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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. Allt du behöver veta om

Riksårsmötet finns i handlingarna som skickas ut fyra veckor innan mötet.

Riksårsmötet = RÅM

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.

Du som vill delta!

Det är med glädje jag skriver de här raderna för att hälsa dig välkommen till Riksårsmötet

2022. Efter två år av digitala riksårsmöten är det äntligen dags att få träffas fysiskt. Vi i

förbundsstyrelsen ser så mycket fram emot spännande diskussioner, viktiga beslut och den

där extra RKUF-glöden som infinner sig när vi träffas från olika håll i landet. År 2022 är

det dags för oss att anta en ny policyhög, vilket är det dokument som styr hur vi inom

organisationen agerar. Utöver det väljs en ny förbundsstyrelse och andra viktiga frågor

diskuteras som ni medlemmar väljer att lyfta. Riksårsmötet är en rolig upplevelse där du

som medlem får möjlighet att träffa andra engagerade. Utöver det får du diskutera, lyfta

och fatta viktiga beslut för organisationens framtid. Tveka inte att höra av er till oss i

förbundsstyrelsen om du har frågor – vi finns till för er. Hoppas vi ses i Uppsala!

Förbundsstyrelsen via

Lotta Schneider

Förbundsordförande

Hälsning 

från Lotta! 

Välkommen till Riksårsmötet!

https://rkuf.se/lokalforeningar/


Viktiga datum!

 Ombud utses på lokalföreningarnas årsmöten (FÅM).

1. Januari - februari: ombud utses

Sista dagen att skicka in stadgemotioner till forbundsstyrelsen@redcross.se

2. 20 januari: skicka in stadgemotioner

Förbundsstyrelsen skickar ut sina propositioner 

3. 15 februari: propositionsutskick 

Sista dagen att nominera till nationella uppdrag till valberedning.rkuf@redcross.se

4. 1 mars: nominera till nationella uppdrag

Sista dagen att skicka in en motion till  forbundsstyrelsen@redcross.se

5. 25 mars: skicka in motioner

Handlingarna skickas ut och läggs upp på rkuf.se av förbundsstyrelsen

6. 22 april: handlingarna skickas ut 

7. 20-22 maj: Riksårsmötet 2022 äger rum 
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