Varmt välkommen till
Riksårsmötet 2021!
Digitalt 9–13 juni
Kära medlem,
Vilket otroligt märkligt år 2020 blev. När jag skriver detta är det november, knappt något dagsljus,
spöregn OCH pandemi! Det känns minst sagt fint att drömma sig bort till juni och ljumna
sommarkvällar. Och i juni är det också dags för årets viktigaste händelse – vårt Riksårsmöte. Eftersom
världen ser ut som den gör kommer vi att behöva träffas i cyberspace i år igen men nu är vi väl
förberedda och satsar på ett digitalt Riksårsmöte som är interaktivt, demokratiskt och KUL.
I år är året vi ser över våra stadgar, organisationens regler men det är också dags för er att välja en
ny förbundsordförande – så spännande! Utöver det tar vi upp de frågor som ni medlemmar och
frivilliga tycker är viktiga.
RÅM är en särskild upplevelse där du får chansen att möta andra medlemmar och frivilliga. Dessutom
får du vara med och fatta viktiga beslut. Dessutom får du vara med och fatta viktiga beslut.
Hela förbundsstyrelsen ser så otroligt mycket fram emot att träffa er alla i cyperspace. Tveka inte
att kontakta oss om du har några frågor – vi finns för er!
Håll ut i pandemimörkret – snart värmer solen igen
Kärlek och respekt!
Förbundsstyrelsen via
Vera Carlbaum Wrennmark
Förbundsordförande

Riksårsmötet = RÅM
Riksårsmötet (RÅM) är det högsta beslutande organet och årets största demokratiska
händelse i Röda Korsets Ungdomsförbund. Vi väljer personer till förbundsstyrelsen,
valberedningen och revisorer. Vi fattar även viktiga beslut som rör hela organisationen.

Du som vill delta
Alla medlemmar är välkomna, men endast ombud utsedda av sin lokalförening har
rösträtt. Medlemmarna väljer ombuden under lokalföreningens årsmöte (FÅM).
Varje lokalförening har ett visst antal ombud som beräknas utifrån antalet
medlemmar. Om du vill representera din ort måste du kontakta
din lokalförenings styrelse eller valberedning i god tid innan ert FÅM.

Viktiga datum
•

Januari - februari - Ombud utses på lokalföreningarnas årsmöten (FÅM).

•

9 februari - Sista dagen att skicka in stadgemotioner.

•

15 februari - Förbundsstyrelsen skickar ut sina propositioner

•

1 mars - Sista dagen att nominera personer till nationella uppdrag.

•

14 april - Sista dagen att skicka in en motion.

•

12 maj - Handlingarna skickas ut och läggs upp på hemsidan.

•

9-13 juni - Riksårsmötet 2020 äger rum.

Andra sätt att påverka
Skriv en motion (skickas senast 14 april till forbundsstyrelsen@redcross.se).
Nominera personer till nationella förtroendeuppdrag (skickas senast 1 mars
till valberedning.rkuf@redcross.se).

Handlingarna
Handlingarna är ett dokument som innehåller allt du behöver veta inför RÅM. Där finns det både
beslutsunderlag och praktisk info. Senast fyra veckor innan RÅM mejlas de ut till dig och läggs även upp
på hemsidan. Läs mer om Riksårsmötet på https://rkuf.se/riksarsmotet/

