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§ 1 Ändamål
Föreningen Svenska Röda Korsets (Svenska Röda Korset) ändamål är att:
förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer, skydda
liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under
tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer,
arbeta för att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd,
uppmuntra frivilliguppdrag, konstant beredskap att ge bistånd och en universell
känsla av solidaritet gentemot alla som behöver rörelsens skydd och stöd.
§ 2 Legal status
a) Svenska Röda Korset har av Sveriges regering bekräftats som en frivillig
organisation stödjande de offentliga myndigheterna på det humanitära
området och som den enda nationella rödakorsföreningen i Sverige.
b) Svenska Röda Korset, som erkändes av Internationella rödakorskommit
tén 1865, är del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
och blev medlem av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederatio
nen 1919. Som del av rörelsen har Svenska Röda Korset att följa rörelsens
stadgar.
c) Svenska Röda Korset använder som emblem det heraldiska tecknet rött kors
mot vit bakgrund.
Svenska Röda Korsets logotyp består av det röda korset mot vit bakgrund
tillsammans med föreningens namn eller initialer.
d) Svenska Röda Korset ska alltid använda rödakorsmärket i enlighet med
de regler som föreskrivs i 1949 års Genèvekonventioner med tilläggs
protokoll samt de regler om användningen av emblemet som fastställts av
Delegatrådet.
§ 3 Mandat och uppgifter
a) Svenska Röda Korsets verksamhet grundas på och ska alltid stå i överens
stämmelse med
• 1949 års Genèvekonventioner med tilläggsprotokoll
• grundprinciperna för den internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsen:
Humanitet

Röda Korset, som skapades ur viljan att utan diskriminering bistå dem
som sårats på slagfältet arbetar internationellt och nationellt med att i varje
läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Dess mål är att skydda liv
och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde. Röda Korset
främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete och varaktig fred mellan
alla folk.
Opartiskhet

Röda Korset diskriminerar inte när det gäller nationalitet, etnicitet,
religion, samhällsställning eller politiska åsikter. Organisationen arbetar
uteslutande för att lindra människors lidande utifrån deras behov och
därvid i första hand hjälpa de mest nödställda.
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Neutralitet

För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset inte sida i fientligheter
eller att engagera sig i kontroverser av politiskt, etniskt, religiöst eller
ideologiskt slag.
Självständighet

Röda Korset är självständigt. Även om de nationella föreningarna har en
stödjande roll till sina regeringar inom det humanitära området och var
och en är underställd sitt lands lagar, ska de behålla sitt oberoende som
tillåter dem att alltid handla i enlighet med Röda Korsets principer.
Frivillighet

Röda Korset är en katastroforganisation som bygger på frivillighet och som
drivs utan egen vinning.
Enhet

I varje land kan endast finnas en nationell förening. Den ska vara öppen
för alla och dess humanitära verksamhet ska omfatta hela landet.
Universalitet

Röda Korset är en världsomspännande organisation inom vilken alla
nationella föreningar är jämlika och har samma ansvar och skyldigheter
att bistå varandra.
• den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens stadgar, stad
garna för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, beslut
fattade av dess Generalförsamling och styrelse samt resolutioner fast
ställda av Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen och
Delegatrådet
• beslut fattade av Svenska Röda Korsets Riksstämma
b) Svenska Röda Korset bedriver humanitärt arbete avseende akut katastrof
hjälp i, och beredskap inför, väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra
nödsituationer nationellt och internationellt, minskar risker och stärker
motståndskraft samt främjar internationell humanitär rätt och humanitära
värderingar.
Svenska Röda Korset ska särskilt
• förmedla bistånd och skydd för personer som drabbas av väpnade
konflikter samt för personer som drabbas av naturkatastrofer och andra
nödsituationer
• sprida kunskap och verka för ökad förståelse om internationell humanitär
rätt, humanitära värderingar och Röda Korsets idé och grundprinciper
• samarbeta med regeringen för att säkerställa respekt för internationell
humanitär rätt, inklusive skyddet för emblemen
• fortlöpande undersöka det nationella och internationella behovet av
humanitära insatser och utforma sina insatser för och tillsammans med de
mest utsatta
• medverka i nationella och internationella hjälpinsatser
• medverka i internationella utvecklingsprogram för att stärka rödakors- och
rödahalvmånerörelsen, inklusive rödakors- och rödahalvmåneföreningar i
andra länder
• efterforska försvunna anhöriga, förmedla rödakorsmeddelanden och
återförena splittrade familjer
4
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• utveckla resurser samt rekrytera och utbilda frivilliga och personal för att
genomföra uppgifterna
• skapa förståelse för och stimulera människor att medverka i föreningens
arbete utan diskriminering av något slag, som etnisk eller social bakgrund,
kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, ålder, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation, språk eller
politisk uppfattning
Arbetet bedrivs i samråd med Internationella rödakorskommittén,
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, andra nationella
rödakors- och rödahalvmåneföreningar samt myndigheter, institutioner och
organisationer i Sverige.
c) Svenska Röda Korset har en stödjande roll i förhållande till svenska
myndigheter inom det humanitära området och utför i den rollen de upp
gifter som en nationell förening har enligt 1949 års Genèvekonventioner med
tilläggsprotokoll samt andra humanitära uppgifter som definieras genom
författning eller avtal med svensk myndighet. Dessa omfattar att
• sprida kunskap om och säkerställa respekt för internationell humanitär rätt
• efterforska anhöriga, förmedla rödakorsmeddelanden och återförena
familjer
• lämna upplysningar om krigsfångar och civilinternerade
(Nationella upplysningsbyrån)
I sin relation till myndigheterna ska Svenska Röda Korset alltid vidhålla den
självständighet som krävs för att föreningen ska kunna handla i överens
stämmelse med grundprinciperna för den internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsen.
d) Svenska Röda Korset strävar efter att genom sitt arbete bidra till fred i
världen, öka respekten för den internationella humanitära rätten och de
mänskliga rättigheterna enligt principen om alla människors lika värde samt
bidra till hållbar utveckling.
§ 4 Medlemskap
Medlemskapet är öppet för alla som tar ställning för Röda Korsets ändamål och
grundprinciper utan diskriminering av något slag.
Som medlem har du rätt att kandidera till uppdrag, lämna förslag och rösta i de
möten som medlemskap och uppdrag berättigar till. Medlem ska sprida kunskap
om och agera enligt grundprinciperna samt följa stadgarna och uppförande
koden, som fastställs av Svenska Röda Korsets styrelse.
Inträde
Var och en som vill bli medlem ska betala av Riksstämman fastställd årlig med
lemsavgift. Medlemskapet räknas från dagen då Svenska Röda Korset mottagit
medlemsavgiften.
Till och med den 31 december det år medlem fyller 30 år ingår i medlemskapet
att denna även är medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund. Medlem i
Röda Korsets Ungdomsförbund är även medlem i Svenska Röda Korset.
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Medlem tillhör krets (lokalorganisation) eller väljer aktivt att avstå från krets
tillhörighet. För medlem som avstått från kretstillhörighet gäller samma regler
som för kretsmedlem enligt dessa stadgar med undantag av §§ 11–13 som inte
äger tillämpning för denna. Medlem kan tillhöra fler kretsar än en och betalar
då medlemsavgift i varje sådan krets.
Medlemskap är en förutsättning för att verka som förtroendevald inom Svenska
Röda Korset.
Den som är anställd inom Svenska Röda Korset kan inte vara förtroendevald på
någon nivå inom organisationen.
Utträde
Utträde begärs hos den krets medlemmen tillhör eller hos Svenska Röda Korsets
styrelse. Medlem kan när som helst begära utträde.
Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift för avgiftsåret har utträtt ur
organisationen.
Medlem som utträtt kan återinträda i organisationen genom att på nytt erlägga
medlemsavgift i enlighet med § 4.
Uteslutning
Uteslutning kan ske av medlem som genom sitt handlande gravt bryter mot
stadgarnas ändamålsparagraf (§ 1) eller i övrigt agerar i strid med Röda Korsets
grundprinciper. Medlem som utesluts ska omgående informeras skriftligen.
Vid överträdelse av §§ 1-3 i stadgarna, vid misskötsel av ekonomisk förvaltning,
vid överträdelse av uppförandekoden eller vid på annat sätt överskridande av
befogenheter kan Svenska Röda Korsets styrelse, kretsstyrelse eller medlem
initiera uteslutning av medlem. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen för den
krets som medlemmen tillhör eller för medlem utan kretstillhörighet av Svenska
Röda Korsets styrelse.
Beslutet verkställs omedelbart och gäller hela Svenska Röda Korset.
Beslut om uteslutning kan inom sex månader överklagas till Svenska
Röda Korsets styrelse. Styrelsens beslut kan ej överklagas.
Återinträde av utesluten medlem ska prövas.
§ 5 Frivillighet
Frivilliguppdraget är öppet för alla som tar ställning för och agerar enligt
Röda Korsets ändamål och grundprinciper utan diskriminering av något slag.
Frivilligas rättigheter och skyldigheter anges i frivilligpolicyn och uppförande
koden som fastställs av Svenska Röda Korsets styrelse.
§ 6 Nationell nivå
Svenska Röda Korset leds av Riksstämman och Svenska Röda Korsets styrelse.
Svenska Röda Korset har sitt säte i Stockholm.
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§ 7 Lokal nivå
Svenska Röda Korset är lokalt organiserat i kommunkretsar. Undantag får göras
efter medgivande från Svenska Röda Korsets styrelse. Bildandet av ny krets god
känns av Svenska Röda Korsets styrelse.
Varje krets är en juridisk person och enligt grundprincipen om Enhet formellt
underställd Svenska Röda Korsets styrelse. Krets ska följa de beslut som fattas
av Riksstämman och Svenska Röda Korsets styrelse.
En krets verkar inom ett visst geografiskt område och leds av en kretsstyrelse.
Kretsstyrelsen kan organisera kretsens verksamhet i grupper utifrån allmän
inriktning (rödakorsgrupper) eller särskild inriktning (verksamhetsgrupper).
Rödakorsgruppen och verksamhetsgruppen är inte en juridisk person utan
underställd kretsstyrelsen.
Kretsar ska där så är möjligt samverka med varandra.
Kretsarnas namn, säte och geografiska område fastställs av Svenska
Röda Korsets styrelse. I namnet ska ordet krets ingå.
En krets upplöses genom kretsstämmans beslut, vilket överlämnas till Svenska
Röda Korsets styrelse för bekräftelse. Då krets bryter mot §§ 1-3 i stadgarna,
missköter sin ekonomiska förvaltning eller på annat sätt överskrider sina
befogenheter, kan Svenska Röda Korsets styrelse besluta om upplösning.
Svenska Röda Korsets styrelse meddelar då bestämmelser om kretsens tillgångar
och handlingar.
§ 8 Barn- och ungdomsverksamhet
Röda Korsets Ungdomsförbund är Svenska Röda Korsets ungdomsförbund och
har status som självständig organisation inom Svenska Röda Korset.
Röda Korsets Ungdomsförbund är en juridisk person och ingår enligt grund
principen om Enhet formellt i Svenska Röda Korset. Ungdomsförbundet ska
följa de beslut som fattas av Riksstämman och Svenska Röda Korsets styrelse i
enlighet med § 10.
Ungdomsförbundets högsta beslutande organ är riksårsmötet.
Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor för att skapa respekt
för människovärdet, öka förståelsen människor emellan samt förhindra och
lindra mänskligt lidande.
Svenska Röda Korset ska samarbeta med Röda Korsets Ungdomsförbund på
alla nivåer.
§ 9 Krisorganisation
För verksamhet i och beredskap inför väpnade konflikter och andra större
samhällskriser i Sverige upprättas inom Svenska Röda Korset en särskild
krisorganisation. Bestämmelser för sådan verksamhet fastställs av Svenska
Röda Korsets styrelse.
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På nationell nivå organiseras en reducerad Svenska Röda Korsets styrelse som är
beslutför med minst fem ledamöter.
På lokal nivå organiseras en reducerad kretsstyrelse med minst två ledamöter.
§ 10 Riksstämman
Uppdrag
Riksstämman ansvarar för att besluta om den övergripande styrningen och
inriktningen av Svenska Röda Korset så att föreningen utvecklas nationellt och
internationellt enligt det uppdrag som anges i den internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsens stadgar.
Riksstämman är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ.
Stämman ska hållas senast den 15 juni vartannat år.
Stämman utgörs av närvarande
• ombud för Svenska Röda Korset i samtliga kommuner
• ombud från Röda Korsets Ungdomsförbund
• ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse
Stämman leds av den eller de personer som stämman väljer. Vid stämman förs
protokoll som justeras av ordföranden vid stämman och två personer som
stämman väljer.
Uppgifter
Riksstämman
a) beslutar om stämmans stadgeenliga sammankallande
b) fastställer arbetsordning för Riksstämman
c) fastställer Svenska Röda Korsets stadgar
d) fastställer ekonomiskt regelverk för Svenska Röda Korset
e) fastställer arbetsgivarregelverk för Svenska Röda Korset
f) beslutar om Svenska Röda Korsets förtroendemannaorganisation
g) fastställer Svenska Röda Korsets strategiska inriktning
h) fastställer medlemsavgiftens storlek för den närmaste tvåårsperioden och
beslutar om avgiftens fördelning mellan Svenska Röda Korsets styrelse och
kretsarna
i) behandlar årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för Svenska
Röda Korsets styrelse och revisionsberättelse över styrelsens verksamhet
och förvaltning för vart och ett av de två senaste verksamhetsåren
j) fastställer balans- och resultaträkningar
k) beslutar i frågan om ansvarsfrihet för Svenska Röda Korsets styrelse
för vart och ett av de två senaste verksamhetsåren
l) beslutar i anledning av avgivna motioner och förslag
m) väljer ordförande för Svenska Röda Korset
n) väljer övriga elva ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse
o) fastställer uppdrag och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt
ersättningsprinciper för Svenska Röda Korsets styrelses övriga ledamöter
och andra förtroendevalda inom föreningen
8
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p) beslutar om antal ledamöter i valberedningen
q) väljer valberedning och fastställer uppdragsbeskrivning för denna
r) väljer revisionsbyrå med namngiven revisor och ersättare för denna,
föreningsrevisorer och ersättare för dessa enligt bestämd turordning samt
fastställer uppdragsbeskrivning för föreningsrevisorerna
s) förrättar eventuella övriga val
t) fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter

Meddelande om tid och plats
Meddelande om tid och plats för Riksstämman ska sändas till samtliga kretsar,
ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse, Röda Korsets Ungdomsförbund
och revisorerna senast den 15 december året före Riksstämman.
Motioner och förslag
Medlemmar, kretsar och Röda Korsets Ungdomsförbund har rätt att avge
motioner.
Svenska Röda Korsets styrelse har rätt att avge förslag.
Motioner till Riksstämman ska vara Svenska Röda Korsets styrelse tillhanda
senast den sista februari riksstämmoåret.
Styrelsens förslag till strategisk inriktning, förslag till stadgar och förslag till
medlemsavgifter ska sändas ut senast den 15 december året före Riksstämman i
samband med ovannämnda meddelande om tid och plats.
Kallelse
Skriftlig kallelse, årsredovisningar, föredragningslista, styrelsens förslag och
dess yttranden över motioner samt valberedningens förslag ska sändas till riks
stämmoombuden, ledamöterna i styrelsen, Röda Korsets Ungdomsförbund och
revisorerna senast fem veckor före Riksstämman.
Rösträtt och beslutförhet
Riksstämman är beslutför när minst tre fjärdedelar av de röstberättigade är
närvarande. Röstberättigade är på Riksstämman registrerade ombud samt
ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, vilka vardera har en röst. Röstning
sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning om stämman beslutar det.
Som Riksstämmans beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid
lika röstetal, den mening som vinner genom lottning.
Beslut om ändring av stadgarna kräver två tredjedels majoritet av de
röstberättigade.
Ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse får inte delta i beslut som gäller
ansvarsfrihet för styrelsen, val av revisorer och beslut om uppdragsbeskrivning
för föreningsrevisorer, val av styrelse, fastställande av arvode till Svenska
Röda Korsets ordförande och ersättning till styrelsens ledamöter samt val av
och fastställande av uppdragsbeskrivning för valberedningen.
Val till Svenska Röda Korsets styrelse ska om det finns flera kandidater till en
styrelseplats alltid ske genom sluten omröstning.
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Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant från varje region, en represen
tant från Röda Korsets Ungdomsförbund samt en ordförande. Vart och
ett av regionråden ska nominera en ledamot från sin region. Röda Korsets
Ungdomsförbunds förbundsstyrelse ska nominera en ledamot. Svenska
Röda Korsets styrelse ska nominera en ordförande till valberedningen.
Mandatperioden motsvarar en riksstämmoperiod, det vill säga två år.
Ordförandes sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra riksstämmo
perioder, det vill säga åtta år.
Övriga ledamöters sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra
riksstämmoperioder, det vill säga åtta år.
Om behov av fyllnadsval av valberedningen däremellan uppstår ska ny leda
mot väljas av riksstämmoombuden i den region som nominerat ledamoten.
Regionrådet i berörd region ska nominera ledamot. Fyllnadsval genomförs
enligt av Svenska Röda Korsets styrelse beslutad valordning.
Ledamot som valts genom fyllnadsval erhåller samma mandat som ledamot
vald av Riksstämman.
Ledamot som valts genom fyllnadsval får efter stämmoperioden väljas om för
högst fyra sammanhängande riksstämmoperioder.
Särskild uppdragsbeskrivning för valberedningen fastställs av Riksstämman.
Valberedningen ska till Riksstämman lämna förslag till
•

ordförande för Svenska Röda Korset (tillika för Svenska Röda Korsets
styrelse)
• övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse
• revisorer (såväl auktoriserad revisor som föreningsrevisorer) samt ersättare
för dessa enligt bestämd turordning
• riksstämmopresidium
• rösträknare och justerare under Riksstämman
• redaktionskommitté under Riksstämman
Valberedningen ska i sitt arbete särskilt beakta sista punktsatsen i § 3b och de tre
första styckena i § 10.
Valberedningen föreslår till Riksstämman uppdragsbeskrivning och arvode för
Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper till övriga leda
möter i Svenska Röda Korsets styrelse och eventuellt andra förtroendevalda.
Medlem och krets har rätt att nominera till ovanstående poster. Nomineringar
till ovanstående poster ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 oktober
året före Riksstämman.
Ombud
Uppdrag
Riksstämmoombud deltar vid Riksstämman på uppdrag av kretsen i kommunen
och ska fatta beslut i de aktuella frågorna. Ombud förbereder, bevakar, informe
rar om och följer upp Riksstämmans beslut i kretsen.

10

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVENSKA RÖDA KORSET GÄLLANDE FRÅN 2020-01-01

Mandatperioden motsvarar en riksstämmoperiod, det vill säga två år.
Ombuds sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra riksstämmo
perioder, det vill säga åtta år.
Ombud väljs av medlemmarna i kretsen. Valbara som ombud är medlemmarna
i kretsen. Kretsstyrelsen inom varje kommun beslutar huruvida ombud och
ersättare till Riksstämman väljs vid kretsstämma eller extra kretsstämma.
Till Riksstämman väljs ett ombud och ersättare. Om en kommun saknar ombud
kan ombud väljas från angränsande kommun.
Vid förfall för såväl ombud som ersättare väljer kretsmedlemmarna i kommunen
nytt ombud.
I kommuner med fler än 3 000 medlemmar väljs härutöver ett ombud och
ersättare för varje ytterligare påbörjat 3 000-tal medlemmar. Beräkningen av
antalet extra ombud grundas på det antal medlemmar som registrerats per
den 31 december två år före Riksstämman. Antalet ombud från en region får
emellertid aldrig understiga fyra.
I kommuner med fler kretsar samråder kretsarna kring fördelning av antal
ombud och hur dessa ska väljas.
Kretsstyrelsen anmäler senast den 5 mars riksstämmoåret till Svenska
Röda Korsets styrelse ombuden vid Riksstämman.
Svenska Röda Korsets styrelse beslutar om valordning för val av riksstämmo
ombud.
Röda Korsets Ungdomsförbund utser högst tio ombud.
Extra Riksstämma
Extra Riksstämma ska hållas när
•
•
•
•

Svenska Röda Korsets styrelse beslutar det
minst hälften av riksstämmoombuden begär det
minst hälften av regionråden begär det eller
någon av revisorerna anser detta påkallat med anledning av revisionen för
året efter föregående Riksstämma
• revisorerna begär detta med anledning av att styrelsen på grund av avsä
gelser eller annat permanent förfall inte längre är beslutför. Att kalla till
extra Riksstämma enligt denna punkt åligger därvid kvarvarande styrelse
ledamöter i samråd med revisorerna.
Ombuden vid extra Riksstämma är ombuden vid föregående ordinarie
Riksstämma.
Skriftlig kallelse med föredragningslista utsänds till riksstämmoombuden,
ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse, Röda Korsets Ungdomsförbund
och revisorerna senast fyra veckor före extrastämman.
Stämman behandlar endast ärenden som angetts i kallelsen.
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§ 11 Svenska Röda Korsets styrelse
Uppdrag
Svenska Röda Korsets styrelse styr Svenska Röda Korsets verksamhet på upp
drag av Riksstämman. Styrelsen bär mellan Riksstämmorna det yttersta ansvaret
för Svenska Röda Korsets verksamhet och ekonomi samt för den övergripande
strategiska utvecklingen.
Ordförande och övriga ledamöter
Styrelsens ordförande har särskilt ansvar att företräda organisationen i Sverige
och i de internationella stadgeenliga mötena samt att leda Svenska Röda Korsets
styrelses arbete.
Svenska Röda Korsets styrelses ledamöter ska vara goda representanter för
Svenska Röda Korset. Styrelsen ska vara sammansatt av en bred och relevant
kompetens med erfarenhet från styrelse- och ledningsuppdrag, erfarenhet från
olika delar av Sverige och samhället samt sakkunskap inom för Svenska
Röda Korset särskilt viktiga områden.
Svenska Röda Korsets styrelse ska bestå av en ordförande och ytterligare
elva ledamöter. Av dessa ska en utgöras av ordföranden i Röda Korsets
Ungdomsförbund.
Styrelsen utser inom sig en eller flera vice ordförande.
Mandatperioden motsvarar en riksstämmoperiod, det vill säga två år.
Ordförandes sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra riks
stämmoperioder, det vill säga åtta år.
Övriga ledamöters sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra
riksstämmoperioder, det vill säga åtta år.
Ordförandes och ledamöters mandattid är oberoende av varandra.
Ledamot som valts genom fyllnadsval får efter stämmoperioden väljas om för
högst fyra sammanhängande riksstämmoperioder.
Om ordföranden avgår under pågående mandatperiod väljer styrelsen inom sig
en ny ordförande för återstående mandattid.
Styrelseledamot ska vara myndig och får ej vara försatt i konkurs eller medde
lad näringsförbud. Ledamot får ej heller ha betalningsanmärkningar och/eller
förfallna obetalda skatteskulder.
I det fall ledamot avgår under pågående mandatperiod ska styrelsen vid behov
besluta om fyllnadsval. Fyllnadsval ska ske vid extra Riksstämma i första hand
genom beslut per capsulam.
Uppgifter
Svenska Röda Korsets styrelse
a) utgör högsta beslutande organ under tiden mellan Riksstämmorna
b) beslutar om Svenska Röda Korsets långsiktiga inriktning i enlighet med
stadgarna och av Riksstämman fattade beslut
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c) ansvarar för Svenska Röda Korsets nationella och internationella
verksamhet och att denna drivs ändamålsenligt och utifrån den strategiska
inriktningen
d) företräder Svenska Röda Korset i den internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsen och i externa sammanhang
e) ansvarar för att Svenska Röda Korset följer de i § 2 redovisade reglerna för
användningen av rödakorsmärket
f) meddelar tid och plats för Riksstämman samt kallar till denna
g) fastställer årligen verksamhetsplan och budget för föreningen Svenska
Röda Korset
h) fastställer planerings- och uppföljningssystem för Svenska Röda Korset
i) ansvarar för att Svenska Röda Korset bedriver verksamhet i hela landet
j) utser de personer som har rätt att teckna föreningen Svenska Röda Korsets
firma
k) behandlar andra frågor av principiell eller större ekonomisk betydelse för
Svenska Röda Korsets verksamhet
l) fastställer årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för Svenska
Röda Korsets styrelse för närmast föregående verksamhetsår samt över
lämnar årsredovisningen och revisionsberättelsen över styrelsens verksamhet
och förvaltning under riksstämmoperioden till Riksstämman
m) överlämnar motioner med eget yttrande till Riksstämman
n) ansvarar för förslag till Riksstämman avseende Svenska Röda Korsets verk
samhet, strategiska inriktning, förtroendemannaorganisation och förvaltning
o) upprättar delegationsordning för regionråden
p) kallar regionrådsordförandena till gemensamma överläggningar (se § 14)
q) sammankallar vartannat år Regionalt forum (se § 14)
r) utser generalsekreterare för Svenska Röda Korset
s) fastställer instruktion för generalsekreteraren
t) fastställer Röda Korsets Ungdomsförbunds grundstadgar efter hörande av
eller på förslag av riksårsmötet
u) behandlar årsredovisning samt revisionsberättelse för Röda Korsets
Ungdomsförbund
v) beslutar om delegation till riksårsmötet angående frågan om ansvarsfrihet
för Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse
w) utser styrelser för stiftelser och andra organisationer under styrelsens ansvar
x) fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter
Styrelsen får uppdra åt ordföranden, presidiet – ordförande samt vice ord
förande – eller andra personer att var för sig eller flera i förening hantera
uppgifter och andra frågor enligt styrelsens bestämmande.
Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen inklusive jävsregler.
Styrelsen samarbetar med Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse.
Svenska Röda Korsets styrelse äger rätt att vid överträdelse av §§ 1–3 i stadgarna,
vid misskötsel av ekonomisk förvaltning, vid överträdelse av uppförandekoden
eller vid på annat sätt överskridande av befogenheter lämna varning till ledamot
i Svenska Röda Korsets styrelse.
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Sammanträden
Svenska Röda Korsets styrelse ska sammanträda minst sex gånger om året.
Sammanträdet leds av ordföranden eller vice ordförande.
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och
en ledamot som styrelsen utser.
Ordföranden i styrelsen bestämmer tid och plats för sammanträde. Skriftlig
kallelse och föredragningslista utsänds senast en vecka före sammanträdet.
Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst. Styrelsen är beslutför när minst
åtta ledamöter, bland dem ordföranden eller en vice ordförande, är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid lika
röstetal, den mening som sammanträdets ordförande biträder.
Generalsekreterare och tjänstepersonsorganisation
Svenska Röda Korsets styrelse biträds av en generalsekreterare som leder en
tjänstepersonsorganisation. Tjänstepersonsorganisationen ska samarbeta med
kretsar och regionråd samt med övriga förtroendevalda. Svenska Röda Korsets
styrelse beslutar om tjänstepersonsorganisationens övergripande organisation.
§ 12 Kretsstämma
Kretsstämman är kretsens högsta beslutande organ.
Stämman ska hållas före februari månads utgång varje år.
Stämman utgörs av närvarande medlemmar i kretsen.
Stämman leds av den eller de personer som stämman väljer.
Vid stämman förs protokoll som justeras av ordföranden vid stämman och två
personer som stämman väljer.
Stämman kan genomföras fysiskt eller digitalt. Kretsstyrelsen beslutar om detta.
Uppgifter
Kretsstämman

a) beslutar i frågan om stämmans stadgeenliga sammankallande
b) behandlar verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse för
närmast föregående verksamhetsår
c) fastställer balans- och resultaträkning
d) beslutar i frågan om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen
e) behandlar frågan om inriktning av verksamheten för kommande
verksamhetsår
f) beslutar i anledning av motioner och förslag till kretsstämman
g) beslutar om antal ledamöter i kretsstyrelsen
h) fastställer mandatperiod för ledamöterna i kretsstyrelsen
i) väljer ordförande i kretsen
j) väljer övriga ledamöter till kretsstyrelsen
k) väljer ledamöter till valberedningen
l) väljer revisorer och ersättare för dessa
m) väljer riksstämmoombud
n) kan yttra sig över Svenska Röda Korsets styrelses förslag till stadgar samt
medlemsavgift och fördelningen av denna

14

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVENSKA RÖDA KORSET GÄLLANDE FRÅN 2020-01-01

Kallelse
Personlig kallelse till kretsstämman ska utsändas till kretsens medlemmar och
revisorer via brev eller e-post senast tre veckor före stämman. Handlingarna ska
hållas tillgängliga minst en vecka före kretsstämman.
I kallelsen ska anges tid och plats, vilka ärenden som ska behandlas på stämman
samt var verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, styrelsens förslag
och valberedningens förslag hålls tillgängliga.
Motioner och förslag
Kretsmedlem har rätt att avge motion. Kretsstyrelsen har rätt att avge förslag.
Motion ska vara kretsstyrelsen tillhanda senast två veckor före stämman.
Rösträtt och beslutförhet
Kretsstämman är beslutför med närvarande medlemmar.
Röstberättigade vid kretsstämman är närvarande medlemmar i kretsen, vilka er-
lagt medlemsavgift i enlighet med § 4. Medlemmarna har vardera en röst. Röstning
sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning om stämman beslutar det.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara
ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet ska förete en
skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Som kretsstämmans beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller,
vid lika röstetal, den mening som vinner genom lottning.
Ledamöterna i kretsstyrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för
styrelsen eller vid val av revisorer.
Beslut om upplösning av krets kräver två tredjedels majoritet av de
röstberättigade.
Valberedning
Valberedningen ska bestå av en ordförande och minst två ledamöter.
Valberedningen ska inom sig utse ordförande.
Mandatperioden motsvarar ett år.
Ordförandes sammanhängande mandattid kan uppgå till högst åtta år.
Övriga ledamöters sammanhängande mandattid kan uppgå till högst åtta år.
Ordförandes och ledamöters mandattid är oberoende av varandra.
Valberedningen ska till kretsstämman lämna förslag till
• ordförande i kretsen (tillika för kretsstyrelsen)
• övriga ledamöter i kretsstyrelsen
• revisorer och ersättare för dessa
• ordning för val av valberedning inför nästa kretsstämma
Valberedningen ska även lämna förslag till riksstämmoombud inför val av
sådant.
Valberedningen ska i sitt arbete särskilt beakta sista punktsatsen i § 3b.
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Extra kretsstämma
Extra kretsstämma ska hållas när
•
•
•
•

kretsstyrelsen beslutar det
minst hälften av medlemmarna i kretsen begär det eller
någon av revisorerna begär det
Svenska Röda Korsets styrelse begär det

Personlig kallelse utsänds senast två veckor före stämman. Stämman behandlar
endast ärenden som angetts i kallelsen.
§ 13 Kretsstyrelse
Uppdrag
Kretsstyrelsens uppdrag är att verka för att förbättra situationen för de mest
utsatta och ansvarar inom sitt geografiska område för att verksamheten all
tid utgår från ändamålsparagrafen (§ 1) och den strategiska inriktningen.
Kretsstyrelsen har att arbeta för en väl fungerande förening som bedriver rele
vant verksamhet och resursmobilisering.
Ordförande och övriga ledamöter
Kretsens ordförande leder kretsstyrelsens arbete.
Kretsstyrelse ska bestå av ordförande och ytterligare minst fyra ledamöter.
Kretsstyrelsen ska inom sig utse kassör och kan inom sig utse vice ordförande.
Kretsstämman beslutar om antalet ledamöter. Valbara till kretsstyrelsen är med
lemmarna i kretsen.
Mandatperioden kan uppgå till högst två år.
Ordförandes sammanhängande mandattid kan uppgå till högst åtta år. Övriga
ledamöters sammanhängande mandattid kan uppgå till högst åtta år.
Undantagsvis kan mandattiden förlängas ytterligare ett år i taget om stämman
så beslutar.
Ordförandes och ledamöters mandattid är oberoende av varandra.
Uppgifter
Kretsstyrelsen

a) utgör högsta beslutande organ under tiden mellan kretsstämmorna
b) leder, förvaltar, följer upp och utvecklar kretsen och dess verksamhet i enlig
het med stadgarna samt av Riksstämman, Svenska Röda Korsets styrelse
och kretsstämman fattade beslut
c) undersöker fortlöpande lokala humanitära behov utifrån den strategiska
inriktningen
d) fastställer ettårig verksamhetsplan och budget för kretsens verksamhet
e) fastställer plan för kris och beredskap för kretsen
f) värvar medlemmar
g) rekryterar frivilliga och ger dem förutsättningar att utföra sitt uppdrag
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h) håller medlemmar och frivilliga informerade
i) bedriver påverkansarbete inom kommunen
j) utarbetar verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående verk
samhetsår och i förekommande fall förvaltningsberättelse samt överlämnar
dessa tillsammans med revisionsberättelsen över kretsstyrelsens verksamhet
och förvaltning till kretsstämman
k) meddelar tid och plats för kretsstämman samt kallar till denna
l) avger förslag om kretsens verksamhet samt överlämnar inkomna motioner
med eget yttrande till kretsstämman
m) insänder fastställt och reviderat bokslut som ska vara Svenska Röda Korsets
styrelse tillhanda senast den 5 mars
n) beslutar om huruvida val av riksstämmoombud och ersättare till detta/dessa
sker vid kretsstämma eller extra kretsstämma till vilket kretsmedlemmarna
inom kommunen kallas och anmäler detta/dessa ombud senast den 5 mars
riksstämmoåret till Svenska Röda Korsets styrelse
o) sänder motioner till Riksstämman
p) utser den eller de personer som har rätt att teckna kretsens firma
q) samverkar med kommunen, myndigheter, organisationer, företag och andra
aktörer inom kommunen
r) upprättar i förekommande fall delegationsordning för rödakorsgrupp och
verksamhetsgrupp
s) fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter
Kretsstyrelsen får uppdra åt ordföranden, arbetsutskott, frivilligledare eller
andra personer att var för sig eller flera i förening hantera uppgifter och andra
frågor enligt kretsstyrelsens bestämmande.
Kretsstyrelsen kan till sig adjungera extern person.
Kretsstyrelsen äger rätt att vid överträdelse av §§ 1–3 i stadgarna, vid missköt
sel av ekonomisk förvaltning, vid överträdelse av uppförandekoden eller vid på
annat sätt överskridande av befogenheter lämna varning till förtroendevald i
kretsen.
Sammanträden
Kretsstyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger om året.
Sammanträdet leds av ordföranden eller vice ordföranden.
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och
en ledamot som styrelsen utser.
Ordföranden i kretsstyrelsen bestämmer tid och plats för sammanträdet. Kallelse
utfärdas på sätt som ordföranden bestämmer.
Röstning sker öppet och varje ledamot har en röst. Styrelsen är beslutför när
minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om
eller, vid lika röstetal, den mening som sammanträdets ordförande biträder.
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§ 14 Regionråd
Uppdrag
Regionrådet ansvarar för att stödja förtroendevalda inom regionen i syfte att
stärka kretsarnas arbete med att genomföra den strategiska inriktningen.
Ordförande och övriga ledamöter
Svenska Röda Korset är indelat i tio regioner. Inom varje region ska finnas ett
regionråd.
Regionråd väljs av de församlade riksstämmoombuden i regionen vid ett möte
till vilket avgående regionråd kallar. Valbara till regionråd är medlemmarna
i en krets i regionen. Val genomförs och valberedning utses enligt av Svenska
Röda Korsets styrelse beslutad valordning. Det nyvalda regionrådet har rätt
att inom sig utse två observatörer till Riksstämman.
Sju till nio ledamöter ska väljas varav regionrådet inom sig väljer en ord
förande. Regionrådet ska inom sig också utse vice ordförande. Ersättare
kan väljas. Regionråd kan till sig adjungera representant för Röda Korsets
Ungdomsförbund inom regionen.
Regionrådet kan även till sig adjungera extern person.
Mandatperioden för ledamöter är två år. Sammanhängande mandattid kan
högst uppgå till åtta år. Mandattiden för regionråd inleds när Riksstämman
är avslutad och löper till och med nästkommande Riksstämma. Om behov av
fyllnadsval av regionråd däremellan uppstår beslutar regionrådet att fyllnadsval
ska ske. Fyllnadsval genomförs enligt av Svenska Röda Korsets styrelse beslutad
valordning.
Regionrådet är inte en juridisk person.
Uppgifter
Regionrådet
a) stödjer och uppmuntrar samverkan mellan kretsarna i deras arbete med den
strategiska inriktningen
b) samlar kunskap och kännedom om regionens kretsar och deras verksamhet
c) är ett led i informationsutbytet och dialogen mellan kretsarna och Svenska
Röda Korsets styrelse
d) initierar och för dialog med myndigheter och andra aktörer inom regionen i
frivilligfrågor
e) bedriver påverkansarbete inom regionen
f) fullgör de uppgifter som av Svenska Röda Korsets styrelse uppdras och
delegeras till regionrådet
Regionrådet får uppdra åt ordföranden, arbetsutskott, kretsstyrelse eller andra
personer att var för sig eller flera i förening hantera uppgifter och andra frågor
enligt regionrådets bestämmande.
Sammanträden
Regionrådet ska sammanträda minst fyra gånger om året. Sammanträdet leds
av ordföranden eller vice ordföranden. Vid sammanträdet förs protokoll som
justeras av sammanträdets ordförande och en ledamot som rådet utser.
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Ordföranden i regionrådet bestämmer tid och plats för sammanträdet.
Kallelse utfärdas på sätt som ordföranden bestämmer.
Röstning sker öppet och varje ledamot har en röst. Rådet är beslutfört när minst
hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordförande, är närva
rande. Som rådets beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid
lika röstetal, den mening som sammanträdets ordförande biträder.
Övriga möten
Svenska Röda Korsets styrelse och ordförandena i samtliga regionråd samman
träder minst fyra gånger per år.
Därtill inkallar Svenska Röda Korsets styrelse vartannat år Regionalt forum
bestående av samtliga regionråd och styrelsen för diskussioner om övergripande
frågor. Styrelsen kan vid behov inkalla extra Regionalt forum.
§ 15 Förvaltning
Svenska Röda Korsets tillgångar ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryg
gande sätt och endast användas för Svenska Röda Korsets egen verksamhet eller
i Svenska Röda Korsets verksamhet tillsammans med annan organisation,
i enlighet med föreningens ändamål enligt § 1.
Tillgångar som genom avtal, insamling, gåva eller testamente tillfaller Svenska
Röda Korset för särskilt ändamål ska endast användas för detta ändamål i verk
samhet som bedrivs av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
eller av rörelsen tillsammans med annan organisation, i enlighet med föreningens
ändamål enligt § 1.
Tillgångar som genom avtal, insamling, gåva eller testamente tillfaller Svenska
Röda Korset, utan att särskilda villkor föreskrivits för deras användning, ska
endast användas för verksamhet som bedrivs av den internationella rödakorsoch rödahalvmånerörelsen eller av rörelsen tillsammans med annan organisation,
i enlighet med föreningens ändamål enligt § 1.
Tillgångar som genom avtal, insamling, gåva eller testamente erbjuds Svenska
Röda Korset och för vilkas användning särskilda villkor har föreskrivits, ska
endast mottas om villkoren överensstämmer med Svenska Röda Korsets ända
mål och grundprinciperna för den internationella rödakors- och rödahalvmåne
rörelsen.
Tillgångar som genom avtal, insamling, gåva eller testamente erbjuds Svenska
Röda Korset och som kommer från verksamhet som inte överensstämmer med
grundprinciperna för den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
ska inte mottas.
Tillgångar enligt ovan får således inte överföras till annan part utanför Svenska
Röda Korset.
Verksamhet utanför Sverige får bedrivas eller stödjas endast efter medgivande
från Svenska Röda Korsets styrelse.
Ekonomiskt bistånd (kontantbidrag) får ej ges till enskild person eller annan
organisation eller till dess verksamheter.
Materiellt bistånd får vid särskild situation ges till enskild person.
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§ 16 Firmateckning för Svenska Röda Korsets styrelses verksamhet
Firmatecknare för Svenska Röda Korsets styrelse fastställs i firmateckningsrätt
som fastställs av Svenska Röda Korsets styrelse.
Firmatecknare ska vara myndig och får ej vara försatt i konkurs eller meddelad
näringsförbud. Denna får ej heller ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna
obetalda skatteskulder.
Firmatecknare får ej vidta åtgärd som är främmande för Svenska Röda Korsets
ändamål och grundprinciper.
Firmatecknare får ej heller utan bemyndigande av Svenska Röda Korsets styrelse
för Svenska Röda Korsets räkning
•
•
•
•

köpa, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt
upplåta nyttjanderätt eller servitut i sådan egendom
placera pengar i aktier, obligationer och liknande
ingå borgen eller uppta eller bevilja lån

§ 17 Firmateckning för kretsstyrelses verksamhet
Firmatecknare för kretsen kan teckna kretsens firma var för sig. För belopp
överstigande tre basbelopp ska dock kretsens firma tecknas av dessa i förening
för att äga giltighet.
Firmatecknare ska vara myndig och får ej vara försatt i konkurs eller meddelad
näringsförbud. Denna får ej heller ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna
obetalda skatteskulder.
Firmatecknare får ej vidta åtgärd som är främmande för Svenska Röda Korsets
ändamål och grundprinciper.
Firmatecknare får ej heller utan bemyndigande av kretsstyrelsen för kretsens
räkning
•
•
•
•

köpa, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt
upplåta nyttjanderätt eller servitut i sådan egendom
placera pengar i aktier, obligationer och liknande
ingå borgen eller uppta eller bevilja lån

§ 18 Revision av Svenska Röda Korsets styrelses verksamhet
Svenska Röda Korsets styrelses verksamhet och förvaltning granskas för varje
kalenderår av tre revisorer. Revisionsbyrå liksom revisorer och ersättare för
dessa väljs av Riksstämman för närmast följande tvåårsperiod. En av de valda
revisorerna och ersättaren för denna ska vara auktoriserad revisor.
Auktoriserad revisor bör ej vara medlem.
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För de två övriga revisorerna, föreningsrevisorerna, motsvarar mandatperioden
en riksstämmoperiod, det vill säga två år. Föreningsrevisorernas sammanhäng
ande mandattid kan högst uppgå till fyra riksstämmoperioder, det vill säga åtta
år. Föreningsrevisor ska vara myndig och får ej vara försatt i konkurs eller med
delad näringsförbud. Föreningsrevisor får ej heller ha betalningsanmärkningar
och/eller förfallna obetalda skatteskulder.
Under riksstämmoår ska årsredovisning för närmast föregående verksamhetsår
vara revisorerna tillhanda senast sju veckor före Riksstämman. Övriga år ska
årsredovisning för närmast föregående verksamhetsår vara revisorerna tillhanda
senast den 5 april.
Under riksstämmoår avger revisorerna revisionsberättelse för närmast föregå
ende verksamhetsår med uppgift om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte
senast sex veckor före Riksstämman till Svenska Röda Korsets styrelse. Övriga
år avger revisorerna revisionsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
med uppgift om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte senast den 15 april till
Svenska Röda Korsets styrelse.
Vid Riksstämman ska revisorerna närvara och föredra revisionsberättelserna.
Vid Riksstämma, extra Riksstämma, sammanträde med Svenska Röda Korsets
styrelse, regionrådens sammanträden och övriga möten har revisorerna närvarooch yttranderätt.
Revisorerna har rätt att ta del av Svenska Röda Korsets samtliga räkenskaper,
protokoll och övriga handlingar, såväl på nationell som på lokal nivå.
Särskild uppdragsbeskrivning för de icke auktoriserade revisorerna fastställs av
Riksstämman.
§ 19 Revision av kretsstyrelses verksamhet
Kretsstyrelses verksamhet och förvaltning granskas för varje kalenderår av två
revisorer. Revisorerna och ersättare för dessa väljs av kretsstämman för närmast
följande kalenderår. Minst en av revisorerna ska vara en person med särskild
insikt i ekonomiska frågor. För krets med totala intäkter på minst tre miljoner
kronor ska en av revisorerna och ersättaren för denna vara auktoriserad revisor.
Revisor behöver ej vara medlem.
Bokslut ska vara revisorerna tillhanda senast två veckor före kretsstämman.
Revisorerna ska senast tre dagar före kretsstämman avge revisionsberättelse
till kretsstyrelsen, med uppgift om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.
Vid kretsstämma, extra kretsstämma och sammanträde med kretsstyrelsen har
revisor närvaro- och yttranderätt.
Revisor har rätt att ta del av kretsens samtliga räkenskaper, protokoll och övriga
handlingar och bör under räkenskapsåret ha kontakt med kretsstyrelsen.
Svenska Röda Korsets styrelse har rätt att få insyn i krets verksamhet och
förvaltning, påtala brister och vidta åtgärder om så erfordras.
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§ 20 Verksamhetsår
Svenska Röda Korsets styrelses och kretsstyrelsernas räkenskaper avslutas per
kalenderår.
§ 21 Tillämpningsföreskrifter
Svenska Röda Korsets styrelse utfärdar anvisningar för tillämpning av
stadgarna.
§ 22 Stadgeändringar
Stadgeändringar av väsentlig natur ska överlämnas till Internationella rödakors
kommitténs och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens
gemensamma stadgekommission. Stadgekommissionens rekommendationer ska
beaktas innan beslut om stadgeändringar fattas.
Beslut om ändring av stadgarna kräver två tredjedels majoritet av de röst
berättigade på Riksstämman.
§ 23 Undantag från och tolkning av stadgarna
Styrelsen har rätt att medge undantag från bestämmelserna i stadgarna.
Beslut om undantag från stadgebestämmelser ska snarast anmälas till förenings
revisorerna och till nästa Riksstämma.
Vid oklarhet om hur stadgarna ska tolkas ska Svenska Röda Korsets styrelse ha
tolkningsföreträde tills Riksstämman beslutar annat.
§ 24 Upplösning av föreningen
Svenska Röda Korset ska upplösas om Riksstämman så beslutar.
Beslut om upplösning kräver två tredjedels majoritet av de röstberättigade. Om
Svenska Röda Korset upplöses tillfaller föreningens tillgångar och handlingar
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Tillgångarna ska
användas till att stödja andra nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningars
verksamhet i enlighet med grundprinciperna. I den mån tillgångarna avser verk
samhet i Sverige tillfaller de en humanitär organisation i Sverige, vars syfte är
förenligt med Röda Korsets grundprinciper.
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