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Kära medlemmar och ombud,
I juni är det äntligen dags för vår viktigaste mötesplats att gå av stapeln – och som vi har längtat. Framför
dig har du alla handlingar till Riksårsmötet 2021!
Vilket märkligt år det varit. Vi är fortfarande fast i en pandemi som på olika sätt drabbar och påverkar alla
människor. Och som alltid i kriser är det de redan utsatta som drabbas hårdast – och därför känns det fint
att vi är så många som ställt upp och ställt om inom Röda Korsets Ungdomsförbund för att göra skillnad. Vi
har gjort Sverige mer tillgängligt, rättvist och medmänskligt för barn och unga.
Riksårsmötet är en plats att samla kraft, att diskutera frågor som är viktiga för vår organisation – och att ha
kul! I år kommer vi diskutera våra stadgar och se till att de möjliggör att vi kan vara en så bra organisation
som möjligt. Ni ska också välja en ny förbundsstyrelse och en ny förbundsordförande. Eftersom det här är
mitt sista Riksårsmöte så vill jag passa på att ge er mitt allra varmaste TACK. TACK för att jag fått vara er
förbundsordförande – det har varit mitt livs äventyr.
Passa på att gå igenom allt du fått nu, och tveka inte att höra av dig om du har några frågor.
Vi ses snart!
Kärlek och respekt,

Förbundsstyrelsen genom Vera Carlbaum-Wrennmark, förbundsordförande
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Välkommen till Riksårsmötet 2021!
Röda Korsets Ungdomsförbund är en medlemsstyrd organisation och på Riksårsmötet är det du som är
medlem som har makten! Du som är medlem har chansen att göra din röst hörd och påverka organisationens
framtid och visioner.
Om du i år har fått äran att bli vald till ombud för din förening så kommer du vara med och fatta viktiga
beslut om organisationens inriktning och välja ny förbundsstyrelse och förbundsordförande. Du som ombud
representerar hela lokalföreningen och alla dess medlemmar.
Tips! Riksårsmötet ska vara tillgängligt för alla våra medlemmar, men samtidigt behöver vi använda vissa
svåra ord som bara används till demokratiska processer i föreningar. Därför har vi sammanställt en ordlista
i slutet av detta dokument där vi förklarar ovanliga och svåra ord.
Varför gör vi det här?
Riksårsmötet är förbundets högst bestämmande organ. På Riksårsmötet beslutas det vilka som ska få
representera och leda RKUF nationellt, tidigare verksamhetsåret redogörs för, det tas beslut om ändringar
eller nya bestämmelser inom förbundet. Det är den bästa platsen för medlemmar att påverka och göra sin
röst hörd som lokalförening. Detta är kärnan av föreningsdemokratin! Alla medlemmar har rätt att närvara
på årsmötet. Ombuden är de som kan rösta i olika beslut, de väljs av medlemmar innan mötet. Riksårsmötet
styrs av flera riktlinjer och regler, och om dem kan läsas mer om i stadgarna.
Ombuden fattar besluten
Att vara ombud är ett hedersuppdrag och innebär att du får vara din lokalförenings röst nationellt. Varje
lokalförening får ett visst antal ombud att skicka till Riksårsmötet som är kopplat till hur många medlemmar
lokalföreningen har. Ombud väljs på ett föreningsårsmöte eller, på uppdrag av föreningsårsmötet, genom
styrelsebeslut. Att som förening skicka ombud till Riksårsmötet är ett sätt att värna om demokratin, och ett sätt
att kunna påverka förbundet nationellt
Medlemmar har rätt att vara med på mötet
Riksårsmötet är medlemmarnas möte. Det innebär alla har rätt att vara med på mötet, oavsett om du är
ombud eller inte. Som medlem har du rätt att diskutera, komma med yrkanden och delta på påverkanstorget
såväl som övriga aktiviteter under Riksårsmötet. Oavsett om du åker som ombud eller enskild medlem så
behöver du meddela att du kommer till mötet, och du behöver läsa den information som kommer ut.

RÅM-skolan rekommenderas för alla!
Det är viktigt att du som ombud är med på vår RÅM-skola (Riksårsmötesskolan)! På RÅM-skolan kommer ni
nämligen få chans att titta på och lära er mer om den digitala plattformen VoteIT! Dessutom går vi igenom
allt annat kul och viktigt som händer under ett årsmöte. Anmäl dig till RÅM-skolan den 7 maj eller den 01
juni på vår hemsida.
Livemöten
På Riksårsmötet kommer det att finnas livemöten varje dag. På livemöten presenteras de beslut som klubbats
igenom föregående dag, och en kort översikt av dagens agenda presenteras. Det kommer även vara under
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livemöten som valberedningens förslag presenteras, såväl som annan matnyttig information kring
Riksårsmötet. Genom att närvara vid livemötena så får du all information du kan behöva för att hålla dig
uppdaterad kring vad som sker under Riksårsmötet, och vad det är som gäller för kommande dagar.
Livemötena kommer att hållas av mötesordföranden.
Kvällsaktiviteter
Riksårsmötet i år blir ett sprakande fyrverkeri av godsaker när det kommer till nöjesaktiviteter. Vi kommer att
bjuda på föreläsning, spelkväll och ett avslutande party! Missa inte detta! Se schema för mer info.
Viktig läsning
Handlingarna innehåller allt du behöver för att delta på Riksårsmötet. Här hittar du alla förslag som vi ska
rösta om - från förbundsstyrelsen, valberedningen och andra medlemmar. Självklart hittar du här även
praktisk information som ordlistor, scheman, och instruktioner.
De första dagarna av mötet kommer vi att se tillbaka på året som gått och ombuden har då möjlighet att
ställa frågor till förbundsstyrelsen. För att ställa så bra frågor som möjligt är det bra att kika på
verksamhetsberättelsen och beslutsuppföljningen innan mötet drar igång (du hittar dem bland bilagorna).
Frågor?
Övergripande information inför mötet hittar du på hemsidan. Det går både innan och
under mötet bra att mejla riksarsmotet@redcross.se om du saknar någon information eller
har frågor. Under mötet (9–13 juni) kommer du mellan 9:00-17:00 också kunna ringa
vår jourtelefon: 070 221 27 39 om din fråga behöver ett snabbt svar.
Tillgänglighet
Vi strävar efter att Riksårsmötet ska vara tillgängligt för alla. Om du har behov av någon typ av hjälpmedel
under mötet, hör av dig till riksarsmotet@redcross.se så snart du kan så försöker vi ordna det.
Efter mötet
Kort efter Riksårsmötet kommer ett dokument att publiceras på hemsidan med en sammanfattning av besluten
kring motionerna, propositionerna samt personvalen. Protokollet ska sedan justeras vilket innebär att den
som väljs till justerare i början på mötet läser igenom dokumentet och kontrollerar så att allt stämmer och att
ingen information är utelämnad. Det justerade protokollet färdigställs och publiceras på hemsidan senast 30
september 2021.
Avanmälan
Om du har anmält dig men inte längre kan delta på Riksårsmötet så måste du meddela oss via
riksarsmotet@redcross.se.
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Förslag på arbetsordning
Eftersom ett årsmöte kan gå till på flera olika sätt ska Riksårsmötet i början av mötet fatta beslut om en
arbetsordning. Arbetsordningen beskriver vilka förhållningsregler som ska gälla under mötet och hur mötet
ska gå till. Samt ser till att Riksårsmötet följer bestämmelserna i stadgarna. Arbetsordningen är till för att sätta
ramar och regler för hur mötet ska gå till och genomförs på ett demokratiskt sätt. Den beskriver hur beslut
och omröstningar går till och för att mötet ska bli effektivt och demokratiskt. Det ska vara roligt att vara med
och påverka!
Funktionärer under mötet
Mötet väljer mötesordförande och sekreterare. Mötesordförande leder och håller ordning på mötet.
Mötesordförande har möjlighet att förlänga mötet om det bedöms nödvändigt. Mötesordförande har stöd
av en till två sekreterare som ansvarar för protokollet.
Utöver mötesordförande och sekreterare väljer mötet två justerare. Justerarna har som uppgift att noggrant
följa mötet och vilka beslut som fattas. Efter Riksårsmötet ska de kontrollera att protokollet stämmer överens
med vad som faktiskt skett under förhandlingarna och bekräfta det med sin signatur. Till skillnad från
mötesordförande och sekreterare måste justerare vara medlemmar i organisationen. Rösträkning sker
genom VoteIT.
Vem gör vad i mötet?
Det är alla deltagares ansvar att bidra till en öppen och konstruktiv diskussion men olika deltagare har olika
ansvar i mötet:
• Alla deltagare kan läsa i VoteIT det som skrivs och beslutas om i mötet.
• De med yttranderätt kan diskutera genom att skriva i diskussionstråden under föredragningspunkter.
• De med förslagsrätt kan lägga yrkanden (nya förslag) under tråden för förslag.
• De med rösträtt kan delta i omröstningar.
Det finns flera olika roller på mötet, som har olika sorters ansvar:
• Ombud representerar lokalföreningen genom att delge och diskutera lokalföreningens åsikter,
samt bidrar med sina kunskaper och erfarenheter i sakfrågorna. Ombuden har yttrande-,
förslags- och rösträtt. Kan även vara motionär.
• Förbundsstyrelsen representerar förbundsstyrelsen genom att delge och diskutera
förbundsstyrelsens åsikter, samt bidrar med sina kunskaper och erfarenheter i sakfrågorna.
Förbundsstyrelsen har alltså yttrande- och förslagsrätt.
• Presidiet består av mötesordförande och sekreterare. De har yttrande- och förslagsrätt.
• Motionären (medlem som skrivit en motion) har yttranderätt och förslagsrätt i fråga om den
egna motionen. Kan även vara ombud.
• Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt endast i frågan om ansvarsfrihet.
• Generalsekreteraren har yttranderätt.
• Observatörer kan läsa diskussionerna som förs i mötet, delta på Livemöten och påverkanstorg.
Observatörerna saknar yrkande-, rösträtt och förslagsrätt. De kan inte lämna förslag eller stödja
förslag.
• Moderatorer kan läsa diskussionerna som förs i mötet och stöttar presidiet i att se till att
diskussionerna håller sig till ämnet, samt underlätta för ombud i deras
deltagande. Moderatorerna består av personal inom föreningsutvecklarteamet.
• Valberedningen har yttranderätt och förslagsrätt i frågan om personval
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Enligt stadgarna är alla RKUF:s medlemmar välkomna att delta på Riksårsmötet. Den som vill delta som
observatör kontaktar personalen på riksarsmotet@redcross.se.
Diskussioner
Diskussioner kring till Riksårsmötet inkomna motioner och propositioner sker i det digitala diskussionsforumet
och kommer att vara textbaserat i det digitala mötessystemet VoteIT. Motioner kommer från medlemmar och
propositioner från förbundsstyrelsen. Diskussioner sker under rubriken diskussion under respektive
föredragningspunkt. Inlägg/kommentarer om de olika förslagen läggs i diskussionsinlägg. När du trycker
på svara får den deltagare du diskuterar med en notis om att du har svarat. Du kan också använda
@användarnamn för att en annan deltagare ska få en notis om att du har skrivit ett diskussionsinlägg. Notiser
skickas via e-post.
Under diskussionerna använder vi hashtaggar som ett verktyg för att kunna sortera i flödet och för att det ska
bli lättare att hänga med i diskussioner och förslag. Exempelvis #stadgeändring för propositionen om
stadgeändringar. Alla förslag får en hashtagg, antingen en unik för föredragningspunkten eller kopplad till
den användare som lagt förslaget. Genom att klicka på hashtaggen får du upp det som rör just det förslaget,
inklusive diskussionsinlägg.
Det är öppet för alla deltagare på Riksårsmötet att läsa motioner och propositioner, ställa frågor och
diskutera föredragningspunkterna, men det är bara ombud och förbundsstyrelse som får lämna nya förslag
som sedan kan röstas om.
Påverkanstorg
Förutom det digitala diskussionsforum så kommer det finnas tillfällen att prata om de olika förslagen i
påverkanstorg utanför VoteIT. Påverkanstorget kommer vara via Zoom och tid finns med i schemat samt i
VoteIT. Under påverkanstorget finns det diskussionsledare för de olika motioner och propositioner som
diskuteras. För att Riksårsmötet ska kunna besluta om de diskussionspunkter eller nya förslag som kommit
fram under påverkanstorget måste de föras in i VoteIT.
Lägga förslag och rösta
Efter påverkanstorget eller diskussioner i VoteIT går det att lägga nya yrkanden i den motionen eller
propositionens sakfråga. Ombud och förbundsstyrelse har förslagsrätt, revisorer har förslagsrätt vid frågan
om ansvarsfrihet och valberedningen har förslagsrätt när det kommer till val. Nya förslag läggs under
rubriken ”förslag” under respektive föredragningspunkt. Förslag läggs i VoteIT genom att trycka på knappen
”Lägg till förslag”. Om du vill dra tillbaka ett förslag ändrar du från ”publicerad” till ”tillbakadragen”.
De nya förslagen ska vara kopplade till sakfrågan i de motioner och propositioner som redan finns. En kan
alltså inte lägga fram ett förslag med ett helt nytt ämne som inte har nämnts i motionerna eller
propositionerna. Det är alla deltagares ansvar att hjälpas åt att formulera förslag till korrekta att-satser under
rätt förslags-flik. Ta hjälp av varandra genom att skriva i diskussionen innan ni lägger ett förslag! Alla
mötesdeltagare har möjlighet att vara med i diskussionerna, men det är bara ombud och förbundsstyrelse
som får lämna förslag som kan röstas om. Gilla-knappen i VoteIT används för att visa stöd och för att lyfta
ett förslag till omröstning. Förslag utan gilla-markering kan ej röstas om. Det går att gilla sitt eget förslag.
Riksårsmötets schema visar när omröstning kring de olika beslutspunkterna sker. Nya förslag kan läggas till
och med en timme innan schemalagd omröstning startar. Röstningen sker i VoteIT. I VoteIT framgår hur länge
omröstningen är öppen. Omröstningar läggs upp av mötesordförande. Under fliken omröstningar hittar du
de omröstningar som pågår. När omröstningen har avslutats sätter systemet ihop resultatet av
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omröstningen. Varje ombud lägger sin röst i den digitala plattformen. Ombuden har möjlighet att ändra
sin röst så länge omröstningen är aktiv.
Ombud har rösträtt och vid omröstning har varje ombud en röst. Varje person med rösträtt ansvarar själv för
att läsa in sig på frågorna och lägga sin röst under de timmar som omröstningen är öppen. Alla kan ändra
sin röst medan omröstningen är öppen. Rösten som ligger när omröstningen stänger är den som räknas.
Personval
En spännande del av Riksårsmötet är när förtroendeposterna väljs. I år kommer bland annat ordförande,
styrelseledamöter och revisorer att väljas. I handlingarna presenteras valberedningens förslag. Under
Riksårsmötet finns möjlighet att nominera (föreslå) ytterligare personer inklusive att nominera sig själv fram
till att nomineringsstopp infaller. Nomineringsstopp betyder att inga nya kandidater får föreslås. När
nomineringsstoppet är framgår i VoteIT. För att kandidera eller nominera någon under mötet lägger en ett
förslag med personens namn och posten som en kandiderar eller nominerar till, under ”förslag”. Motivering
till kandidaturen skrivs under ”diskussion”.
Valen genomförs under föredragningspunkten för personval. Röstningen sker i VoteIT och det är också i
VoteIT det framgår hur länge omröstningen är öppen. Under ”diskussion” kan ombuden ställa frågor till
kandidaterna. Alla deltagare har ansvar för att diskussionen är relevant, konstruktiv och fri från
personangrepp. Presidiet ansvarar för att leda processen kring valen.
Om det finns fler kandidater än platser används sluten omröstning i det digitala systemet. Sluten omröstning
betyder att omröstningen sker i hemlighet. Ombuden röstar enligt skotsk single transferabel vote (skotsk STV).
Samtliga förslag listas och de som röstar får sedan rangordna efter vilken kandidat de föredrar mest. Om
kandidaten som har fått flest röster har en större majoritet av rösterna än vad som krävs för att bli vald – kan
rösten istället tillgodoräknas den som givits näst högst flest röster, och så vidare. Metoden ger ett
proportionerligt resultat. Om två kandidater har exakt samma resultat tillämpas slumpmässig utslagsröst.
Reservation
Den som inte håller med om ett beslut som Riksårsmötet fattar kan reservera sig mot det. Genom reservationen
markerar ombudet att hen inte står bakom beslutet. Möjligheten att motivera reservationen gör att det även
finns en begränsad möjlighet att förklara sin åsikt i protokollet. En reservation betyder att en verkligen inte
håller med om beslutet och ska inte användas varje gång en inte håller med om ett beslut.
Ombud reserverar sig mot ett beslut genom att lägga in hashtaggen #reservation i diskussionsinlägget på
punkten hen vill reservera sig mot. Detta måste ske efter att beslutet tagits och innan Riksårsmötet avslutas.
Eventuell motivering för reservationen måste lämnas i VoteIT innan Riksårsmötet avslutas.
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Förslag på föredragningslista
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behöriga utlysande
§3 Fastställande av ombudens behörighet
§4 Val av mötesfunktionärer
§5 Fastställande av föredragning
§6 Fastställande av arbetsordning
§7 Rapporter
§8 Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning
§10 Godkännande av revisionsberättelse för föregående år
§11 Beslut om ansvarsfrihet för det gångna året
§12 Beslut angående inkomna motioner och propositioner
§12.1 Proposition 1: Förslag på nya stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund
§12.2 Proposition 2: Fastställande av medlemsavgift RÅM 2021
§13 Val av förbundsordförande
§14 Val av förbundsstyrelse
§14.1 Fastställande av antal ledamöter i föreningsstyrelsen
§14.4 Val av förbundsstyrelseledamöter
§15. Val av valberedning
§15.1 Fastställande av antalet ledamöter till valberedningen
§15.2 Val av sammankallande och ledamöter till valberedningen
§16 Val av revisorer
§16.1 Val av auktoriserad revisor och ersättare
§16.2 Val av verksamhetsrevisor och ersättare
§17 Val av ombud till Svenska Röda Korsets riksstämma och ersättare
§18 Val av ledamot till Svenska Röda Korsets valberedning
§19 Övriga frågor
§20 Mötets avslutande
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Propositioner
[Proposition: Ett förslag från förbundsstyrelsen.]
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Proposition 1: Förslag på nya stadgar för Röda Korsets
Ungdomsförbund
Efter ett riksårsmötesbeslut i Uppsala år 2008 har förbundsstyrelsen i uppdrag att lyfta
ett styrdokument varje år, och i år har turen på nytt kommit till våra stadgar. I september
2020 tillsatte förbundsstyrelsen en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta fram ett förslag
på nya stadgar.
Inför och under Riksårsmötet 2016 genomfördes relativt omfattande revideringar av stadgarna när kapitlet
om lokalföreningarnas stadgar byttes ut mot en mallstadga som lokalföreningarna ska anpassa och anta på
föreningsårsmötena. Detta har inneburit en stor förändring för våra lokalföreningar. Stadgarna reviderades
även på Riksårsmötet 2018 och 2020 efter motioner från ombud. Mot bakgrund av denna förändring har
vi i år inte föreslagit några större justeringar. De förändringar som föreslås är främst språkliga förändringar,
mindre förtydliganden och någon förändring utifrån beslut som Svenska Röda Korset fattat.
I bilaga 1 till denna proposition [bilaga 5 i handlingarna] framgår de justeringar i stadgebestämmelser som
förbundsstyrelsen föreslår.
De här förändringarna föreslår vi i de nya stadgarna:
Kapitel 1
- § 3 Uppgifter
Den föreslagna justeringen är endast språklig för att göra meningen tydligare, att vi ställer upp för och med
barn och unga som befinner sig i utsatta situationer.
Kapitel 2
- § 15 Sammankallande av Riksårsmötet
Ett tillägg om att Röda Korsets Ungdomsförbund har rätt att välja en ledamot till Svenska Röda Korsets
valberedning. Detta efter beslut av Svenska Röda Korsets Riksstämma 2019.
- § 17 Val och valbarhet på förbundsgemensam nivå
Vi föreslår en förändring i punkt 3 som innebär att det är möjligt att vara nationell valberedare och samtidigt
ha ett förtroendeuppdrag på lokal nivå. Detta eftersom Riksårsmötet de senaste åren valt att frångå
stadgarna för att välja valberedare med lokala förtroendeuppdrag och förbundsstyrelsen anser att det är
bra att det är möjligt att engagera sig som nationell valberedare samtidigt som en har ett lokalt engagemang.
I punkt 10 föreslår vi att öppna upp för att två ledamöter av förbundsstyrelsen ska inneha två av
riksstämmoombudsplatserna, detta eftersom förbundsordförande deltar på Riksstämman som ledamot av
Svenska Röda Korsets styrelse.
- § 22 Förbundsstyrelsens sammansättning
Vi föreslår att ta bort Svenska Röda Korsets rätt att adjungera in två personer i förbundsstyrelsen, detta
eftersom Svenska Röda Korset tagit bort denna möjlighet i sina stadgar. För kännedom har inte Svenska
Röda Korset adjungerat in någon i förbundsstyrelsen på över 7 år.
§ 24 Förbundsstyrelsens arbetsformer
I punkt 7 föreslås en förändring för att säkerställa att det inte kan bli lika antal röster när förbundsstyrelsen
röstar.
§ 25 Valberedningens uppgifter
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I och med att Röda Korsets Ungdomsförbund nu ska nominera en person till Svenska Röda Korsets
valberedning får också valberedningen en till uppgift.
- Mallstadgans § 10 Extra föreningsårsmöte
Vi föreslår ett tillägg om att förbundsstyrelsen kan kalla till extra föreningsårsmöte. Detta är något
förbundsstyrelsen har möjlighet till redan idag, men det är ett förtydligande av § 6.6.
- Mallstadgans § 20 Ändring av lokalföreningsstadgan
Ett förtydligande kring vart lokalföreningsstyrelsen ska skicka handlingar från lokalföreningens
föreningsårsmöte.
Övergripande språkliga justeringar
Förbundsstyrelsen föreslår även vissa övergripande språkliga justeringar. Vi föreslår bland annat att
”arbetsutskott” byts ut till ”presidium” att alla ”rödakors- och rödahalvmånerörelsen” skrivs på samma sätt,
att ”verksamhetsinriktning” byt ut till ”strategi”. Även vissa andra mindre språkliga justeringar föreslås
löpande men är till sin karaktär i det närmsta redaktionella ändringar, vilka inte kräver beslutet från
Riksårsmötet, varför vi inte redogör för dem mer ingående här. För att göra det så tydligt som möjligt för er
är dessa justeringar skrivna i kursiv stil i bilagan – de andra mer betydande justeringarna är understrukna i
rött.
Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet:
Att
anta förbundsstyrelsens förslag på nya stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund
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Proposition 2: Fastställande av medlemsavgift
Sedan 1 januari 2017 är det gratis för alla till och med 30 år att vara medlem i Röda
Korsets Ungdomsförbund. Eftersom förbundsstyrelsen ser att gratis medlemskap varit
lyckat för att värva medlemmar samt eftersom förbundsstyrelsen alltjämt menar att gratis
medlemskap är viktigt för att öka tillgängligheten och för att enklare kunna behålla
medlemmar under en längre tid väljer vi att föreslå Riksårsmötet att medlemsavgiften
under år 2022 ska vara 0 (noll) kr.
Bakgrund
Fram till och med 2016 hade Röda Korsets Ungdomsförbund en medlemsavgift på 50 kr men en reducerad
avgift (0 kr) för nya medlemmar. Det första året som medlem var alltså gratis och efterföljande år kostade
50 kr per år. Vid Riksårsmötet 2016 gavs förbundsstyrelsen i uppdrag att under år 2016 genomföra en
utredning kring möjligheten att införa gratis medlemskap och det beslutades att medlemsavgiften för år 2017
skulle fastställas till 0 kr för det fall utredningen visade att det var stadgemässigt möjligt och ekonomiskt
hållbart. Eftersom utredningen visade att det var möjligt att införa gratis medlemskap skedde detta inför år
2017. Från och med 1 januari 2017 är det därför gratis för alla till och med 30 år att vara medlem i Röda
Korsets Ungdomsförbund. För att lokalföreningarna skulle kompenseras ekonomiskt när medlemsavgiften
föll bort har förbundsstyrelsen fattat beslut om ekonomiskt stöd för lokalföreningarna.
Varför gratis medlemskap?
En medlemsundersökning som gjordes år 2013 visade att det finns en tillgänglighets- och rättviseaspekt i
medlemsavgiftsfrågan. I september 2018 gjordes ytterligare en medlemsundersökning som gav liknande
resultat. Det är tydligt att vi, för att kunna engagera fler unga, måste bli bättre på att se oss själva i den
kontext i vilken vi verkar. Unga människor i dagens Sverige har inte alltid möjlighet att prioritera ett
medlemskap rent ekonomiskt. Det är viktigt för oss att en kan visa att en ställer sig bakom våra värderingar
utan att behöva betala en avgift. 2021 började Röda Korsets Ungdomsförbunds nya strategi att gälla.
Förbundsstyrelsen anser att gratis medlemskap för alla är helt i linje med den förflyttning och förändring vi
vill göra, det är även i linje med vårt likabehandlingsarbete.
Utvärdering av beslutet om gratis medlemskap
Under 2019 gjordes en grundlig utvärdering och konsekvensanalys gjorts för att se effekterna av gratis
medlemskap. Förbundsstyrelsen ser att gratis medlemskap påverkat organisationen positivt, vi har till
exempel fler medlemmar. Förbundsstyrelsen anser också att det är en så pass viktig princip för att vara en
organisation där alla har lika möjligheter att vara medlemmar att förbundsstyrelsen fortsatt föreslår att
medlemskapet ska vara 0 (noll kronor).
Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet:
Att
medlemsavgiften för år 2021 fastställs till 0 kr.
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Motioner och
motionssvar
[Motion: Ett förslag från en medlem eller lokalförening.]
[Motionssvar: Förbundsstyrelsens svar på en motion.]

Till Riksårsmötet 2021 har det inte skickats in några motioner. Enligt stadgarna ska dessa inkomma senast
åtta veckor innan Riksårsmötet till förbundsstyrelsen och i år föll det datumet på 14 april. Information om
möjligheten har kommunicerats ut via föreningsbrev, medlemsutskick, i riksårsmötesinbjudan till
lokalföreningarna, via sociala medier, på Föreningsårsmöten samt i kommunikation mellan personal och
förtroendevalda. Det finns många möjliga förklaringar till avsaknaden av motioner. Bristen på informella
sammanhang då idéer kan komma fram och samarbeten mellan föreningar kan uppstå har varit färre eller
uteblivit helt i år med anledning av pandemin. Lokalföreningarna har haft ett tufft år bakom sig och fokus har
för många legat på att säkerställa nuvarande verksamhet, inte att hitta förbättringspotential inom
organisationen. Vi befinner oss även i början av en strategiperiod och många föreningar har ägnat våren åt
att se hur den kan användas. Att strategin används som ett verktyg för förändring där en i vanliga fall skulle
motionera på Riksårsmötet är inte helt osannolikt.

Valberedningen
har ordet
[Valberedning: Förtroendevalda som förbereder personval och föreslår kandidater.]

Valberedningens berättelse
För Röda Korsets Ungdomsförbunds nationella valberedning 2020–2021
Valberedningens sammansättning
Den nationella valberedningen för Röda Korsets Ungdomsförbund har under året bestått av fyra
styrelseledamöter: Tove Dahlberg, Fredrika Persson, Martina Lundin och Samuel Molin. Tove har lett arbetet
i egenskap av ordförande och det är hennes första år som ordförande och andra år som valberedare.
Fredrika, Martina och Samuel har haft sitt första år i valberedningen. Både Fredrika och Martina har tidigare
suttit i förbundsstyrelsen. Tove bor i Göteborg, Fredrika i Helsingborg och Martina samt Samuel bor i
Stockholm. Spridningen har möjliggjort att arbetet kunnat fördelas ut geografiskt till fler ställen än Stockholm
men på grund av COVID-19-pandemin har det mesta av arbetet utförts digitalt. Fyra ledamöter anses av
valberedningen varit ett bra antal då det gett en god dynamik och arbetsfördelning. För att uppnå kontinuitet
i arbetet har det varit fördelaktigt att en av ledamöterna suttit i ett år tidigare i valberedningen. Två av
ledamöternas tidigare erfarenhet i förbundsstyrelsen har också varit värdefullt för att förstå styrelsens behov
och funktion i rekryteringsprocessen.
Arbetsformer
Valberedningen har haft möten varannan vecka under verksamhetsåret. Mötena har hållits digitalt via
Facebook Messengers videofunktion och Microsoft Teams. Arbetet mellan mötena har samordnats via
Facebook Messenger och Google Drive. Valberedningen har utvecklat formerna för enskilt arbete vilket har
lett till en ökad effektivitet. Under året har inga fysiska träffar, övernattningar eller boendekostnader inträffat
på grund av pandemin.
Valberedningens arbete
Valberedningen påbörjade sitt arbete i början av september 2020. Det första videomötet inträffade den 9
september då vi gick igenom huvuddragen av arbetet under året. Andra diskussioner under första mötet var
en genomgång om uppdraget, poster att rekrytera, tidsplan, budget och relevanta stadgar och dokument.
Tystnadslöfte, mångfald och inkludering diskuterades också. Detta förarbete förankrades sedan med RKUF:s
ordförande under ett möte. Under mötet togs tankar och önskemål om arbetet emot, främst med fokus på
ordförandeposten som skulle tillsättas. Under oktober och november deltog valberedningen på två
utbildningstillfällen med personalen gällande valberedningsuppdraget som främst fokuserade på den lokala
nivån. I oktober deltog två av ledamöterna på RKUF:s styrelsemöte i Stockholm. I november hade
valberedningen ett möte med RKUF:s personal om det nationella uppdraget, Riksårsmötet, rekrytering av ny
förbundsordförande och förhållningsregler. En tidsplan och kommunikationsplan gjordes också som
skickades över till RKUF:s personal. Under november och december hölls även intervjuer med den sittande
styrelsen. I december deltog två av ledamöterna på konferensen MOVE för att prata med medlemmar.
Annonseringen av uppdragen var också en stor del av höstens arbete. I februari 2021 deltog
valberedningen på en workshop med personalen som handlade om mångfald och likabehandlingsarbetet.
I mars inleddes intervjuer med kandidater och i början av april skickade valberedningen över sitt förslag och
valberedningens berättelse till RKUF:s personal. Valberedningen kommer även att medverka på en
workshop för nationellt förtroendevalda, mötespresidiet och RÅM-teamet i maj 2021.
Intervjuer i det nationella förbundet
För att kunna utföra vårt arbete väl så försöker vi att inhämta information från många olika delar av
förbundet. Intervjuer med samtliga styrelsemedlemmar, förbundsordföranden, generalsekreteraren och
revisorerna inträffade under hösten. Intervjuerna genomfördes för att få en bättre förståelse för de uppdrag
som vi ger förslag till, vilka behov som finns och för att vi ska få reda på vilka kompetenser som krävs för att
besitta dem. Vi försöker hålla vår informationsbas bred för att få en bild av hur förbundet mår, vad förbundet
verkar för just nu och vad förbundets medlemmar vill. Vi strävar också efter att förankra vårt arbete så väl
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som möjligt i organisationen och försöker hitta nya idéer och arbetssätt som vi som valberedning kan ha
nytta av.
Kravprofiler
Valberedningens arbetsordning ställer krav på att valberedningen ska ta fram kravprofiler till de olika
posterna som stöd för sina processer. Kravprofilerna färdigställdes i januari 2021 och vi hade en bestämd
deadline på detta senast den 1 mars 2021.
Syftet med kravprofilerna är att vi innan vi ser över de kandidater som finns ska vara överens om vad vi söker
till de olika förtroendeuppdragen. Tanken är att det ska underlätta arbetet att föreslå personer efter
kompetens och förbundsstyrelsens behov på ett objektivt sätt. Kravprofilerna är ett internt arbetsunderlag för
valberedningen.
För att kvalitetssäkra valberedningsprocessen har ett internt dokument tagits fram som specificerar mer precist
hur vi har resonerat i våra urval. Dokumentet kommer finnas till hands för nästa valberedning för att de ska
kunna ta ställning till hur en ska kunna säkra att valberedningsarbetet håller en hög kvalitét oavsett
kapacitetsförmåga.
Planering av annonsering
Under hösten 2020 arbetade valberedningen med att hitta olika plattformar för annonserna och hade en
kontinuerlig kontakt med RKUF:s personal för att få hjälp med detta. Annonserna lades upp på RKUF:s
hemsida och Facebook-, LinkedIn-, Instagram- och Twitter- och Youtube-konton, Volontärbyrån och
Reachmee. Annonserna publicerades i slutet av året och under tidig vår på de olika webbsidorna. RKUF:s
kommunikatör lade upp samtliga av dessa. Valberedningen kontaktade också Facebook-grupperna: ”Voice
of POC” och ”StreetGäris” och bad grupperna lägga upp annonserna där. Valberedningen delade även
annonserna på sina privata Facebook- och LinkedIn-konton och informerade om uppdragen till sina
informella nätverk.
Lokalföreningarna
Valberedningen kontaktade samtliga lokalföreningar under hösten via deras Instagram-konton och via
föreningsbrevet för att ta reda på vilka behov de ser hos föreningen och vilket ledarskap de önskar. Ett fåtal
föreningar återkom efter att ha diskuterat punkten på deras styrelsemöten och beaktning till deras
diskussioner har tagits i valberedningens arbete. Vidare har valberedningen under tidig vår hört av sig till
lokalföreningarna med en förfrågan om att delta på deras föreningsårsmöten. Detta för att få möjlighet att
informera om de olika nationella uppdragen, uppmuntra flera att söka och för att träffa medlemmarna. På
grund av att kontakten inträffade med kort framförhållning kunde vi endast delta på fyra digitala årsmöten:
Göteborg, Linköping, Lund och Skellefteå. De andra lokalföreningarna hade redan hunnit ha sina årsmöten.
Vi uppmuntrar därför kommande valberedning att kontakta lokalföreningarna innan årsskiftet för att kunna
planera in och delta på deras årsmöten. Detta är ett bra tillfälle att nå ut till fler potentiella kandidater och
även medlemmar som kan känna till andra personer som de vill nominera eller tipsa till
förtroendeuppdragen.
Revidering av policyn
Valberedningen har inte varit delaktiga i processen kring att ta fram en ny valberedningspolicy detta år.
Under Svenska Röda Korsets stämma 2019 beslutades att RKUF ska ha en representant i SRK:s
valberedning. När beslutet trädde i kraft 2020 valdes Matilda Regell som representant under ett av
förbundsstyrelsens styrelsemöten. För att säkerställa de demokratiska processerna har förbundsstyrelsen med
i de föreslagna stadgeändringarna (Stadgeproposition) att RKUF:s valberedning fortsättningsvis ska ha i
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uppdrag att ta fram förslag till Riksårsmötet. I år är punkten med för första gången på föredragningen och
ett förslag har inte tagits fram av valberedningen. Detta med anledning av att det i nuläget inte står med i
valberedningens uppgifter. Vi anser därför att positionen i år bör väljas på Riksårsmötet efter nomineringar
på plats och ser fram emot att ta fram kandidater.
Nomineringar
Nomineringarna har inkommit fram till nomineringsstopp den 1 mars 2021. Totalt har fem nomineringar
inkommit till valberedningens mejl bestående av två nomineringar till förbundsordförande och tre
nomineringar till förbundsstyrelseledamot. De nominerade kontaktades därefter och tillbads skicka in CV
och personligt brev om de ville kandidera.
PwC blev nominerad som auktoriserad revisor från förbundsstyrelsens håll och det följer upphandling som
skett med Svenska Röda Korset. Nomineringen inkom för sent enligt stadgarna men valberedningen valde
att motta nomineringen. Mandatperioden är för räkenskapsåret 2022.
Intervjua kandidater
Styrelsen avsatte de två sista helgerna i mars för intervjuer. Valberedningen valde att intervjua samtliga
kandidater för att ge varje kandidat samma möjlighet. 15 intervjuer genomfördes digitalt via Microsoft
Teams. Inga intervjuer genomfördes för posten som verksamhetsrevisor men med hjälp av vårt informella
nätverk kunde vi nå ut till kandidater för detta uppdrag.
Utmaningar för framtiden
Valberedningsarbetet har i sin helhet inträffat digitalt på grund av den rådande COVID-19-pandemin. Det
har inneburit inga fysiska träffar med valberedningen, styrelsen, RKUF:s personal, lokalföreningarna och
kandidaterna, förutom deltagandet på ett möte med förbundsstyrelsen i höstas. Den fysiska kontakten, tror
vi, är viktig främst inom rekryteringsprocessen när nya personer ska föreslås till de nationella uppdragen
men även för att uppnå en god gruppdynamik i valberedningen. Samtidigt har arbetet blivit mer smidigt och
effektivt och vi har hållit boende- och resekostnader nere.
Det har, som i tidigare valberedningar, varit svårt att hitta kandidater till revisorsuppdragen. Vi hade endast
en sökande till verksamhetsrevisor men personen hörde inte av sig efter förfrågan om intervju. Vi vill därför
uppmana organisationen till att stärka arbetet med att informera om organisationsstrukturen och vikten av
de olika uppdragen.
Valberedningen har i uppdrag att bidra till en ökad mångfald bland de förtroendevalda. Det är ett uppdrag
som vi gärna åtar oss och som vi önskar utföra efter bästa förmåga. Valberedningen upplever ett bra antal
sökande till förbundsstyrelseledamot-posterna men ser fortfarande att det framförallt är en viss typ av
personer som söker. Valberedningen måste således fortsätta sträva efter att bidra till en starkare mångfald
bland de förtroendevalda och anser att det är ett ansvar som hela RKUF har tillsammans. En diskussion som
har varit högaktuell inom valberedningen har varit kandidaternas ålder. Vi är medvetna om att det är en hög
medelålder i det förslag vi presenterar men som sett till gruppkonstellation och tidigare meriter är de
föreslagna kandidaterna de valberedningen anser bäst lämpade att driva organisationen framåt.
Vi anser att det digitala materialet ska samlas och finnas tillgängligt för kommande valberedningar. Vi har
samlat relevanta dokument i vår Google Drive som kommer att ges över till nästa valberedning. Eftersom
visst material som vi tar fram är känsligt eller innehåller personuppgifter rensas mycket av det användbara
materialet bort och vi uppmanar kommande valberedning att fortsätta upprätthålla detta. Det har också varit
gynnsamt för valberedningen att dokumentera samtliga möten för att kunna få en översikt om vad som har
gjorts under årets gång och det är även något vi vill uppmana nästa valberedning till att fortsätta med.
16

Valberedningens förslag till Riksårsmötet 2021
Fastställande av antal i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår att årsmötet fastställer att styrelsen ska bestå av elva (11) personer inklusive
ordförande. Vid förra årets Riksårsmöte valdes detta antal in i styrelsen och samtliga av ledamöterna har
suttit kvar året ut. Som valberedningen förstått det har styrelsen anpassat arbetsformer för att styrelsen ska
kunna leda organisationen på ett effektivt sätt och tillvarata styrkan i en stor styrelse. Valberedningen har i
intervjuer med förbundsstyrelseledamöterna och förbundsordföranden diskuterat frågan om antalet
ledamöter i styrelsen. Valberedningen anser efter dessa samtal att en styrelse på elva (11) personer inklusive
ordförande är väl anpassad efter styrelsens uppdrag.
Styrelseledamöterna Li Nester, Kevin Norberg, Frida Olofsson, Sofia Westman och Ylva Carlshamre
innehar mandat som sträcker sig fram till Riksårsmötet 2022 och kommer således att vara en del av styrelsen
även nästkommande verksamhetsår.
Fastställande av antal i valberedningen
Valberedningen föreslår att årsmötet fastställer att den nationella valberedningen ska bestå av fem (5)
personer inklusive valberedningens ordförande. På förra Riksårsmötet valdes en valberedning bestående av
fyra personer. Under året har samtliga fortsatt sitt uppdrag. Valberedningen anser att fyra i valberedningen
är ett gott antal men att en femte person skulle kunna göra arbetet ännu mer effektivt och arbetet kan
upprätthållas effektivt oavsett om det blir något bortfall under årets gång. Vi tror att det är av vikt att
valberedningen består av åtminstone fyra personer för att arbetet ska kunna bedrivas på ett så bra sätt som
möjligt.
Valberedningen föreslår Riksårsmötet att:
Att
fastställa antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till 11 medräknat förbundsordföranden.
Att
fastställa antalet ledamöter i valberedningen till 5 medräknat valberedningsordföranden.
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Valberedningens förslag i sin helhet
Presidium
Eva Thalén, Ordinarie mötesordförande.
Love Josefsson, Vice mötesordförande.
Ledamöter till styrelsen
Matilda Holmberg (Nyval 2 år).
Sumaya Okashe (Nyval 2 år).
Jenny Åman (Nyval 2 år).
Sana Pirot (Nyval 2 år).
Frida Sköld Johnsson (Nyval 2 år).
Förbundsordförande
Lotta Schneider (Nyval 2 år).
Ledamöter till valberedningen
Samuel Molin (Omval 1 år, Nyval ordförande).
Sandra Hagelin (Nyval 1 år).
Dalia Ibrahim (Nyval 1 år).
Henrik Erander (Nyval 1 år).
Moa Andersson (Nyval 1 år).
Auktoriserad revisor
PwC.
Verksamhetsrevisorer
Liz Jerbo, Ordinarie revisor (Nyval 2 år).
Orfeas Georgakakis Paulsson, Ersättande revisor (Nyval 2 år).
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Valberedningens förslag till mötespresidium
Presidiet består av mötesordförande och mötessekreterare. Deras roll är att leda årsmötet och dokumentera
de beslut som fattas. Mötesordförandes roll är att se till att besluten som fattas under mötet fattas i enlighet
med ombudens vilja. Den föreslår former för hur mötet ska bedrivas och för hur beslut ska fattas. Den fördelar
även ordet på mötet. Mötessekreterarnas roll är att dokumentera mötet och dess beslut. Vanligen brukar två
representanter från Röda Korsets Ungdomsförbund personal inta rollerna som sekreterare under mötet, efter
nominering på plats.
Valberedningens förslag till mötesordförande:
Eva Thalén, Ordinarie mötesordförande
Eva Thalén har länge varit engagerad inom utbildningsfrågor. Hon har bland
annat suttit som generalsekreterare och verksamhetschef för Västsveriges
Elevrådssamarbete, ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation och
utbildningsansvarig i Göteborgs studentkår på Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. Under juridikstudierna på Handelshögskolan grundade
hon Juridiska Bildningsklubben (JBK). För detta tilldelades hon Längmanska
kulturfondens Franske-stipendium och även IRIS-stipendiet.

Love Josefsson, Vice mötesordförande
Love Josefsson har varit kårordförande för Handelshögskolan i Göteborg och
haft diverse andra engagemang i ideella föreningar, bland annat för
Europeiska Ungdomsparlamentet som arbetar för en obunden politisk
diskussion i Europa och diverse engagemang i elevkårsvärlden.

Eva och Love har lång erfarenhet av att leda RKUF:s Riksårsmöte och är kända för att ha gjort det med stor
skicklighet, humor och säkerhet. De föreslås som mötespresidium under Riksårsmötet den 9–13 juni.
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Valberedningens förslag till förbundsstyrelseledamöter
Förbundsstyrelseledamöter deltar under styrelsemöten, bidrar med sina idéer och planerar och utvecklar
RKUF:s långsiktiga strategier. Som ledamot är en ett stöd till förbundsordföranden och representerar
tillsammans med denne organisationen. Mellan styrelsemöten har ledamöterna ansvar för att utföra olika
uppdrag och projekt.

Valberedningens förslag till förbundsstyrelseledamöter:
Matilda Holmberg (Nyval 2 år)
Den ambitiösa och spralliga 18-åringen Matilda Holmberg är en stjärna
i Sveriges Elevkårer. Som vice ordförande i elevkåren på Victor Rydberg
Odenplans Gymnasium i Stockholm arbetar Matilda med projektledning,
engagemang, rekrytering, välgörenhet och påverkansarbete.
Matilda brinner för barn och ungas rättigheter. Med hennes hängivna
opinionsbildande och organisatoriska förmåga har hon belyst
hjärtefrågorna noga och väl med goda resultat. Därför, med hennes
bergfasta tro på Röda Korsets verksamhet och värdegrund, samt kunskap
om vad civilsamhället kan åstadkomma, är Matilda valberedningens
förslag till förbundsstyrelseledamot under verksamhetsperioden 2021–
2023.

Sumaya Okashe (Nyval 2 år)
Sumaya Okashe är 25 år och bor i Stockholm. Till vardags arbetar
Sumaya som tunnelbaneförare. Hon sitter även i styrelsen för Rädda
Barnen Västerort och har varit aktiv och drivit igenom flera projekt för sitt
lokalsamhälle. Under sin fritid spenderar Sumaya gärna tid med sina
vänner och sin make. Sumaya drivs av arbete med mångfald och
inkludering tillika barn och ungas rättigheter.
Sumaya har ett brinnande engagemang för att utveckla barns idéer och
fritid. Hennes stora engagemang för barn och unga tillsammans med
hennes initiativtagande, drivkraft och önskan om att förbättra
civilsamhället gör att valberedningen vill föreslå Sumaya till
förbundsstyrelseledamot under verksamhetsperioden 2021–2023.
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Jenny Åman (Nyval 2 år)
Jenny Åman är 26 år och kommer från Falun i Dalarna men bor idag i
Stockholm och arbetar som byggprojektansvarig på bildelningstjänsten
M i Stockholm. Jenny har studerat företagsekonomi i Melbourne och
kurser i hållbarhet i Sverige. Barn och ungas välmående ligger Jenny
varmt om hjärtat och hon har bland annat varit engagerad inom idrott för
unga.
Med hennes starka engagemang för barn och unga i samhället,
erfarenhet av arbete inom ideella organisationer och styrelsearbete samt
ekonomisk kompetens som styrelsen kommer dra stor nytta av, anser
valberedningen att Jenny skulle passa bra i styrelsen givet hennes
bakgrund. Jenny föreslås till förbundsstyrelseledamot under
verksamhetsperioden 2021–2023.

Sana Pirot (Nyval 2 år)
Sana Pirot bor i Stockholm och jobbar som rekryterare på Majblomman,
en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka
barnfattigdom. Hon har en akademisk bakgrund inom utvecklingsstudier
och internationellt samarbete samt flera års erfarenhet från
föreningsverksamhet, kommunikation och medlemsrekrytering, främst
inom civilsamhället.
Hennes breda bakgrund i föreningslivet inkluderar allt från ambassadör
för de globala målen på FN-förbundet till omvärldsbevakare på
föreningen för utvecklingsfrågor i Stockholm. Hon har även gått ett
styrelse-traineeprogram för Operation 1325:s verksamhet för att
utveckla kompetens inom ledarskap och om frågor som rör unga i fred
och säkerhetsfrågor. Utöver det är Sana flerspråkig vilket
valberedningen ser som en värdefull kompetens för att nå ut till fler barn
och unga i Sverige. Sana föreslås av valberedningen som
förbundsstyrelseledamot under verksamhetsperioden 2021–2023.

Frida Sköld Johnsson (Nyval 2 år)
Den regelrätta och viljestarka Frida Sköld Johnsson är en principfast,
men kompromissvillig person. Till vardags arbetar Frida som utredare på
Polisen i region öst där hon håller förhör och vidtar övriga relevanta
åtgärder som krävs vid en brottsutredning. Fridas starka driv och
rättvisekänsla kristalliseras till engagemang, exempelvis som kassör i
RKUF Linköping eller kommunalrådssekreterare i Södertälje.
Fridas engagemang för mångfald och inkludering genomsyrar hennes
föreningsgärning och liv – då hjärtefrågorna är barn och ungas rätt till
lika uppväxtvillkor, integrations- och flyktingfrågor, och jämställdhet som hon arbetar för dagligen. Valberedningen bedömer att Fridas
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erfarenheter, kompetenser och driv kommer förgylla Röda Korset Ungdomsförbund som organisation, och
därför är Frida valberedningens förslag till förbundsstyrelseledamot under verksamhetsperioden 2021–
2023.

Valberedningens förslag till förbundsordförande:
Som förbundsordförande leder du och ansvarar för förbundsstyrelsens arbete i att utveckla organisationen.
I ditt dagliga arbete leder och samarbetar du med både ideellt engagerade och personal samt har ett
arbetsgivaransvar gentemot generalsekreteraren. Som förbundsordförande förväntas du representera
organisationen i olika sammanhang, både internt och externt, nationellt och internationellt. Du samarbetar
med andra idéburna organisationer, i synnerhet med Svenska Röda Korset.
Valberedningens förslag till förbundsordförande:
Lotta Schneider (Nyval 2 år)
Nuvarande vice ordförande i förbundsstyrelsen Lotta Schneider har
sedan gymnasietiden varit engagerad i RKUF. Med hennes mångåriga
bakgrund har Lotta en bred och praktisk erfarenhet från olika delar inom
organisationen. Startskottet i engagemanget var jourhavande kompis i
RKUF Stockholm.
I och med studier och flytt till Göteborg fortsatte engagemanget som
frivillig och förtroendevald i RKUF Göteborg, där hon även verkade
flerårigt som ordförande.
Lotta är statsvetare i grunden med en master i mänskliga rättigheter från
Göteborgs Universitet. Till vardags arbetar Lotta som konsult i mänskliga
rättigheter,
där
hon
hjälper
offentliga
sektorn
och
civilsamhällesorganisationer att omsätta mänskliga rättigheter i praktiken. Hon har även jobbat som
forskningsassistent vid Chalmers Tekniska Högskola. Det är kombinationen av hennes mångåriga och breda
engagemang, djupa organisatoriska förmåga, samt professionella och akademiska framgångar som gör att
valberedningen föreslår Lotta till förbundsordförande för Röda Korset Ungdomsförbund 2021–2023.
Som ordförande vill Lotta jobba för att RKUF i större utsträckning engagerar och representerar barn och
unga i utsatthet. Hon menar att RKUF kan bli en ännu viktigare organisation och röst i dagens samhälle där
klyftor mellan olika grupper av barn och unga ökar. Hon vill se ett RKUF där unga engagerade kan mötas i
verksamheter och i föreningsbyggandet på lika villkor, oavsett om en är deltagare eller frivillig. Hon vill aktivt
arbeta med delaktighet, inkludering och mångfald inom hela organisationen för att kunna bedriva en
stärkande och välkomnande verksamhet för och med barn och unga i utsatthet.
Lotta fyller 30 år detta år och kommer inte vara medlem under hela sin mandatperiod. Valberedningen är
medvetna om detta men utifrån förbundsstyrelsens och organisationens behov samt den inblick och
engagemang Lotta har inom RKUF, anser valberedningen att hon är den mest lämpade kandidaten till
uppdraget som förbundsordförande.
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Valberedningens förslag till nationell valberedning
Som valberedningsledamot samordnar och driver du organisationens rekryteringsprocesser, bland annat
genom att utvärdera organisationens behov, utforma kravprofiler och annonser, föra urval, hålla intervjuer
och slutligen föreslå kandidater till förtroendeuppdrag. Utöver det har valberedningsordförande ett
övergripande ansvar för planering och genomförande av möten samt delegering av arbetsuppgifter inom
arbetsgruppen.

Valberedningens förslag till nationell valberedning:
Samuel Molin (Omval 1 år, Nyval ordförande)
Samuel kommer ifrån Varberg och har nyligen flyttat till Stockholm där han
studerar till civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan. Samuel har en stor
passion till föreningslivet och har sedan 11-årsåldern haft en aktiv roll i
föreningslivet då han blev invald i Varbergs schackklubbsstyrelse. Detta blev
startskottet för hans brinnande intresse att påverka och engagera människor och
han är i skrivande stund föreningsaktiv som ungdomsambassadör för FNförbundet och ledamot i RKUF:s valberedning.
Valberedningen har arbetat tillsammans med Samuel under det senaste året
och anser att hans erfarenhet av valberedningsarbetet och goda
samarbetsförmåga, tillsammans med hans långa föreningserfarenhet kommer
att passa utmärkt i rollen som valberedningsordförande under verksamhetsåret
2021–2022.
Enligt stadgarna väljs valberedningsordförande på två år men valberedningen har valt att frångå detta och
väljer Samuel på ett år. Det blir således ombuden som får rösta om hans lämplighet på Riksårsmötet. Samuel
har inte deltagit i arbetet med beredningen av valberedning.

Sandra Hagelin (Nyval 1 år)
Sandra kommer från Kungälv men bor i Göteborg. Hon har ett brett
engagemang för utvecklingsarbete med en kandidat i utvecklingsstudier
och en pågående master i Östeuropa- studier. Under flera år har Sandra
varit frivillig inom ungdomsarbete, främst inom Svenska kyrkan. Hon har
även tidigare erfarenhet av styrelsearbete från sin praktik som
assisterande
sekreterare
hos
svenska
Amnestyfonden.
För Sandra är det viktigt att nå ut till fler unga människor, bland annat
genom att leta på mindre ställen och orter vilket hon vill bidra med i sin
valberedningsroll. Hon vill att alla unga ska ha en möjlighet och plats,
särskilt de som inte har samma förutsättningar som andra.
Valberedningen är säker på att Sandras erfarenheter och engagemang
av förenings- och styrelsearbete kommer att bidra till att nå ut till fler barn
och unga i sin roll som valberedare och således föreslås Sandra som
valberedningsledamot för verksamhetsåret 2021–2022.
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Dalia Ibrahim (Nyval 1 år)
Dalia är 30 år och bor i Malmö. Hon har tidigare erfarenheter av ideellt arbete
och arbete med barn och unga, bland annat genom sitt volontäruppdrag på
Polismyndigheten där hon pratade med ungdomar. Utöver det har hon varit
volontär på Sveriges ungdomsorganisationer och europeiska föreningen för
människors utveckling i Sverige, där hon arbetade med utsatta barn eller barn
som kände sig utanför i samhället.
Valberedningen anser att Dalia, med hennes tidigare erfarenheter och
brinnande intresse för barn och unga, kommer att hjälpa valberedningen att nå
ut till fler barn och unga under sitt uppdrag. Valberedningen vill därför föreslå
Dalia som valberedningsledamot för verksamhetsåret 2021–2022.
Valberedningen är medveten om Dalias ålder men har ändå valt att nominera henne utifrån hennes breda
engagemang och passion för barn och unga. Det blir således ombuden som får rösta om hennes lämplighet
på Riksårsmötet.

Henrik Erander (Nyval 1 år)
Henrik kommer ursprungligen från Kungsbacka men bor just nu i Lund där han
avslutade sina studier vid Ekonomihögskolan. Numera arbetar han på ett
företag som sysslar med digitalisering av sjukvården, bland annat genom
hantering av kundernas tekniska och organisatoriska utmaningar. Henrik har
också varit frivillig i Läxhjälpen i Lund och vid sidan av studier och arbete har
han i flera år arbetat med barn och unga i rollen som tennistränare.
Från tidigare jobberfarenheter har Henrik varit ansvarig för
rekryteringsprocesser och hans uppsats handlade om hur
managementkonsultfirmor kan bli bättre på att rekrytera personer med
varierande bakgrund och förmågor. Valberedningen bedömer att Henrik
med sin bakgrund kan bidra med nya perspektiv på rekrytering inom RKUF
och föreslår därför Henrik för verksamhetsåret 2021–2022.

Moa Andersson (Nyval 1 år)
Moa är 21 år och bor i Lund där hon studerar freds- och konfliktvetenskap vid
Lunds universitet. Moa har ett stort intresse för samhällsfrågor och har arbetat
som värvare inom Svenska Röda Korset tidigare och varit aktiv i kompisgruppen
i Lund. Hon är en energisk person som gillar att lära sig nya saker och gillar att
umgås med vänner och träffa nya människor, gärna i samband med att vara ute
i naturen.
Valberedningen nominerar Moa till valberedningen då hennes engagemang
är stort och hennes värderingar går i linje med RKUF samtidigt som hon har god
förståelse för rekrytering och vikten av denna. Valberedningen anser således
att Moa skulle vara ett starkt tillskott till valberedningen för RKUF.
Valberedningen föreslår Moa för verksamhetsåret 2021–2022.
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Valberedningens förslag till auktoriserad revisor
I Sverige har alla organisationer över en viss storlek skyldighet att ha en auktoriserad revisor för att se till att
organisationen följer de regler som finns och uppfyller de skyldigheter som åläggs dem. Titeln “auktoriserad
revisor” utdelas av Revisorsnämnden till personer som uppfyller kraven i revisorslagen.
Valberedningens förslag till auktoriserad revisor:
PwC (Räkenskapsåret 2022)
PwC är nominerad som auktoriserad revisor från förbundsstyrelsens håll
och det följer upphandling som skett med Svenska Röda Korset.
Motiveringen till att de vann upphandlingen grundar sig i att PwC ligger i
framkant i branschen för ideell sektor och IT-utvecklingen inom bland annat intern kontroll och revision.
Nomineringen inkom för sent enligt stadgarna men valberedningen har valt att motta nomineringen.
Mandatperioden är på ett år.

Valberedningens förslag till verksamhetsrevisor
Som verksamhetsrevisor är en medlemmarnas ögon och öron som ser till att organisationens arbete går rätt
till. Det är till verksamhetsrevisorn medlemmar kan vända sig till om de har synpunkter eller klagomål på̊ hur
organisationen sköts. Revisorn granskar förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning genom att titta på̊
exempelvis mötesprotokoll och verksamhetsberättelse. Till Riksårsmöte lämnar verksamhetsrevisorn in en
revisionsberättelse.
Valberedningens förslag till verksamhetsrevisorer:
Liz Jerbo (Ordinarie revisor, Nyval 2 år)
Liz Jerbo kommer från Kalmar och arbetar som socionom på socialförvaltningen.
Hon har haft tidigare engagemang inom organisationen där hon både varit
frivillig i verksamhet och ordförande i Kalmars lokalförening. Sprudlande glad
och organiserat kaos är ord som beskriver denna kandidat.
Med sin utbildning och yrkeserfarenhet har Liz god insikt i de delar av samhället
RKUF verkar i och hennes tidigare engagemang har gett henne kunskap om
föreningsdemokrati och styrelsearbete. Valberedningen menar därför att Liz
kommer göra ett bra och grundligt jobb som ordinarie verksamhetsrevisor under
verksamhetsperioden 2022–2024.

Orfeas Georgakakis Paulsson (Ersättande revisor, Nyval 2 år)
Orfeas är uppvuxen i Uppsala men bor just nu i Linköping och läser en master i
political science. Orfeas är engagerad i FN-förbundet och har även ett förflutet
i RKUF Karlstad. Under åren 2017–2018 satt Orfeas i förbundsstyrelsen och
reviderade bland annat policys och stadgar.
Utifrån Orfeas kunskap om förbundsstyrelsens arbete och organisationen som
helhet, samt hans insyn i andra delar av civilsamhället, kommer han att kunna
göra ett noggrant jobb vid händelse. Valberedningen vill därför föreslå Orfeas
som ersättande revisor för verksamhetsperioden 2022–2024.
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Så funkar
Riksårsmötet
[Riksårsmöte: Röda Korsets Ungdomsförbunds årliga möte för att fatta beslut på nationell nivå]

Digital Riksårsmötesskola
På Riksårsmötet är det ombuden som har makten och möjligheten att rösta igenom beslut. Riksårsmötet består
av flera delar innan ett beslut ska tas, och det kan ibland kännas som mycket att hålla reda på. För att förstå
hur det går till när ett beslut ska fattas kommer det finnas tillfällen att lära sig mer innan Riksårsmötet börjar.
För dig som är ny är det jätteviktigt att du som ska delta i mötet anmäler dig till vår digitala Riksårsmötesskola!
Vi kommer ha digital RÅM-skola innan Riksårsmötet och vi rekommenderar dig att anmäla dig. Det kommer
finnas två tillfällen, den 27 maj och den 01 juni. Den digitala Riksårsmötesskolan kommer även inkludera en
teknisk genomgång av VoteIT.
Vad kan du göra som ombud på mötet?
Du kan göra din röst hörd och du kan påverka. Under Riksårsmötet blickar vi tillbaka och framåt. Din röst är
viktig då Riksårsmötet är det högsta bestämmande organet i hela RKUF. Som ombud kan du göra följande:
• Ge ansvarsfrihet till styrelsen om du tycker att styrelsen förvaltat föreningens resurser på rätt sätt och
helt enkelt gjort ett bra jobb.
• Föreslå personer utöver valberedningens förslag till förtroendeuppdragen, inklusive dig själv.
• Rösta på de som du tycker ska få de tillgängliga förtroendeuppdragen.
• Rösta på inkomna förslag. Dessa förslag kallas för motioner och propositioner. Förslagen påverkar
vad Röda Korsets Ungdomsförbund kommer att arbeta med under kommande år, hur vi kommer
att arbeta och även varför.
• Diskutera motioner och propositioner tillsammans med andra så att du kan fatta välgrundade och
genomtänkta beslut när du röstar.
• Representera din lokalförening.
• Fira ditt och andras engagemang.
• Hämta ny inspiration och energi att ta hem till din lokalförening.
• Nätverka och träffa andra engagerade unga som brinner för en framtid som genomsyras av Kärlek
& Respekt.

Mötespresidiet/funktioner
Mötet väljer mötesordförande, vice-mötesordförande och sekreterare. De värnar om den demokratiska
processen genom att leda mötet och ge ordet till de som vill komma till tals. På så sätt lotsar de oss i
beslutsfattandet och valet av alla förtroendeuppdrag. Mötesordförande har stöd av en sekreterare som
ansvarar för protokollet.
Utöver mötesordförande, vice-mötesordförande och sekreterare väljer mötet två justerare. Justerarna har
som uppgift att noggrant följa mötet och vilka beslut som fattas. Efter Riksårsmötet ska de kontrollera att
protokollet stämmer överens med vad som faktiskt skett under mötet och bekräfta det med sin signatur. Till
skillnad från mötesordförande, vice-mötesordförande och sekreterare måste justerare vara medlemmar i
organisationen.
Påverkanstorg
På påverkanstorget kommer ni kunna diskutera de olika motionerna mer ingående i Zoom där det också
kommer att finnas moderator som kan stötta i att utveckla formuleringar på yrkanden, eller bara som stöd i
att ta tankarna framåt. Dessa tider är på torsdag 10/6 kl. 15:00-18:00 och vid behov även samma dag
19:30-21:00. Det är viktigt att komma i tid till diskussionsträffarna, om inga ombud dyker upp kan tillfällena
komma att ställas in eller avslutas tidigare än utsatt tid.
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Presentation av förslag
Diskussioner kring de olika förslagen sker på påverkanstorg och kommer att vara textbaserat i det digitala
mötessystemet VoteIT. Vissa förslag kommer även att presenteras med video. Diskussioner sker under
rubriken diskussion under respektive föredragningspunkt. Inlägg och kommentarer om de olika förslagen
läggs i diskussionsinlägg. Genom att trycka på svara, så får den deltagare du diskuterar med ett epostmeddelande om att du har svarat. Du kan också använda @användarnamn för att en annan deltagare
ska få ett e-postmeddelande att du har skrivit ett diskussionsinlägg.
Utfrågning av kandidater till förtroendeposter
Eftersom mötet hålls digitalt sker också utfrågningen av kandidater digitalt, vilket anges i förslaget till
arbetsordning. Om du vill ställa frågor till kandidaterna, se till att göra det under ”diskussion” i VoteIT, innan
omröstningen öppnar i schemat.

Innan mötet
Den 7 juni öppnar registreringen för mötet. I samband med detta får du ett mejl med en länk som du använder
för att registrera dig. Du har då två dagar på dig att gå med i mötet, bekanta dig med systemet, läsa igenom
handlingarna och se till att allting fungerar inför mötet.
Hur registrerar en sig då? Du skapar ett konto på VoteIT via den länk som skickats till din mejladress från
RKUF. För att skapa så mycket transparens och tydlighet som möjligt ska du använda förnamn (eller
tilltalsnamn) + efternamn som användar-ID. Om flera deltagare har samma förnamn och efternamn, säger
systemet till. Då går det bra att även lägga till mellannamn eller en siffra efter efternamnet. Du kan inte ändra
ditt användarnamn efter registrering. Efter att du har registrerat dig får du ett bekräftelsemejl skickat till din
angivna e-postadress med en länk som aktiverar ditt konto.
Om du redan har ett konto på VoteIT loggar du in genom att klicka på "logga in". Du kan antingen logga in
med ditt användarnamn eller med din e-postadress. Följ den länk som skickats till din mejladress från RKUF.
Ditt VoteIT-konto är ditt personliga konto. Det är du som deltar i mötet. Beroende på din roll i mötet kan du
göra olika saker, läs mer om det i arbetsordningen.
OBS! VoteIT fungerar inte i Internet Explorer. Om du endast har Internet Explorer, behöver du innan årsmötet
ladda ner en annan webbläsare till exempel Internet Edge eller Google Chrome.

Under mötet
I VoteIT kommer alla föredragningspunkter att finnas. Under varje föredragningspunkt går det att diskutera
och lägga förslag. Det finns ett schema för vilka punkter som behandlas under vilka dagar.
Föredragningslistan och tider under mötesveckan
När du kommit in i mötet så kan du se föredragningslistan till vänster under fliken “Föredragningslistan”.
Föredragningslistan är mötets schema och plan. Under föredragningslistan ser du vilka punkter som pågår
just nu under “Pågående”, vilka punkter som väntar på att avhandlas under “Kommande” och de punkter
som är klara under “Avslutad”. Du kan alltid gå tillbaka för att se vilka beslut som har tagits. Gå in i den
pågående punkten för att delta i röstningen. Under den pågående punkten och kommande punkten kan du
läsa andras och lägga till egna förslag samt diskutera förslagen under rubriken ”Diskussion”. Det finns även
ett schema i VoteIT där du hittar mer detaljerad information om tiderna.
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Närvaro
Du kan logga in och ur årsmötet när du vill under mötets gång. För att kunna delta i diskussioner, rösta och
delta på livemöten behöver du räkna med att lägga minst en timme varje dag på årsmötet. Under lördagen
och söndagen behöver du lägga minst två timmar på årsmötet.
Under omröstningarna behöver du logga in någon gång under tiden som omröstningen pågår för att kunna
rösta. När omröstningar startar kommer du att få en notis via e-post. Se schemat för detaljer kring vilka
punkter som behandlas när.
OBS! Schemat kan komma att ändras beroende på vilka beslut som fattas under vägen och beslut kan
därmed komma att flyttas.
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Praktisk info för
deltagare

Ersättning för matkostnader under mötet
Du som deltar på Riksårsmötet som ombud kommer ha möjlighet att få ersättning för en lunch och en fika per
dag under Riksårsmötet. Du kan max få ersättning på 150 kronor per dag för mat och fika dag (exklusive
dryck). För att få den här ersättningen behöver du skicka in dina kvitton med en utläggsblankett till oss i
personalen. Du hittar utläggsblanketter här eller under kap. 10. föreningsekonomi i Föreningshandboken.
Blanketten skickar du sedan tillsammans med kvitton via post så snart som möjligt efter Riksårsmötet till:
Röda Korsets Ungdomsförbund, Riksårsmötet
Box 175 63
118 91 Stockholm
Kom ihåg att alltid spara kvitto! Du får bara ersättning om du skickar in din blankett tillsammans med kvittot
senast den 25 juni 2021.
Sociala medier
Riksårsmötet i år kommer innehålla digitala diskussioner och samtal mellan ombud, förtroendevalda och
observatörer. Vi vill därför uppmuntra dig som ombud att dela uppdateringar under själva mötet på sociala
medier som riktar sig till medlemmar på just din ort. De nationella sociala medierna kommer också att
uppdateras regelbundet under årsmötet, och vi delar gärna era inlägg i våra stories. Tagga oss eller använd
hashtaggen #RÅM2021 så ser vi er, eller skicka ett DM direkt!
Kontakt
Det går både innan och under mötet bra att mejla riksarsmotet@redcross.se om du saknar någon information
eller har frågor. Under mötet kommer du också kunna ringa vår jourtelefon: 070 221 27 39 varje mötesdag
(9–13 juni). Jourtelefonen bemannas av personal och om du under mötet upplever obehag eller känner dig
otrygg kan du alltid ringa eller smsa jourtelefonen.
För demokratiska frågor som handlar om motioner, propositioner, strategin eller andra beslut vi ska fatta så
hör du av dig till förbundsstyrelsen i VoteIT. Det gör du genom att tagga ditt inlägg med deras användarnamn
så här: ”@Användarnamn_exempel,” så svarar de dig så fort de kan.
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Schema Riksårsmötet 2021
I schemat nedan ser du när de olika föredragningspunkterna ska behandlas och i de
röda blocken ser du de olika live-eventen. Tänk på att komma i tid till live-eventen. Vi ses!

Måndag 7/6
12:00 VoteIT öppnas för registrering
18:00 18:00 Smygstart och föreläsning

Onsdag 9/6
10:00

Torsdag 10/6

Fredag 11/6

10:00 Yrkandestopp
för punkterna 7–11.

10:00 Yrkandestopp
för punkt 12.

12:00 Omröstning öppnar
för punkterna 7–11.

12:00 Omröstning öppnar
för punkt 12.

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

15:00 18:00 Påverkanstorg

17:00
18:00 18:00 -18:15 Invigning
18:15 -19:30 Livemöte
19:00 19:00 Omröstning stänger
för punkterna 1–6.
20:00

18:30 -19:30 Livemöte
19:00 Omröstning stänger
för punkterna 7–11.
19:30 - 20:30
Kvällsaktiviteter

på Zoom i breakout rooms.
Välj aktivitet utifrån din
energinivå.
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18:30 -19:30 Livemöte
19:00 Omröstning stänger
för punkt 12.
19:30 - 20:30
Kvällsaktiviteter
Mer info kommer.

Lördag 12/6

Söndag 13/6

10:00 10:00 Yrkandestopp
10:00 Yrkandestopp
för punkterna 13–15.
för punkterna 16 och 17.
11:00 11:00 Livemöte
(Utfrågning av kandidaterna)
12:00 12:00 Omröstning öppnar
för punkterna 13–15.
13:00
14:00

12:00 Omröstning öppnar
för punkterna 16 och 17.

14:30 -15:30 Livemöte
15:00 Omröstning stänger
för punkterna 16–17.
15:30 - 16:00 Avslutning

15:00

16:00
16:30 -17:30 Livemöte
17:00 17:00 Omröstning stänger
för punkterna 13–15.
17:30 - 19:30 Livekonsert

med Nathalie Lidqvist.

18:00
19:00
20:00
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Ordlista
Ajournering: När mötesordförande väljer att pausa/avbryta mötet för att
sedan återuppta vid ett senare tillfälle.
Ansvarsfrihet: Om styrelsen har gjort sitt arbete under verksamhetsåret på ett sätt som följer
stadgarna och som du och de andra medlemmarna på årsmötet godkänner får de ansvarsfrihet.
Arbetsordning: Beskriver hur mötet genomförs och hur upplägget kommer vara.
Avslå: Säga nej till (underkänna) ett förslag, en proposition eller motion som tas upp på mötet.
Att-sats: Ändring eller tillägg som du vill göra till motionen, propositionen eller förslaget. Om
införandet av kött istället för vegetarisk kost är ett huvudförslag kan en att-sats till huvudförslaget
vara: att införandet av kött-kost bara gäller på lokal nivå och att sammankomster på regional och
nationell nivå fortsätter att ha vegetarisk kost som huvudalternativ.
Bifalla: Säga ja till (godkänna) ett förslag, proposition eller motion som tas upp på mötet.
Bordläggning: Ett beslut som skjuts upp till ett senare tillfälle under mötet.
Demokrati: En grundläggande tanke under Riksårsmötet som innebär att en person är lika med en
röst. Alla röster väger lika och alla med rösträtt är med och bestämmer.
Digitalt påverkanstorg: Ett forum där deltagarna diskuterar och debatterar motioner och förslag,

och där de som är med på mötet kan säga vad de tycker.

Diskussionsflik: Finns under varje föredragningspunkt. Här kan du diskutera motioner,

propositioner och förslag skriftligt.

Enhälligt beslut: När alla med rösträtt tagit samma beslut i en fråga.
Enkel majoritet: Ett förslag, en motion eller en proposition som får mer än hälften av rösterna i en

omröstning.

Förbundsstyrelse: Den nationella styrelsen för hela organisationen som väljs in under

Riksårsmötet.
Föredragningslista: Lista över de frågor och punkter som ska tas upp på Riksårsmötet.
Föredragningspunkt: De olika punkterna vi kommer behandla under mötet. Under varje

föredragningspunkt i VoteIT hittar du information om punkten, en förslagsflik och en diskussionsflik.
En föredragningspunkt kan vara kommande, pågående eller avslutad.
Förslagsflik: Finns under varje föredragningspunkt. Här kan du skriva nya förslag (yrkanden) eller

stötta andras

Implementering: Att genomföra eller förverkliga ett beslut.
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Justerare: Den som kollar att det som står i mötesprotokollet stämmer med det som bestämdes

under mötet. Justerarna väljs av mötet och måste vara medlemmar.
Jämkning: När två olika motionärer kommer överens om ett nytt, gemensamt förslag.
Konsensus: När alla med rösträtt tycker likadant.
Moderator: Personal från RKUF som håller lite extra koll i VoteIT under mötet. Kan stötta i hur en

skriver förslag, hjälpa till med tekniska frågor och hjälper till att hålla en god stämning under mötet.
Motion: Förslag på förändring som diskuteras under mötet. Kan skrivas av en eller flera

medlemmar och/eller föreningar eller verksamheter.
Motionär: Person eller grupp som har skrivit en motion.
MOVE: En fortbildningshelg för alla RKUF:are, brukar anordnas under november månad.
Mötesordförande: Den som leder mötet. Hen föreslås av valberedningen och väljs av mötet.
Nominering: Förslag på personer att välja, till exempel till förbundsstyrelsen, valberedning eller

som mötesordförande.
Nomineringsstopp: Den senaste tiden för nominering till personval.
Ny fråga: Fråga som inte redan har tagits upp i en motion eller en proposition.
Observatör: Person som inte har rätt att rösta på Riksårsmötet.
Ombud: Person som har rätt att rösta på Riksårsmötet. Är representant från en lokalförening.
Omröstningsflik: Under denna flik i VoteIT hittar du pågående och kommande omröstningar.

Varje omröstning är öppen i 24 timmar.

Ordningsfråga: Fråga du kan ställa under mötet om det som gäller arbetsordningen eller om

något du tycker ska förtydligas.

Presidium: De som håller i mötet och antecknar det som sägs och bestäms dvs mötesordförande

och mötessekreterare.
Protokollsanteckning: När du vill få med en kommentar i protokollet som inte är en reservation.
Exempelvis att du inte deltog under beslutet och vill förklara varför.
Proposition: Ett förslag från en styrelse. På Riksårsmötet är det förbundsstyrelsen.
Redaktionella ändringar: språkliga ändringar som förtydligar.
Reservation: Ett sätt att visa att du tar avstånd från ett beslut. En reservation förs in i protokollet.
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Revisorer: Personer som går igenom det gångna året och kontrollerar verksamhet och ekonomi,

det vill säga utför revision. Är också de som föreslår om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller
inte.
Riksstämman: Svenska Röda Korsets nationella årsmöte.
RKUF: Förkortning för Röda Korsets Ungdomsförbund.
RÅM: Förkortning för Riksårsmötet.
Röstlängd: En lista över alla som får rösta.
Sluten omröstning: En anonym röstning.
Sakupplysning: Fakta eller information (inte en personlig åsikt).
SRK: Förkortning för Svenska Röda Korset.
Tilläggs-att-sats: Ett tillägg till tidigare yrkande, motion eller förslag som tydligt går i linje med det

föreslagna.

Vakant: Ej tillsatt valbar plats.
Valberedning: Förbereder personval och föreslår kandidater.
VoteIT: Ett digitalt mötessystem där mötet kommer äga rum.
Votering: Omröstning där det är möjligt att räkna rösterna. Du hittar omröstningarna under

omröstningsfliken i VoteIT.
Väcka en fråga: Att lyfta ett yrkande till omröstning.
Yrkande: Ett förslag till Riksårsmötet.
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