förflyttningar.

Vi ska möta fler barn och unga i utsatthet genom att 1) skapa trygghet och
sammanhang, 2) utgå från lokala behov, 3) öka delaktighet.

Vi ska markera mot makthavare genom att 1) stå upp för humanitet och
medmänsklighet 2) vara en stark röst för barn och unga i utsatthet 3)
utöva lokala och nationella påtryckningar.

Vi ska mobilisera fler barn och unga i Sverige genom att 1) ta vara på
engagemang 2) erbjuda flexibla engagemang.

För att lyckas dessa tre förflyttningar behöver vi se till att vi är en hållbar
organisation. Detta sker med hjälp av 1) inkludering och öppenhet, 2)
långsiktighet, 3) kompetensutveckling.

Så här påverkar vi samhället 2021–2023
Vi ska finnas till för barn och unga i samhället för att förhindra och minska
mänskligt lidande. Vi ska vara förebilder genom att vara goda
medmänniskor och stå upp för människovärdet. Vi ska samtidigt höja

Röda Korsets Ungdomsförbund
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rösten för humanitet. Vi ska vara en modigare, tydligare och starkare
organisation. Så länge rödakors- och rödahalvmånerörelsens
grundprinciper genomsyrar vår organisation och vi har vår strategi som
karta, kan vi tillsammans med barn och unga förändra samhället till det
bättre.

Verksamhetsplan 2023
Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö arbetar i enlighet med den strategin
som antogs av Röda Korsets Ungdomsförbund på Riksårsmötet 2020.

Vi har tagit fram en verksamhetsplan och budget för vår lokalförening. Här
beskrivs föreningens mål, våra verksamheter och våra strategier under det
kommande verksamhetsåret. Det här är vårt sätt att bidra till Röda Korsets
Ungdomsförbunds nationella visioner i vår stad.

Styrelsens mål beträffande verksamheterna för år 2023 är:

-Att jobba för att förbättra kommunikationen mellan styrelsen och
verksamheterna.

-Att verksamheterna får det stöd som behövs och få resurser för
teambilding och frivilligvård.

-Jobba för att föreningen ska få in tillräckligt med intäkter för att klara
budgeten.

-Förutom medlemskampanjer så ska vi jobba med individuella medlems
värvningar. Att alla förtroendevalda och engagerade i RKUF Malmö ska
personligen försöka att rekrytera 10 st nya medlemmar vars under året
2023 alltså en person i månaden (februari-december). På så sätt kommer
vi fördubbla antalet direkta medlemmar under 2023.

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se



-Vi vill att vi får bättre kontakt till våra medlemmar så att medlemmarna
vet om vad de bidrar till och vad vi i lokalföreningen gör.

Våra verksamheter

Läxhjälp Mötesplats Otto:

verksamheten behöver att fokusera arbetet till den rätta åldersgruppen
och utöka antalet volontärer. Styrelsen tillsammans med
verksamhetsledaren ska undersöka möjligheter att också ha frivilliga på
tjejgruppen på lördagar på Mötesplats Otto.

Läxhjälp Online:

Vi har inte varit involverade i det regionala verksamheten under 2022.
Styrelsen ska undersöka behoven och se om vi ska bidra på något sätt.

Frukostklubben Sofielundsskolan

Har nyligen fått justerat sitt budget. Vi vill att kommunikationen i 2023 ska
bli bättre, så vi inte igen får en situation där skolan inte har koll på
budgeten. Vi har också blivit uppmärksamma på att inte alla i skolans
personal eller elever vet om att det är ungdomsförbundets frivilliga som är
på plats och tar hand om frukosten varje torsdag. Vi vill i 2023 att detta ska
bli tydligare.

Dansklubben

Har nu 3 aktiva frivilliga, och en 4e som planerar börja i slutat av januari.
Detta blir ett bra antal, som gör aktiviteten möjlig varje vecka. Just nu är
styrelsens kontaktperson mycket involverad i t.ex. att organisera vem som
besöker vilka dagar, men planen är att när 4.e personen kommit in i
dansklubben, då tar de även hand om detta mellan sig. Nu då
Dansklubben blivit mer stabil under 2022 är nästa mål för 2023 att bli mer
självständig med mindre hjälp från styrelsen - men såklart fortsatt nära
kontakt.

Röda Korsets Ungdomsförbund
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Frukostklubben Videdalsskolan:

Under 2022 har kommunikationen inte fungerat som det ska därför valde vi
att pausa verksamheten.
Verksamheten startas upp på nytt efter att styrelsen har träffat skolan och
när vi är överens om verksamhetsstrukturen. Styrelsen vill gärna se att vi
har verksamhetsledare och frivilliga på plats som våra andra verksamheter
och är mer involverade i verksamheten.
Vi ska inte agera som sponsor för verksamhetens och finansiera den utan
att ha frivilliga på plats. Är vi och Videdalsskolan inte överens om detta så
inser vi att det vore bäst att lägga ner verksamheten.

RKUF Podden:

Under 2023 ska vi fortsätta med att släppa ut ett avsnitt i månaden och
lägga mer fokus på marknadsföring av podden för öka antalet lyssnare. Vi
vill gärna rekrytera fler frivilliga för att minska arbetsbelastning för de andra
och öka kompetensen inom verksamheten.
Vi är så nöjda med samarbetet med RKUF Lund och kommer att fortsätta
det samarbete och vill gärna inleda nya samarbeten med andra
lokalföreningar inom RKUF.
Budgeten kommer att vara samma som förra året då delar vi och RKUF
Lund på kostnaderna.

Uppstart av nya verksamheter:

Föreningen har fått förfrågan om uppstart av en ny frukostklubb på
Oxievångsskolan. Styrelsen ska undersöka förfrågan och göra en
behovsanalys.

På Mötesplats Otto finns en tjejgrupp på lördagar som Ensamkommandes
Förbund vill gärna samarbeta med oss kring. Styrelsen ska undersöka för
uppstart av ny verksamhet där.

Inom styrelsen finns intresset för att starta en kompisgrupp.

Röda Korsets Ungdomsförbund
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Budget för verksamhetsår 2023

2022
Budget

2022
Resultat

2023
Budget

Notering

Intäkter

Fonder 15 000 0 50 000

Medlemsbidrag 5 000 0 5 000

Röda Korset
Bidrag

20 000 0 20 000

Summa Intäkter 40 000 0 75 000

Kostnader

Frukostklubben
Sofielund

Livsmedel 26 000 45 000 47 000

Avgift 0 0 0

Resor 0 0 0

Frivilligvård 2 000 0 2 000

Övrigt 2 500 0 0

Frukostklubben
Videdalsskolan

34 500 0 0

Frivilligvård 0 0 0

Dansklubben på
Gnistan

0 0 7 000

Läxhjälp på
Mötesplats Otto

Fika 4 000 2 400 4 000

Röda Korsets Ungdomsförbund
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Resor 500 0 0

Frivilligvård 2 000 0 2 000

RKUF-podden 14200/2=
7100 4800 7100

Styrelsen 4 500 1800 4500

It-tjänster 1 500 1550 1550 Prenumeration på Visma

Bankkostnader 1 000 1000 950

Medlemsvård 2 500 500 2500

Medlemsvärvning 2 500 0 2500

Övrigt 1 000 3826 1 000

FÅM 9 000 14500 9 000

Summa
Kostnader

100 600 75 376 91 100

Årets Resultat -57 400 -75 376 -16 100

Röda Korsets Ungdomsförbund
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Valberedningens förslag
Nomineringar FÅM 2023- RKUF Malmö

Ordförande

● Sofie Lange

Sofie Lange har varit ledamot i RKUFs styrelse under verksamhetsåret 2021 och 2022.
Hennes arbete har omfattat att vara kontaktperson för både frukostklubben i Sofielund och
dansklubben i Gnistan. Sofie har bra insikt och kunskap om verksamheten som föreningen
bedriver. Hon har även representerat för RKUF Malmö på riksårsmötet.

Med avstamp i Sofies stora engagemang och erfarenhet föreslås Sofie Lange att väljas till
styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2023.

Kassör

● Dominika Stepnik

Dominika studerar Ekonomiprogrammet vid Lunds Universitet och vill kunna bidra med
hennes erfarenheter och kunskap inom ekonomi i rollen som kassör, samtidigt som hon kan
bidra till en positiv påverkan på samhället genom föreningen.

Då Dominika Stepnik är nyfiken på RKUF som förening och kassörsarbetet samt har
ambition att lära sig och bidra till verksamheten föreslås hon att väljas in som kassör för
verksamhetsåret 2023.

Ekonomisk revisor

● Daniella Jagarinac

Daniella Jagarinac var ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2022. Baserat på Daniellas
erfarenhet och engagemang nomineras hon som ekonomisk revisor igen för
verksamhetsåret 2023.



Ledamöter

● Tyler Flynn

Tyler Flynn har erfarenhet av styrelsearbete sedan 2021 då hon tillträdde som vice
ordförande för RKUF Malmö. Under 2022 var hon ordförande för styrelsen. Genom åren har
Tyler varit en av de kommunikationsansvariga och har representerat RKUF vid många
tillfällen, särskilt då utomstående organisationer och föreningar varit närvarande. Tyler har
aktivt arbetat med att etablera nya kontakter och bredda föreningens nätverk. Vidare besitter
hon mycket kunskap om föreningens praktiska arbete.

Tyler Flynn föreslås fortsätta sitt arbete i styrelsen som ledamot för verksamhetsåret 2023.

● Hanna Lisspers

Hanna Lisspers studerar ekonomisk historia på Lunds universitet och har de senaste åren
spenderat många år utomlands i flertalet länder. Hanna har tidigare erfarenhet av ideellt
arbete, främst på Stadsmissionen där hon arbetat med att förbättra hemlösas situation.

Hanna är en engagerad person som vill jobba för att minska utanförskapet i samhället och
därför föreslås hon att väljas in som ledamot för verksamhetsåret 2023.

● Tua Frank

Tua Frank har sedan tidigare varit engagerad i miljörättviserörelsen i både Sverige och Rio
de Janeiro, främst genom Fridays For Future och Naturskyddsföreningen. Hon har en
bakgrund inom ideell sektor och har bl.a. varit millenniemålsambassadör för Svenska
FN-förbundet i kombination med volontärarbete för Seveds cykelskola samt i
secondhandbutiken. Under 2022 har Tua suttit som ledamot i föreningen där hennes arbete
har bestått av att jobba med sociala medier och föra föreningen i en grönare riktning.

Med avstamp i Tuas entusiasm, erfarenhet och kunskap föreslås hon att bli omvald som
ledamot underverksamhetsåret 2023.

● Muhammad Ali

Muhammad Ali har sedan 2020 varit aktiv som styrelseledamot i RKUF Malmö samt haft
positionen kassör för verksamhetsåret 2022. Muhammad har även tidigare erfaranehet
erfarenhet av styrelsearbete i flertal idrotts- och ideella föreningar. Han sitter även i styrelsen
för Ensamkommandes Förbund i Malmö och uppvisar mångsidig erfarenhet och högt
engagemang.

Muhammad Ali föreslås fortsätta sitt arbete i styrelsen som ledamot för verksamhetsåret
2023.



● Emin Kaplan

Emin är en aktiv verksamhetsledare på Frukostklubben och har kunskap om RKUF som
förening. Emin är en aktiv person som gärna vill lära sig nya saker.

Då Emin Kaplan är nyfiken på RKUF som förening och styrelsearbete samt har ambition att
lära sig och bidra till verksamheten föreslås han att väljas in som ledamot för
verksamhetsåret 2023.

● Mohammad Ali Mohammadi

Mohammad Ali Mohammadi har varit ledamot inom RKUFs styrelse för året 2022. Han har
tidigare erfarenhet av verksamhetsplanering genom sitt yrkesliv. Han har lätt att knyta
kontakt med människor och hans engagemang för arbete riktat mot barn och unga har visats
under tidigare verksamhetsår 2022.

Mohammad Ali Mohammadi föreslås att väljas om till styrelseledamot för året 2023.

● Cecilia Lundström

Cecilia Lundström studerar kulturanalys på Lunds universitet och är engagerad i
organisationerna  “Fridays for future” samt även “RKUF Malmö”. Inom RKUF har Cecilia varit
delaktig i att diskutera en uppstart av en påverkansgrupp avseende klimatkrisen med en
humanitär inriktning. Cecilia har god kunskap om klimatfrågan och tycker om att skriva bland
annat debattartiklar och utskick.

Med avstamp i Cecilias tidigare ideella engagemang och intresse för hållbarhetsfrågor
föreslås hon väljas in i styrelsen som ledamot under verksamhetsåret 2023.

Valberedning

● Hananne Baladi

Hananne Baladi studerar just nu statsvetenskap och har varit aktiv i Röda Korset i Malmö
samt FN-föreningen i Helsingborg. Hananne har ungdomsengagemanget nära hjärtat och
har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Hananne har inte tidigare haft en roll som
valberedare men är insatt i styrelsearbete och vill vara en röst framåt för organisationen, där
RKUF är en förening för alla unga. Hon vill också skapa kanaler inom föreningen.

Hananne föreslås väljas in som valberedare för verksamhetsåret 2023.



Verksamhetsrevisor

● Christina Gustafsson

Christina Gustafsson har lång erfarenhet inom Röda Korset sedan tidigare. Med avstamp i
Christinas engagemang och kunskap nomineras hon till verksamhetsrevisor för
verksamhetsåret 2023.
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