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Bo Hermansson
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Lotta Lehikoinen
Mattias Flising
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Margareta Olsson
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Yvonne Hallin
Ulla Blomstrand
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Kenneth Staaf
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Berit Nordin
Marianne Karlsson
Helena Westerberg Larsson
Kent Syllner
Orvar Nyström
ersatte Kent Syllner 10/6
Kristina Hernborg
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Winje Green
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Ewa Unevik
Agneta Andersson
Lisbet Hall Karlsson
Inge Persson
Barbro Lundqvist
Naeimy Blucher Johansson
Aina Karlsson Andersson
Ineke Prang
Gunilla Egeryd
Ingegerd Littorin
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Folke Stenström
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Kerstin Ek
Agneta Persson
Britt-Louise Gunnar
Anita Kalles
Åsa Älander
Ingrid Johansson
Karl-Erik Falk
Kerstin Pettersson
Marianne Palmcrantz
Berit Helgesson
Gun-Britt Stridh
Clas Helmer
Annelie Jakobsson
Helena Bergman
Lilian Ljung
Kjell Wejdemar
Marianne Ericsson
Johnny Andersson
Stefan Johanson
Ingrid Svensson
Cathrine Boll
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Gunnel Larsson
Marika Hennix
Lars Suo
Brita Hövenmark
Anna Karin Horney
Lars Lundin
Björn Fahlander
Hervor Johansson
Ulla Rosenberg Helmersson
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157
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Tyra Lindfors
Anna-Lena Eriksson
Siv Sundin
Ingmarie Stenlund
Elisabet Wärnick
Lennart Ohlsson
Birgitta Jonsson

Region Stockholm
166
167
168
169
170
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172
173
174
175
177
179
180
181
182
183
184
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Ingegerd Hjeltman
Maud Hoffstedt
Lisbeth Stavegren Franzén
Lilly Olsson
Mogens Petersen
Sofia Jörnén
Åke Hägvall
ersatte Sofia Jörnén från 11/6
Susann Thorngren
Guje Ericsson
Marit Lidfeldt
Bo Göransson
Gun-Britt Christina Smeds
Rose-Marie Rosenberg
Astrid Alm Eddo
Mikael Theander
Helen Dowlati
Lisa Keisu Lennerlöf
Anna-Carin Heierson
Wiveka Norvell
Margareta Brundin
Kerstin Kumlin
Helena Hansson Hallin
Birgitta Sjö
Marcus Åkerlund
Birgitta Karlsson
Malin Fijen Pacsay
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protokoll fört vid svenska röda korsets riksstämma 2011

Ginette Bertin-Niglis
Ewa Eklund
Ghizela Vancsa
Ove Persson
Stig Jönsson
Gunnel Bengtsson
Elenor Nilsson
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233
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Ingegerd Torhall
Birgitta Lantz
Anne Andersson
Marianne Norén
Mariann Ljungdahl
Eva Möttus
Kerstin Däldehög
Eva Kvarnholt
Lillemor Johnsson
Barbro Boström
Gertrud Holm
Gunilla Carlsson
Christina Gustafsson
Kersti Tufvesson Axelsson
Sven Erik Sjöstrand
Christina Lindström
Margareta Fries
Anita Deros
Mikael Ohlsson
Agneta Persson
Kerstin Evander
Birgitta Tallroth
Katarina Majoros
Ingrid Lindahl
Anne-Marie Fasth
Monica Johansson
Margrit Olsson
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Charlotte Linnér
Laila Söderlind
Barbro Krona
Inger Lord
Leif Danielsson
Britt Dicksson
Anneli Bengtsson
Birgit Nilsson
Gun Persson
Linda Maria Hagård
Rolf Bengtsson
Karl H Mauritzson
Sonia Lindell
Heli Emilsson Lilja
Inga-Lill Johansson
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Ann-Kristin Karlsson
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Mårten Nilsson
Marie Nielsén
Lars Vähämäki
Birgitta Lindén Backman
Ingegerd Hagman
Eva Nilsson
Anna-Lisa Ternelius
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Helena Jönsson
Ingrid Isaksson Draschnar
Siv Ricklund
Lars Edlund
Britta Hörling
Solvig Ljusterdal
Stefan Nilsson
Kerstin Svensson
Britt-Inger Allberg
Birgit Viklund Molberg
Eva Westerlund
Britt-Marie Edfors
Lena Gråberg
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Eva Nilsson
Sigrid Olsson
Kerstin Pettersson
Alice Kristiansen
Roland Palmqvist
Kerstin Alin
Gunilla Rogestedt
Lilian Johansson
Carina Andersson
Angelika Gelin
Ketty Edström
Eva Lena Almroth
Gunnel Johansson
Birgitta Lundehed
Barbro Franksson
Damayanthi Lundberg
Maria Karlqvist
Ann-Britt Svensson
Marianne Olsson
Anita Öhlander
Marita Sternfeldt
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Marianne Schewenius
Eva Johansson
Inga Manfjärd
Carl-Gustaf Lundström
Mats Hallsund
Ulla Lönnqvist
Claes Bergqvist
Eivor Kristensson
Marianne Rydbom
Tore Eriksson
Ulla-Britt Ahl
Ann Blomquist Ölander
Anneli Granström Gustafsson
Märtha Hermansson
Ingemar Johansson
Erén Svensson
Kerstin Lindqvist
Ingamaj Wallertz Olsson
Kerstin Andersson Karlsson
Britt-Inger Härbre

Valberedningen
Stig Andersson
Curt Broberg
Josefin Carling
Gösta Eriksson
Tord Jemteborn
Evert Johansson
Inger Larsson
Per Henrik Magnusson
Gunilla Ovdahl
Inger Persson
Ann-Britt Åsebol

Revisorer
Jonas Grahn
Föreningsrevisorer
Gunnar Ståhl
Maja Eriksson
Övriga
Oscar Fredriksson
Gunnar Köhlin
Eva von Oelreich
Denny Vågerö
Dan Öwerström
Håkan Jarmar
Inger Blomqvist
Anders Milton
Ida-Lena Nyberg
Presidium
Ingela Thalén
Göran De Geer
Katarina Bivald
Protokollförare
Anna Mattson
Anna Holm
Fackliga representanter
Anders Sjöstrand, Unionen
Annie Mohl, SACO
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Funktionärer
Alf Käcker
Andreas Jansson
Andreas Österberg
Ann Malmstedt
Anneli Bergdahl
Barbro Brodin
Barbro Byström
Bengt Eriksson
Bengt Magnusson
Bertil Olsson
Birgitta Johansson
Birgitta Larsson
Birgitta Munksten
Birgitta Stenudd
Bodil Henriksson-Johansson
Brita Rosén
Britt-Louise Höglund
Cecilia Nyberg
Christer Malmberg
Elisabet Dahlin
Elisabet Nylander
Elisabeth Nilsson
Ewa Hagberg
Eva Hall
Eva Lilja
Eva Rundgren Forsberg
Eve Downalder
Fredrik Gladh
Gudrun Kjellén
Gun Sonelin
Gun-Britt Fredlund
Gunilla Magnusson
Gunnel Boström-Johansson
Hans Assarsson
Hans Green
Hasse Olsson
Helena Kejler
Helena Matson
Ingela Holmertz
Ingela Höij
Inger Karlsson
Ingrid Sievert Uddén
Irja Mellåker Hedin
Irma Rydasp
Jan Waldeck
Jim Terneborg
Joacim Gustafson
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Johanna Vikström
Jonas Axelsson
Jonas Prawitz
Karin Tengby
Karina Waldeck
Katarina Tiväng
Kenth Unoson
Kersti Thorn
Kerstin Johansson
Kerstin Käcker
Kerstin Sandström
Kjell-Erik Börjesson
Lara Kheiroujan
Linda Folke
Linda Palmgren Jonsson
Magnus Ringqvist
Malin Barnö
Margareta Andersson
Maria Sjödahl Andréasson
Marianne S Andersson
Marianne Svensson
Marie Malmgren
Marie-Louise Dabovic
Marita Johansson
Martina Bozic
Maud Högberg
Mersiha Karisic
Mona Johansson
Monica Söderqvist
Myriam Fuenzalida
Nadja Sehovic
Nicklas Wigren
Ove Rosén
Patrik Vinberg
Pernilla Ernholt
Peter Sandström.
Pia Stavås Meier
Ragnhild Johansson
Roger Lindahl
Roger Mångs
Sara Storbacka
Sigrid Rådstam
Siw Jemteborn
Therése Engström
Thomas Ivarsson
Tord Pettersson
Ulrika Årehed Kågström
Åsa Trygg
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Fredag den 10 juni
§1

Riksstämman öppnas
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg och kommunfullmäktiges
ordförande i Norrköping Li Teske höll inledningsanförande. (Se bilaga 1)
Artister från Cirkus Cirkör underhöll.
Bengt Westerberg förklarade 2011 års Riksstämma öppnad.
Riksstämman beslutade
att ajournera stämman för lunch till kl. 13.30.

§2

Utlysning av Riksstämman
Riksstämman beslutade
att återuppta förhandlingarna.
Bengt Westerberg redogjorde för centralstyrelsens utlysning av Riksstämman 2011.
Riksstämman beslutade
att förklara 2011 års Riksstämma utlyst i enlighet med § 11 i stadgarna för
föreningen Svenska Röda Korset.

§3

Godkännande av röstlängd
Bengt Westerberg redogjorde att röstlängden hade upprättats utifrån till
Riksstämman anmälda ombud. Denna hade sedan justerats vid registreringen
och givit stämman en röstlängd på 251 registrerade ombud.
Riksstämman beslutade
att fastställa röstlängden till 251 röstberättigade ombud.

§4

Val av stämmopresidium
Valberedningens ordförande Stig Andersson presenterade valberedningens
förslag till stämmopresidium.
Riksstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag
att välja Ingela Thalén till mötesordförande samt Göran De Geer och
Katarina Bivald till vice mötesordförande.
att välja Anna Mattson och Anna Holm till protokollförare.
Mötesordförande Ingela Thalén tackade å presidiets vägnar för förtroendet och
övertog ledningen av förhandlingarna.
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§5

Val av justerare och rösträknare
Riksstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag
att välja Britt Dicksson och Marcia Gerhardsson till justerare tillika
rösträknare, samt Zinnia Bergholtz, Yvonne Hallin och Kenneth Staaf
till rösträknare.

§6

Godkännande av arbetsordning
Britt-Louise Gunnar, ombud 107, ställde med hänvisning till en formulering som
återfanns i det utskickade häftet med titeln Stämmouttryck en fråga om synen på
reservationer från ombuden.
Mötesordförande Ingela Thalén svarade Britt-Louise Gunnar att mötespresidiet
utgår ifrån att alla reservationer ska betraktas som seriösa.
Mötesordföranden presenterade centralstyrelsens förslag till arbetsordning och
föreslog två ändringar i arbetsordningen:
1.

I skrivningen om sluten omröstning: Om Riksstämman beslutar om sluten
omröstning, vilket kan bli aktuellt vid val, används den elektroniska
voteringsutrustningen – mentormeterknapparna. Denna omröstning sker
anonymt.

2.

I skrivningen om påverkanstorg: Under passet instämmanden instämmer
ombuden i de förslag de vill stödja. Instämmande görs per diskussionspunkt. Det kan bli flera diskussionspunkter på en rådplats efter passet
diskussion och förslag i och med rådplatsteamets sammanställning.

Svenska Röda Korsets vice ordförande Bahare Haghshenas, ombud 4, presen
terade arbetsmetoden påverkanstorg.
Mattias Flising, ombud 19, ställde en fråga gällande 50 %-regeln. I förslaget
till arbetsordning gick att läsa att om ett förslag har fått instämmande av fler
än 50 % av ombuden anses Riksstämman ha beslutat enligt det förslaget och
stämmoordföranden konstaterar endast att så har skett. Mattias Flising undrade
hur tilläggsyrkanden som inte går emot huvudförslaget skulle behandlas.
Bahare Haghshenas svarade att dessa tilläggsyrkanden, som inte stod emot
huvudförslaget, skulle komma att behandlas separat i plenum. Mötesordförande
Ingela Thalén framförde att om rådplatsteamen lyfter tilläggsförslag så borde
dessa kunna prövas av stämman.
Ineke Prang, ombud 81, yrkade att det alltid ska ställas propositionsordning i
plenum oavsett om ett huvudförslag från en rådplats fått mer eller mindre än
50 % av instämmandena på påverkanstorg.
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Bahare Haghshenas menade att om stämman biföll detta yrkande skulle det
planerade tidsschemat med stor sannolikhet inte kunna hållas. Ingela Thalén
framhöll att presidiet mycket noggrant och lugnt skulle gå igenom alla förslag,
oavsett om propositionsordning ställdes eller ej, för att försäkra att alla ombud
kände sig trygga med de beslut som fattades. Ineke Prang valde då att dra
tillbaka sitt yrkande.
Mötesordförande Ingela Thalén upplyste stämman om att sista tid för nominering till ordförande, centralstyrelse, valberedning och revisorer var på lördagen
den 11 juni klockan 12.00.
Riksstämman beslutade
att fastställa centralstyrelsens förslag till arbetsordning med de två presenterade ändringarna.
§7

Godkännande av föredragningslista
Mötesordförande Ingela Thalén redogjorde för två korrigeringar av central
styrelsens förslag till föredragningslista:
•

p. 23, medlemsavgift: Ska stå C1–C14, istället för C1–C15.

•

p. 29, motioner I: Ska stå I3–I44, istället för I3–I43.

Anne Andersson, ombud 208, ställde en fråga gällande p. 20 Uppdragsbeskriv
ning för valberedningen samt motion J21. Hon undrade om beslut g ällande
stadgar skulle fattas under p. 20. Mötesordföranden svarade att det var tanken
och att beslut i stadgefrågor som fattades under denna punkt skulle beaktas
vid behandlingen av stadgarna under p. 30. Anne Andersson påpekade att två
tredjedels majoritet då krävs vid beslut under p. 20. Hon menade att det kunde
vara lämpligt att i stället behandla motion J21 under p. 30. Svenska Röda Korsets
ordförande, Bengt Westerberg, menade att det rimligen inte krävs två tredjedels
majoritet i varje enskild omröstning, till exempel om valberedningens sammansättning, men att det krävs när stadgarna i dess helhet ska fastställas av stämman.
Gertrud Holm, ombud 216, ställe en fråga gällande p. 11 Påverkanstorg 1,
rådplats A – uppdrag och arvode för ordföranden. Gertrud Holm önskade ett
förtydligande över huruvida uppdraget för Svenska Röda Korsets ordförande
skulle upp för diskussion. Valberedningens ordförande Stig Andersson svarade
Gertrud Holm att valberedningen inte hade lagt förslag till beslut gällande uppdraget, men att flera av motioner A1–A14, som kommer att diskuteras på rådplats A, tar upp frågan om uppdraget och att den därför rimligen kommer att
diskuteras på rådplatsen.
Riksstämman beslutade
att fastställa föredragningslistan med de två presenterade korrigeringarna.
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§8

Val av redaktionskommitté och rådplatsteamledare
Riksstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag
att välja Margareta Albinsson, centralstyrelsen, till ordförande i redaktionskommittén.
att välja Anneli Bengtsson, Helena Westerberg-Larsson, Erik-Johan Hjelm och
Anna-Lena Eriksson, till ledamöter i redaktionskommittén.
att välja Hans Assarsson, rådplats A, Bodil Henriksson-Johansson, rådplats
B, Birgitta Munksten, rådplats C, Maria Sjödahl Andréasson, rådplats D,
Bertil Olsson, rådplats E, Birgitta Stenudd, rådplats F, Marie Malmgren,
rådplats G, Gudrun Kjellén, rådplats H, till rådplatsteamledare.
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg presenterade central
styrelsens förslag till tänkbara ämnen för uttalande från Riksstämman.
Bengt Westerberg yrkade att redaktionskommittén skulle ges i uppdrag att
utarbeta förslag till uttalande i ett eller flera av dessa ämnen.
Riksstämman beslutade
att bifalla centralstyrelsens förslag till ämnen för uttalande från Riksstämman
2011.
at

§9

uppdra åt redaktionskommittén att återkomma med förslag till uttalande
i ett eller flera av dessa ämnen.

Anförande av Svenska Röda Korsets generalsekreterare
Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström höll ett
anförande om Svenska Röda Korsets verksamhet. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade
att lägga redogörelsen till handlingarna.

§ 10 Påverkanstorg 1 – presentation av valberedningens respektive
centralstyrelsens förslag
Valberedningens ordförande Stig Andersson presenterade valberedningens förslag till arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättning för
centralstyrelsens övriga ledamöter och andra förtroendevalda på nationell nivå
som skulle behandlas på påverkanstorg 1 (rådplats A).
Centralstyrelseledamöterna Bo Hermansson, Elin Andersson och Bahare
Haghshenas, ombud 5, 6 och 4, presenterade styrelsens förslag till diskussionspunkter om internkommunikation samt styrelsens förslag till medlemsavgift
respektive verksamhetsinriktning som skulle behandlas på påverkanstorg 1
(rådplatser B–D).
Riksstämman beslutade
att ajournera stämman för påverkanstorg 1.
Påverkanstorg 1, pass 1 – diskussion och förslag
Första delen, diskussion och förslag, av påverkanstorg 1 genomfördes.
12
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§ 11 Ekonomiskt regelverk
Riksstämman beslutade
att återuppta förhandlingarna.
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg, ombud 1, presenterade
styrelsens förslag till uppdaterat ekonomiskt regelverk.
Bengt Westerberg yrkade bifall till centralstyrelsens förslag och lämnade ett
tilläggsförslag med innebörden att insamlingskostnader utöver insamlade medel
och överskott från försäljning av rödakorsmaterial även ska kunna finansieras
genom ej ändamålsbunden kapitalavkastning. (Se bilaga 3.)
Vice mötesordförande Göran De Geer meddelade förändringar i antalet registrerade ombud.
Riksstämman beslutade
att fastställa röstlängden till 254 röstberättigade ombud.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att fastställa ekonomiskt regelverk för Svenska Röda Korset med det presenterade tillägget avseende finansiering av insamlingskostnader. (Se bilaga 4.)
§ 12 Centralstyrelsens rapport avseende beslut fattade vid Riksstämman 2008
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg, ombud 1, redogjorde för
ett urval av de åtgärder som centralstyrelsen vidtagit med anledning av de beslut
som fattades av Riksstämman 2008.
Åsa Älander, ombud 111, tog upp motioner H4–H5 och undrade varför det tagit
så lång tid att verkställa stämmans beslut att lägga ut produktbilder på före
ningsbutiken. Bengt Westerberg svarade var att det troligtvis beror på omläggningen av Svenska Röda Korsets nya hemsida och upphandlingen av profil
produkter.
Riksstämman beslutade
att lägga centralstyrelsens rapport med anledning av beslut fattade vid
Riksstämman 2008 till handlingarna. (Se bilaga 5.)
§ 13 Årsredovisningar, revisionsberättelser och ansvarsfrihet för
centralstyrelsen 2008, 2009 och 2010
Nicklas Wigren, chef för Ekonomi och stöd, föredrog förvaltningsberättelser
samt resultat- och balansräkningar för centralstyrelsen för 2008, 2009 och 2010.
Ulf-Henrik Östlund, ombud 44, frågade om uttag ur kapitalet under de tre åren
och om medlemsvärvning vid Första hjälpen-utbildningar. Svenska Röda Korsets
ordförande Bengt Westerberg förklarade dels att kapital under dessa år liksom
tidigare utnyttjats för att täcka vissa fasta kostnader, främst personal och lokaler, dels att cirka hälften av de nyrekryterade medlemmarna kommer via Första
hjälpen-utbildningarna.
protokoll fört vid svenska röda korsets riksstämma 2011
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Helena Jönsson, ombud 261, tog upp frågan om orsaken till att soliditeten
minskat 2010 jämfört med de tidigare två åren. Bengt Westerberg förklarade att
det sannolikt beror på att vi haft en något sämre kapitalutveckling det senaste
året. Auktoriserade revisorn Jonas Grahn, PWC, lade till att det också beror
på en negativ resultatutveckling och ytterligare skuldreserveringar som ligger i
soliditeten.
Britt-Louise Gunnar, ombud 107, menade att merparten av de medlemmar som
värvats via Första hjälpen-utbildningar, och som då inte behöver betala någon
medlemsavgift under det första året, väljer att inte betala medlemsavgiften det
kommande året och därför inte inbringar några intäkter till Röda Korset.
Bengt Westerberg kommenterade att motivet för ett avgiftsfritt förstaår är att
dessa personer betalar för att gå en utbildning. Även om en del hoppar av är
det ändå en hel del som fortsätter som medlemmar det andra året.
Auktoriserade revisorn Jonas Grahn, PWC, redogjorde för revisionsprocessen
och den riskhanteringsmodell som PWC tillämpar för intern kontroll.
En rapport från PWC om administrativa rutiner och intern kontroll hade delats
ut till ombuden. (Se bilaga 6.) Den gällde den tidigare kommunikationschefen
Johan af Donners bedrägeri gentemot Svenska Röda Korset. Jonas Grahn
kommenterade rapporten.
Jonas Grahn föredrog revisionsberättelserna för 2008, 2009 och 2010, i vilka
revisorerna tillstyrkt att Riksstämman fastställer balans- och resultaträk
ningarna och bevilja centralstyrelsen ansvarsfrihet för nämnda år.
Bengt Westerberg tackade Jonas Grahn som nu efter många år lämnar sitt
uppdrag som revisor för Svenska Röda Korset.
Föreningsrevisor Gunnar Ståhl föredrog föreningsrevisorernas rapport till
Riksstämman. (Se bilaga 7.)
Claes Bergqvist, ombud 313, lyfte frågan om varför föreningsrevisorerna inte
gjort en riskanalys för 2010 och huruvida centralstyrelsen hade någon kommentar till analysen. Gunnar Ståhl svarade att revisorerna gjort bedömningen
att det inte behövdes då man gjort en analys årligen sedan 2007. Riskerna har ju
inte uppkommit på ett år utan under en längre tid och centralstyrelsen har tagit
hänsyn till och åtgärdat det revisorerna tagit upp i sina analyser.
Bengt Westerberg redovisade att centralstyrelsen gör en egen årlig riskanalys.
Den har i hög grad pekat ut samma risker som revisorernas analys. Central
styrelsen har också vidtagit åtgärder när det bedömts angeläget för att minska
allvarliga risker.
Anna-Lena Eriksson, ombud 152, lyfte frågan om skillnaden mellan att ha en
internrevision och en funktion för intern kontroll. Revisor Jonas Grahn gav en
kommentar.
Märtha Hermansson, ombud 320, framförde att pengarna som Johan af Donner
betalat tillbaka till Svenska Röda Korset bör användas till att återskapa förtroendet för organisationen. Bengt Westerberg svarade att dessa pengar inte öronmärkts till just detta, men att satsningar ändock har gjorts på förbättringar av
den interna kontrollen och de administrativa systemen, som haft till syfte att just
återupprätta förtroendet.
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Mogens Petersen, ombud 170, frågade om man har kunnat följa upp att tjänste
männen fått de kunskaper de behöver för att minska risken att detta händer
igen. Bengt Westerberg framhöll att utbildningsinsatser ingått i det åtgärdspaket
som genomförts.
Ulf-Henrik Östlund, ombud 44, yrkade avslag på ansvarsfrihet för centralstyrelsen för 2008–2010. (Se bilaga 8.)
Riksstämman beslutade
att med godkännande lägga förvaltningsberättelserna för Svenska Röda Korsets
centralstyrelse för 2008, 2009 och 2010 till handlingarna. (Se bilagor 9–11.)
att lägga revisionsberättelserna för 2008, 2009 och 2010 till handlingarna.
(Se bilagor 9–11.)
att fastställa resultat- och balansräkningarna för Svenska Röda Korsets
centralstyrelse för 2008, 2009 och 2010. (Se bilagor 9–11.)
att bevilja centralstyrelsen ansvarsfrihet för 2008, 2009 och 2010.
Mot beslutet om ansvarsfrihet reserverade sig Ulf-Henrik Östlund, ombud 44,
och Kristina Hernborg, ombud 54. (Se bilagor 12–13.)
§ 14 Årsredovisningar, revisionsberättelser och ansvarsfrihet för Röda Korsets
Ungdomsförbunds förbundsstyrelse 2008, 2009 och 2010
Röda Korsets Ungdomsförbunds tillförordnade generalsekreterare Anna
Nubäck föredrog förvaltningsberättelserna samt resultat- och balansräkningarna
för Ungdomsförbundets gemensamma nivå för 2008, 2009 och 2010.
Wiveka Norvell, ombud 186, ställde en fråga om kundfordringar. Anna Nubäck
kommenterade.
Maria Karlqvist, ombud 298, tog upp frågan om antalet anställda i relation till
antalet medlemmar i Ungdomsförbundet. Anna Nubäck kommenterade.
Riksstämman beslutade
att med godkännande lägga förvaltningsberättelserna för Röda Korsets
Ungdomsförbunds gemensamma nivå för 2008, 2009 och 2010 till
handlingarna. (Se bilagor 14–16.)
att till Röda Korsets Ungdomsförbunds riksårsmöte delegera frågan om
ansvarsfrihet för Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse för
2008, 2009 och 2010.
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§ 15 Motioner I
Motioner I19–I27
Mötesordförande Ingela Thalén meddelade att centralstyrelsen önskar börja
behandlingen av motioner I med att behandla motioner I19–I27 avseende
klädfrågan.
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, redogjorde för centralstyrelsens tidigare beslut i denna fråga. Hon lyfte tre generella framgångsfaktorer för
Svenska Röda Korset: våra frivilliga, att vi som organisation förmår anpassa
vår verksamhet efter behoven, både nationellt och internationellt, samt att vi
är en del av en stor och stark internationell organisation som gör en samordnad bedömning av behoven vid internationella insatser. Vår internationella
Federation gör tillsammans med den nationella föreningen i det land som drabbats en behovsanalys som resulterar i en appell där efterfrågan av ekonomiska
och materiella bidrag preciseras. I de behovsanalyser som har gjorts under det
senaste decenniet är det tydligt att behovet av klädbistånd har förändrats; det
bästa vi i dag kan göra är att stödja och stimulera den lokala verksamheten i
de drabbade områdena. Margareta Albinsson underströk att vi måste utgå från
dessa analyser och inte skicka kläder då de inte efterfrågas. Samtidigt kan vi se
att många i Sverige behöver bidrag med kläder och babypaket, bl.a. genom förlossningskliniker, mödra- och barnavårdscentraler. Vi har därför goda förutsättningar att hitta nya former för att få avsättning för dessa. Beslutet att avveckla
det internationella klädbiståndet var viktigt och riktigt, men det skulle ha kunnat förankras och förmedlas bättre än vad som var fallet. Margareta Albinsson
yrkade bifall till centralstyrelsens förslag avseende motioner I19–I27.
Stefan Johanson, ombud 133, uttryckte dels glädje över att centralstyrelsen tagit
till sig av kritiken avseende hanteringen av klädfrågan, dels en förhoppning över
att kretsarna i framtida frågor tillfrågas genom remisser innan beslut fattas samt
önskade en kommentar från styrelsen kring skrivningen i yttrandet om att det
är möjligt för kretsarna att själva avgöra hur användningen av kläder kan ske
tillsammans med andra organisationer och kring vilka alternativa användnings
områden för inlämnade kläder som finns.
Ingrid Lindahl, ombud 229, yrkade att samarbete med kvinnojourerna i Sverige
ska inledas. (Se bilaga 17.)
Christina Wölger, ombud 103, lyfte frågan om vad kretsar utan mötesplats
Kupan ska göra med kläder som skänks.
Märtha Hermansson, ombud 320, önskade att centralstyrelsen tydliggör hur
Röda Korset får samarbeta med andra organisationer avseende hanteringen av
överblivna kläder på mötesplats Kupan.
Ingrid Jerneborg Glimne, ombud 34, yrkade att vi när vi tar emot kläder från
givare är mycket tydliga i vår information att vi samverkar med andra organisationer. (Se bilaga 18.)
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, kommenterade inläggen och
betonade vikten av att Svenska Röda Korset inte skickar kläder internationellt i
andra fall än när det kommer en appell från Federationen med begäran om kläder. Eventuella undantag ska prövas av centralstyrelsen, vilket följer av § 17 i vår
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förenings stadgar. Nationellt finns stora möjligheter att utifrån den överenskommelse som finns mellan den ideella sektorn och staten ingå samarbetsavtal med
andra organisationer kring klädhantering. Även i dessa fall förutsätts dock enligt
samma paragraf prövning av centralstyrelsen.
Ewa Unevik, ombud 72, menade att allt inte kan säljas vid mötesplats Kupan
och när kretsens vänort i Bosnien i stället har behov av kretsens överskott är det
svårt för kretsen att säga att de inte kan hjälpa.
Ulf-Henrik Östlund, ombud 44, menade dels att denna fråga hittills har karaktäriserats av brist på tydlighet, dels att det inte är rimligt att ålägga kretsarna att
göra bedömningen var behoven är störst. Han yrkade att bedömningen av vem
som ska få ta emot kläder aldrig får göras av en samverkande part och att § 17 i
stadgarna därför bör utredas ytterligare.
Lisbet Hall Karlsson, ombud 75, menade att vi måste vara tydliga mot våra givare att om de vill att deras kläder kommer till nytta internationellt då får de lämna
dem till en annan organisation.
Winje Green, ombud 63, uttryckte tvivel mot att kretsarna ska hantera de kläder
som inte längre kan skickas till katastrofförrådet.
Claes Bergqvist, ombud 313, uttryckte förvåning över att babypaketen inte
nämns i centralstyrelsens yttrande över motioner I19–I27.
Eva Westerlund, ombud 272, lyfte frågan om vi vet huruvida andra organisationer vill ta emot vårt klädöverskott, då verkligheten är att många organisationer i
dag lämnar in kläder till oss.
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, underströk att det handlar om
hur vi på bästa sätt tillfredsställer de behov som finns, att det handlar om att de
människor som behöver vårt stöd inte behöver våra kläder, utan pengar för att
åter bygga upp sitt samhälle. Det betyder inte nödvändigtvis att vi inte ska göra
babypaket, men att vi får hitta andra som kan behöva dem.
Margareta Albinsson kommenterade resterande ombuds inlägg och som svar till
Ewa Unevik hänvisade hon till § 17 i stadgarna och uppmanade kretsen i fråga
att skriva ett brev till centralstyrelsen som då får göra en bedömning.
Mötesordförande Ingela Thalén meddelade att diskussionen p.g.a. tidsskäl måste
brytas nu för att återupptas senare under stämman.
Riksstämman beslutade
att ajournera stämman till lördagen den 11 juni kl. 9.00.
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Lördag den 11 juni
Riksstämman beslutade
att återuppta förhandlingarna.
Riksstämman beslutade
att ajournera stämman för påverkanstorg.
Påverkanstorg 1, pass 2 – instämmanden
Andra delen, instämmanden, av påverkanstorg 1, genomfördes.
§ 16 Justering av röstlängden
Riksstämman beslutade
att återuppta förhandlingarna.
Riksstämman beslutade
att retroaktivt fastställa röstlängden till 257 röstberättigade ombud att gälla
från kl. 9.00 lördagen den 11 juni.
Anförande av Louis de Geer
Louis de Geer besökte Riksstämman och höll ett anförande kring sin framgångssaga.
§ 17 Inför Påverkanstorg 2 – presentation av centralstyrelsens förslag
Vice mötesordförande Katarina Bivald övertog ledningen av förhandlingarna.
Centralstyrelseledamöterna Åsa Molde, Anna Lundberg, Elisabet Perttu och
Ewa Jonsson, ombud 12, 3, 7 och 8, presenterade styrelsens förslag till diskussionspunkter om Första hjälpen, kompetensutveckling, mötesplats Kupan och
verksamhetsinriktning, vilka skulle behandlas på påverkanstorg 2 (rådplatser
E–H).
Riksstämman beslutade
att ajournera stämman för påverkanstorg till kl. 13.30.
Påverkanstorg 2, pass 1 – diskussion och förslag
Första delen, diskussion och förslag, av påverkanstorg 2 genomfördes.

18

protokoll fört vid svenska röda korsets riksstämma 2011

§18 Anförande av Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande
Riksstämman beslutade
att återuppta förhandlingarna.
Martina Anlér, Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande, höll ett anförande.
(Se bilaga 19.)
Anförande av biståndsministern
Biståndsminister Gunilla Carlsson gästade Riksstämman och höll ett anförande.
Föreställning
Föreställningen Vem sover i natt framfördes av Ubah Musse.
§19 Justering av röstlängden
Riksstämman beslutade
att fastställa röstlängden till 258 röstberättigade ombud.
§20 Arvode för ordföranden, ersättning till centralstyrelse och andra
förtroendevalda på nationell nivå samt motioner A
Rådplats A (påverkanstorg 1)
Rådplatsteamledare Hans Assarsson presenterade huvudförslagen från rådplats
A på påverkanstorg 1 och påtalade följande två korrigeringar i dokumentationen
från rådplatsen: det ska stå huvuduppdrag i stället för heltidsuppdrag och
56 000 kr/månad i stället för 55 000 kronor/månad.
Arvode för ordföranden och motioner A1–A9
Rådplatsens huvudförslag var valberedningens yrkande. Förslaget hade fått
136 instämmanden, d.v.s. mer än 50 % av instämmandena på påverkanstorget.
(Se bilaga 20.)
Helen Dowlati, ombud 183, väckte förslag 1 att med tillstyrkande av det föreslagna beslutet om arvode till ordföranden uppdra åt centralstyrelsen att senast
den 15 augusti tillhandahålla ett enklare informationsmaterial med frågor och
svar om ordförandearvodet.
Ersättning för centralstyrelsens övriga ledamöter och andra förtroendevalda på nationell nivå samt motioner A10–A13
Rådplatsens huvudförslag var valberedningens yrkande. Förslaget hade fått 113
instämmanden. (Se bilaga 21.)
Anna Klintbom, ombud 23, väckte förslag 7 att bifalla valberedningens förslag
att uppdra åt centralstyrelsen att utforma riktlinjer för hur och när ersättning för
förlorad arbetsförtjänst ska utgå.
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Katarina Gustafsson, ombud 17, väckte förslag 5 att centralstyrelsen får i
uppdrag att sätta en bortre gräns för antalet dagar då ersättning för förlorad
inkomst kan tas ut, och att denna kan variera för olika uppdrag.
Anne Andersson, ombud 208, yrkade bifall till rådplatsteamets förslag.
Gertrud Holm, ombud 216, väckte rådplatsteamets sammanställning att ingen
ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utges till någon utöver centralstyrelseledamöter och föreningsrevisorer.
Arbetsordning
Diskussionen som följde lyfte frågan om det med anledning av beslutet om
arbetsordning för påverkanstorg (”Om ett förslag har fått instämmanden av fler
än 50 procent av ombuden anses Riksstämman ha beslutat enligt det förslaget
och stämmoordföranden konstaterar endast att så har skett.”) är möjligt att
väcka tilläggsförslag till huvudförslag som på påverkanstorg fått instämmanden
från fler än 50 % av ombuden. Av diskussionen framgick att det fanns svårigheter att av redovisningen från påverkanstorgen avgöra vad som var tilläggsförslag
respektive motförslag.
Mot bakgrund av diskussionen meddelade presidiet att de gör bedömningen att
inga tilläggsförslag kan väckas i plenum om huvudförslaget har fått instämmanden från fler än 50 % av ombuden.
Mot presidiets bedömning reserverade sig Martina Anlér, ombud 13,
Kajsa Olsson, ombud 14, Hanna Ingelman-Sundberg, ombud 16,
Katarina Gustafsson, ombud 17, Lotta Lehikoinen, ombud 18, Mattias Flising,
ombud 19, Nazanin Sepheri, ombud 20, Bojana Mandic, ombud 21,
Sofia Hansson, ombud 22, och Anna-Lena Eriksson, ombud 152.
(Se bilagor 22–23.)
Arvode för ordföranden och motioner A1–A9 – beslut
Med anledning av ovan beslut avseende tilläggsförslag togs inte förslag 1 upp till
behandling, utan endast rådplatsens huvudförslag.
Riksstämman beslutade att bekräfta det beslut som fattats på rådplats A att
bifalla valberedningens yrkande
att arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande följer och indexjusteras enligt
det arvode, som utgår till riksdagsledamöter (f.n. 56 000 kronor/månad).
att

anse motion A1 besvarad med vad valberedningen anfört i sitt yttrande.

att bifalla första och andra att-satserna i motion A2:
att

uppdraget som ordförande i SRK ska betraktas som ett huvuduppdrag.

att

arvodet baseras på den ersättning som utgör arvodet till riksdagsledamöter, för närvarande 56 000 kr/månad.

att anse tredje och fjärde att-satserna i motion A2 besvarade med vad valberedningen anfört i sitt yttrande.
att anse första att-satsen i motion A3 besvarad med vad valberedningen anfört
i sitt yttrande.
att
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att anse motioner A4–A6 besvarade med vad valberedningen anfört i sitt
yttrande.
att avslå motioner A7–A9.
Mot beslutet reserverade sig Kristina Hernborg, ombud 54, Sven Ohlson,
ombud 97, Britt-Louise Gunnar, ombud 107, Karl-Erik Falk, ombud 114,
Anita Deros, ombud 223, Monika Lorentzon, ombud 252, och
Ann-Kristin Karlsson, ombud 253. (Se bilagor 24–30.)
Ersättning för centralstyrelsens övriga ledamöter och andra förtroendevalda på nationell nivå samt motioner A10–A13 – beslut
Utöver rådplatsens huvudförslag behandlades rådplatsteamets sammanställning,
förslag 5 och förslag 7, vilka väckts i plenum.
Votering begärdes och genomfördes.
Riksstämman beslutade att bifalla valberedningens yrkande
att inga arvoden utgår till centralstyrelsens övriga ledamöter eller andra
förtroendevalda.
att maximigränsen för ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst
liksom ersättning till egen företagare fastställs till 3 000 kronor/dag
(f.n. 2 000 kronor/dag).
att ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst liksom ersättning till egenföretagare utgår till ledamöterna i centralstyrelsen, valberedningen och regionråden samt till föreningsrevisorerna.
att bifalla motioner A10–A11:
att

uppdra åt centralstyrelsen att i regelverket införa ersättning för förlorad
arbetsförtjänst för regionråden.

att

regionrådens ledamöter ersätts för förlorad arbetsförtjänst enligt samma
regler som gäller för centralstyrelsen.

att bifalla första att-satsen i motion A12:
att

regionråden får ersättning för förlorad arbetsinkomst.

att avslå andra att-satsen i motion A12.
att avslå motion A13.
Mot beslutet reserverade sig Ulf-Henrik Östlund, ombud 44, Winje Green,
ombud 63, Elenor Nilsson, ombud 203, Anne Andersson, ombud 208, och
Anne-Marie Fasth, ombud 231. (Se bilagor 31–35.)
Motion A14
Rådplatsens huvudförslag var centralstyrelsens yrkande. Förslaget hade fått
180 instämmanden, d.v.s. mer än 50 % av instämmandena på påverkanstorget.
(Se bilaga 36.)
Riksstämman beslutade att bekräfta det beslut som fattats på rådplats A att
bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion A14.
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§ 21 Uppdragsbeskrivning för föreningsrevisionen och motioner I1–I2
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg presenterade centralstyrelsens förslag till uppdragsbeskrivning för föreningsrevisionen och yrkade bifall
till styrelsens förslag.
I motioner I1–I2, ingivna av Ulriksdals och Solna rödakorskretsar, yrkades att
uppdragsbeskrivningen för föreningsrevisionen kompletteras med att en krets
har rätt att begära föreningsrevisorernas granskning av beslut fattat av centralstyrelsen eller av en centralstyrelsearbetsgrupp som rör kretsens verksamhet
och ekonomi, när beslutet förefaller gå emot beslut fattat av Riksstämman eller
centralstyrelsen.
Astrid Alm Eddo, ombud 181, gjorde ett inlägg och yrkade bifall till motion I2.
Bengt Westerberg kommenterade Astrid Alm Eddos inlägg och yrkade avslag på
motion I2.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motioner I1–I2.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevision.
(Se bilaga 37)
§ 22 Valberedningens sammansättning, motion J21 och uppdragsbeskrivning
för valberedningen
Kent Eriksson, centralstyrelsen, ombud 9, redogjorde för centralstyrelsens
förslag till sammansättning av valberedningen utifrån styrelsens yttrande över
motion J21. Bo Hermansson, centralstyrelsen, ombud 5, hade reserverat sig mot
styrelsens förslag till förmån för gällande ordning och lämnat in ett yrkande med
denna innebörd. (Se bilaga 38)
Anne Andersson, ombud 208, yrkade på ändringar i uppdragsbeskrivningen
avseende nominering av valberedningen och fyllnadsval till valberedningen.
(Se bilaga 39.)
Gunilla Carlsson, ombud 24, yrkade att valberedningen även fortsättningsvis ska
bestå av en ledamot från varje region och en ordförande. (Se bilaga 40.)
Märtha Hermansson, ombud 320, Stefan Johanson, ombud 133, och Britt
Dicksson, ombud 241, yrkade bifall till yrkandet från ombud 5.
Ineke Prang, ombud 81, lämnade ett tilläggsyrkande till yrkandet från ombud 5
med innebörden att i de uppgifter som centralstyrelsen delegerar till regionråden
ingår att de ska samråda kring nomineringen till valberedning. (Se bilaga 41.)
Anna-Lena Eriksson, ombud 152, lämnade ett tilläggsyrkande till centralstyrelsens yrkande över motion J21 att valberedningen ska ta särskild hänsyn till den
geografiska spridningen. (Se bilaga 42.)
Britt-Louise Gunnar, ombud 107, instämde i yrkandena från ombud 133 och 208.
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Sigrid Olsson, ombud 278, yrkade att samtliga regioner ska vara representerade
i valberedningen men att om kandidat saknas från en region kan Riksstämman
välja person från en annan region. (Se bilaga 43.)
Ingamaj Wallertz Olsson, ombud 324, yrkade bifall till yrkandet från ombud 5
med undantag av skrivningen att regionråden ska nominera ledamöter från sin
respektive region. (Se bilaga 44.)
Kent Eriksson, centralstyrelsen, ombud 9, kommenterade inläggen.
Ingrid Jerneborg Glimne, ombud 34, yrkade bifall till yrkandena från ombud 5
och 208.
Eva Westerlund, ombud 272, yrkade bifall till yrkandena från ombud 208 och 5.
Anna Lundberg, centralstyrelsen, ombud 3, yrkade på streck i debatten.
Riksstämman beslutade
att dra streck i debatten.
Riksstämman gick till beslut. Utöver centralstyrelsens yrkande behandlades
yrkanden från ombud 5, 24, 81, 152, 208 och 278.
Erik-Johan Hjelm, ombud 65, önskade i anslutning till behandlingen av yrkandet från ombud 81 avseende nomineringsprocessen förtydliga att det inte är en
delegering från centralstyrelsen utan ett uppdrag från Riksstämman som ges till
regionråden.
Riksstämman beslutade bifalla yrkandena från ombud 5 och 81
att gällande ordning i § 11 Riksstämman, moment Valberedning, kvarstår,
d.v.s. att ”Valberedningen ska bestå av en representant från varje region
samt en ordförande. Vart och ett av regionråden ska nominera en ledamot
från sin region och Svenska Röda Korsets styrelse en ordförande till valberedningen.”
att regionråden ska samråda kring nomineringen till valberedning. En strävan
ska vara att det i valberedningen finns: en balanserad fördelning mellan
kvinnor och män, personer med förankring från olika delar av landet,
personer med olika etnisk bakgrund, personer i olika åldrar.
att därmed avslå motion J21.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets valberedning
med undantag för skrivningen att valberedningen ska lämna förslag till
valberedning.
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§ 23 Presentation av nominerade till ordförande, centralstyrelse och revisorer
Valberedningens ordförande Stig Andersson presenterade valberedningens
kandidater till ordförande, ledamöter i centralstyrelsen och revisorer för perioden
2011–2015.
De av valberedningen föreslagna kandidaterna till centralstyrelsen presenterade
sig för stämman.
Utöver valberedningens föreslagna kandidater hade Bahare Haghshenas före
nomineringstidens utgång nominerats till posten som Svenska Röda Korsets
ordförande. Bahare Haghshenas meddelade stämman att hon avböjde nomineringen.
Av utsända handlingar framgick vilka som hade nominerats till valberedningen
från alla regioner utom region Syd. Mötesordföranden meddelade att regionråd
Syd önskade nominera Birgitta Tallroth från region Syd.
Riksstämman beslutade
att notera informationen.
Riksstämman beslutade
att ajournera stämman till söndagen den 12 juni kl. 08.30.
Påverkanstorg 2, pass 2 – instämmanden
Andra delen, instämmanden, av påverkanstorg 2 genomfördes.
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Söndag den 12 juni
§ 24 Justering av röstlängden
Riksstämman beslutade
att återuppta förhandlingarna.
Vice mötesordförande Katarina Bivald övertog ledningen av förhandlingarna.
Riksstämman beslutade
att fastställa röstlängden till 258 röstberättigade ombud.
§ 25 Medlemsavgift för 2012–2015 samt motioner B och C
Rådplats B (påverkanstorg 1)
Motioner B1–B8
På rådplats B om internkommunikation var motionerna uppdelade i tre diskus
sionspunkter: modern teknik, ständig utveckling och Röda Korsets tidning
Henry.
Avseende diskussionspunkten modern teknik var rådplatsens huvudförslag centralstyrelsens yrkande. Förslaget hade fått 170 instämmanden, d.v.s. mer än 50 %
av instämmandena på påverkanstorget. (Se bilaga 45.)
Riksstämman beslutade att bekräfta besluten som fattats på rådplats B
att bifalla motion B1:
att

verka för ett avsevärt minskat pappersflöde genom att alltid allvarligt
överväga nödvändigheten av att producera broschyrer och skrivelser till
kretsstyrelserna.

att

verka för att man så långt det är möjligt skickar viktig information och
direktiv till kretsarnas postmottagare per e-post.

att anse motion B2 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
att avslå motion B3.
att avslå första och andra att-satserna i motion B4.
att bifalla tredje att-satsen i motion B4:
att

medlemstidningen Henry förblir en papperstidning.

Avseende diskussionspunkten ständig utveckling var rådplatsens huvudförslag
centralstyrelsens yrkande. Förslaget hade fått 171 instämmanden, d.v.s. mer än
50 % av instämmandena på påverkanstorget. (Se bilaga 46.)
Riksstämman beslutade att bekräfta det beslut som fattats på rådplats B att
anse motion B5 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
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Avseende diskussionspunkten Röda Korsets tidning Henry var rådplatsens
huvudförslag centralstyrelsens yrkande. Förslaget hade fått 158 instämmanden,
d.v.s. mer än 50 % av instämmandena på påverkanstorget. (Se bilaga 47.)
Riksstämman beslutade att bekräfta besluten som fattats på rådplats B
att uppdra åt centralstyrelsen att se över utformningen av Röda Korsets tidning
Henry.
att anse motioner B6 och B7 besvarade med vad centralstyrelsen anfört i sitt
yttrande.
att avslå motion B8.
Rådplats C (påverkanstorg 1)
Rådplatsteamledare Birgitta Munksten presenterade huvudförslagen från rådplats C på påverkanstorg 1.
Medlemsavgift och motioner C1–C14
Rådplatsens huvudförslag var rådplatsteamets förslag. Förslaget hade fått 78
instämmanden. (Se bilaga 48.)
Elin Andersson, centralstyrelsen, ombud 6, yrkade bifall till centralstyrelsens
förslag gällande fördelningen.
Marianne Ljungdahl, ombud 210, väckte förslag 4 att medlemsavgiften bibehålls oförändrad fram till nästa Riksstämma och att fördelningen ändras till 50
% för den nationella nivån och 50 % för den lokala nivån från och med nästa
Riksstämma.
Stefan Johanson, ombud 133, och Märtha Hermansson, ombud 320, yrkade
bifall till rådplatsens huvudförslag.
Vice mötesordförande Katarina Bivald påminde ombuden om att de endast
behöver väcka förslag som inte är huvudförslag och som inte redan är väckta.
Johnny Andersson, ombud 131, yrkade bifall till förslag 4.
Riksstämman gick till beslut. Förutom huvudförslaget behandlades centralstyrelsens förslag och förslag 4, vilka väckts i plenum.
Votering begärdes och genomfördes.
Riksstämman beslutade att med 145 röster mot 92 bifalla rådplatsteamets
förslag
att medlemsavgiften är oförändrad 200 kr under 2012–2013.
att medlemsavgiften höjs till 250 kr från och med 2014.
att familjemedlemsavgiften höjs till 125 kr/person från och med 2014.
att fördelningen av medlemsavgiften ändras till 50 % för den nationella nivån
och 50 % för den lokala nivån under perioden 2012–2015.
att därmed bifalla andra att-satsen i motion C7, andra att-satsen i motion C9,
första att-satsen i motion C11 och motioner C12–C14.
att därmed avslå motioner C1–C6, C8 och C10, första att-satsen i motion C7,
första att-satsen i motion C9 samt andra att-satsen i motion C11.
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Mot beslutet reserverade sig Birgitta Tallroth, ombud 227. Mot andra att-satsen
reserverade sig Ewa Unevik, ombud 72, Åsa Älander, ombud 111, Marianne
Ericsson, ombud 130, Johnny Andersson, ombud 131, Cathrine Boll, ombud
136, Marianne Ljungdahl, ombud 210, Margareta Fries, ombud 222, Agnetha
Persson, ombud 225, Kerstin Alin, ombud 283, Gunnel Johansson, ombud 292,
och Marianne Rydbom, ombud 315.
Mot tredje att-satsen reserverade sig Ewa Unevik, ombud 72, Åsa Älander,
ombud 111, Marianne Ericsson, ombud 130, Johnny Andersson, ombud 131,
Marianne Ljungdahl, ombud 210, Margareta Fries, ombud 222, Agnetha
Persson, ombud 225, Kerstin Alin, ombud 283, Gunnel Johansson, ombud 292,
och Marianne Rydbom, ombud 315.
Mot fjärde att-satsen reserverade sig Ewa Unevik, ombud 72, Ineke Prang,
ombud 81, Gunilla Egeryd, ombud 82, Marcia Gerhardsson, ombud 91, Linda
Höglin, ombud 92, Marit Lidfeldt, ombud 175, och Wiveka Norvell, ombud 186.
(Se bilagor 49–67.)
§ 26 Motioner E, F och G
Vice mötesordförande Göran De Geer övertog ledningen av förhandlingarna.
Rådplatser E, F och G (påverkanstorg 2)
Efter påverkanstorg 2, där Första hjälpen och motioner E1–E12 (rådplats E),
kompetensutveckling och motioner F1–F8 (rådplats F) samt mötesplats Kupan
och motioner G1–G5 (rådplats G) behandlades, fattades nu beslut.
Motioner E1–E5
Rådplatsens huvudförslag var centralstyrelsens yrkande. Förslaget hade fått
155 instämmanden, d.v.s. mer än 50 % av instämmandena på påverkanstorget.
(Se bilaga 68.)
Riksstämman beslutade att bekräfta det beslut som fattats på rådplats E att
bifalla centralstyrelsens yrkande
att uppdra åt centralstyrelsen att göra en konsekvensbeskrivning utifrån
Socialstyrelsens utredning gällande laggrunden för Första hjälpengruppsverksamheten.
att uppdra åt centralstyrelsen att i samverkan med frivilliga utveckla
kvalitetssäkringsarbetet för Första hjälpen-grupperna.
att anse motioner E1–E5 besvarade med dessa beslut och med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motioner E6–E12
Rådplatsens huvudförslag var centralstyrelsens yrkande. Förslaget hade fått
145 instämmanden, d.v.s. mer än 50 % av instämmandena på påverkanstorget.
(Se bilaga 69.)
Riksstämman beslutade att bekräfta det beslut som fattats på rådplats E att
bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motioner E6–E12 besvarade med vad centralstyrelsen anfört i sitt
yttrande.
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Motioner F1–F8
Rådplatsens huvudförslag var rådplatsteamets sammanställning. Förslaget hade
fått 166 instämmanden, d.v.s. mer än 50 % av instämmandena på påverkans
torget. (Se bilaga 70.)
Riksstämman beslutade att bekräfta det beslut som fattats på rådplats F att
bifalla rådplatsteamets sammanställning
att uppdra åt centralstyrelsen att utforma utbildningar för frivilligverksamheten utifrån verksamhetens innehåll och krav, deltagarnas kompetens och
förutsättningar samt analysera utbildningarnas kostnader och finansiering.
att uppdra åt centralstyrelsen att inkludera inslag om normkritiskt förhållningssätt i pedagogisk utbildning och se över möjligheterna att inkludera
det i övriga lärandeaktiviteter inom Svenska Röda Korset.
att anse motioner F1–F3 besvarade med vad centralstyrelsen anfört i sitt
yttrande.
att anse motion F4 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
att avslå första att-satsen i motion F5.
att bifalla andra och tredje att-satserna i motion F5:
att

frivilligas tidigare utbildningar och/eller yrkeserfarenhet ska kunna
värderas som giltiga för vissa frivilliginsatser.

att

en sammanställning görs med typexempel på frivilliguppdrag och de
utbildningar man från Röda Korset nationellt anser nödvändiga för
dessa olika uppdrag.

att anse motion F6 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
att avslå motion F7.
att anse motion F8 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motioner G1–G5
Rådplatsens huvudförslag var rådplatsteamets sammanställning. Förslaget hade
fått 157 instämmande, d.v.s. mer än 50 % av instämmandena på påverkanstorget.
(Se bilaga 71.)
Riksstämman beslutade att bekräfta det beslut som fattats på rådplats G att
bifalla rådplatsteamets sammanställning
att anse motion G1 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
att bifalla motion G2:
att

en översyn sker i riktning att utarbeta en handlingsplan/policy hur
Svenska Röda Korset vill utveckla mötesplats Kupans organisation och
verksamhet i framtiden.

att bifalla motion G3:
att
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uppdra åt centralstyrelsen att se till att ett avsnitt om jävsregler införs i
handboken för mötesplats Kupan tillsammans med ett avsnitt om
olämplig heten att anlita närstående mot ekonomisk ersättning som det
beskrivs i motionen.
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att bifalla första att-satsen i motion G4:
att

uppdra åt centralstyrelsen att se över policy, riktlinjer och handböcker
för de olika verksamheterna inom mötesplats Kupan i syfte att förenkla
och förtydliga för verksamheten, utan att ge avkall på kvalitetsbegreppet.

att anse andra att-satsen i motion G4 besvarad med vad centralstyrelsen anfört
i sitt yttrande.
att anse motion G5 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
§ 27 Verksamhetsinriktning 2012–2015 samt motioner D och H
Efter påverkanstorg 1, där centralstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning s.
1–12 och motioner D1–D5 behandlades (rådplats D), och påverkanstorg 2, där
centralstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning s.13–15 och motioner H1–H2
behandlades (rådplats H), fattades nu beslut.
Rådplatsteamledare Maria Sjödahl Andréasson och Gudrun Kjellén presenterade huvudförslagen från rådplatser D och H.
Rådplats D (påverkanstorg 1)
Rådplatsteamet på rådplats D hade valt att dela upp diskussionerna kring verksamhetsinriktningen i ett antal olika diskussionspunkter, i enlighet med avsnitten
i den av centralstyrelsen föreslagna verksamhetsinriktningen. De olika diskussionspunkterna var Vilka är vi?; Vilka är vi? – punkt 7; Vad gör vi?; Hur arbetar
vi? och Så genomför vi och följer upp Riksstämmans beslut.
Rådplats D – Vilka är vi?
Rådplatsens huvudförslag var rådplatsteamets sammanställning. Förslaget hade
fått 139 instämmande, d.v.s. mer än 50 % av instämmandena på påverkanstorget.
(Se bilaga 72.)
Riksstämman beslutade att bekräfta det beslut som fattats på rådplats D att
bifalla rådplatsteamets sammanställning
att på s. 4, första spalten, näst sista stycket, i verksamhetsinriktningen lägga till
meningen ”Vi fortsätter vara en aktiv del av biståndsdebatten i Sverige, i
internationella sammanhang. Vår utgångspunkt är verksamhetens kvalité
samt mottagarens behov” som sista mening.
att på s. 4, första spalten, sista stycket, lägga till meningen ”Verksamheten
utvecklas i samverkan med Röda Korsets Ungdomsförbund om så är
möjligt” som första mening.
att ersätta rubriken i slutsats 1 med följande: ”Mer social verksamhet, mer
plats för frivillighet”.
att i slutsats 1 i den kursiva delen stryka sista delen av den sista meningen,
d.v.s. ”men så långt möjligt begränsa behovet av krävande strukturer”.
att i slutsats 1 lägga till ”alla” mellan orden ”men” och ”vill”.
att i slutsats 3, andra meningen, byta ut ordet ”bör” mot ”fortsätter”.
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att i slutsats 3, sista meningen som är kursiv, lägga till ”med kravet att de
stödjer våra grundprinciper”.
att i slutsats 5 infoga gruppen ”medlemmar” samt likställa dessa med givare
och frivilliga.
Rådplats D – Vilka är vi? – slutsats 7
Rådplatsens huvudförslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 109
instämmanden. (Se bilaga 73.)
Riksstämman beslutade
att bordlägga beslut gällande avsnittet ”Vilka är vi?” – slutsats 7, i verksamhetsinriktningen, till behandlingen av stadgarna, då avsnittet berör frågan
om medlemskap utan kretstillhörighet.
Rådplats D – Vad gör vi?
Rådplatsteamet hade överlämnat denna diskussionspunkt till redaktionskommittén som återkommit med ett förslag.
Rådplatsens huvudförslag var redaktionskommitténs förslag. (Se bilagor 74–75.)
Hanna Ingelman-Sundberg, ombud 16, väckte förslag 13.
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, yrkade bifall till redaktionskommitténs förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla redaktionskommitténs förslag
att fastställa avsnittet ”Vad gör vi?” i verksamhetsinriktningen.
Rådplats D – Hur arbetar vi?
Rådplatsens huvudförslag var rådplatsteamets sammanställning. Förslaget hade
fått 128 instämmanden. (Se bilaga 76.)
Hanna Ingelman-Sundberg, ombud 16, väckte förslag 4.
Votering begärdes och genomfördes.
Riksstämman beslutade att bifalla rådplatsteamets sammanställning
att under Frivilligt engagemang och resursmobilisering i verksamhetsinriktningen lägga till meningen ”Utvecklar och anpassar våra verksamheter med
syftet att rekrytera även andra målgrupper än de vi traditionellt når och
rekryterar”.
att under Kommunikation ändra punkt 1 till ”Förstärker vårt påverkans- och
opinionsbildande arbete inom prioriterade områden”.
att under Internationellt lägga till ”kunskaps-” före ”erfarenhetsutbyte”.
att under Nationellt lägga till punkten ”Tillsammans med kretsarna finna
former och inriktning för globalt engagemang på den lokala nivån”.
att under Lokalt, punkt 5, ta bort ”den sociala”.
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Rådplats D – Så genomför vi och följer upp
Rådplatsens huvudförslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 103
instämmanden. (Se bilaga 77.)
Anne Andersson, ombud 208, väckte rådplatsteamets sammanställning.
Votering begärdes och genomfördes.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att fastställa avsnittet ”Så genomför vi och följer upp Riksstämmans beslut”
i verksamhetsinriktningen.
Riksstämman beslutade att bifalla rådplatsteamets sammanställning, som
tillägg till skrivningen av avsnittet ”Så genomför vi och följer upp Riksstämmans
beslut”
att verksamhetsplan för samverkansråden ska upprättas men behöver inte
redovisas till Svenska Röda Korsets styrelse.
Rådplats H (påverkanstorg 2)
Rådplatsens huvudförslag var centralstyrelsens yrkande. Förslaget hade fått 136
instämmanden, d.v.s. mer än 50 % av instämmandena på påverkanstorg.
(Se bilaga 78.)
Riksstämman beslutade att bekräfta det beslut som fattats på rådplats H att
bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motioner D1–D5 och H1–H2 besvarade med vad centralstyrelsen
anfört i sitt yttrande.
Riksstämman beslutade
att med de beslutade ändringarna fastställa Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning 2012–2015. (Se bilaga 79.)
Martina Anlér, ombud 13, Bojana Mandic, ombud 17, Mattias Flising, ombud
19, Katarina Gustafsson, ombud 17, Kajsa Olsson, ombud 14, och Lotta
Lehikoinen, ombud 18, reserverade sig mot hur beslutsprocessen sett ut när det
gäller verksamhetsinriktningen. (Se bilaga 80.)
Hanna Ingelman-Sundberg, ombud 16, Kajsa Olsson, ombud 14, Lisa
Pettersson, ombud 15, Katarina Gustafsson, ombud 17, Sofia Hansson, ombud
22, Mattias Flising, ombud 19, Nazanin Sepehri, ombud 20, Martina Anlér,
ombud 13, och Lotta Lehikoinen, ombud 18, reserverade sig mot att rådplats
teamet fört samman deras skilda förslag om verksamhetsinriktningen till ett.
(Se bilaga 81.)
§ 28 Val av ordförande i Svenska Röda Korset 2011–2015
Valberedningens ordförande Stig Andersson meddelade att valberedningen
föreslog Eva von Oelreich till ordförande i Svenska Röda Korset för perioden
2011–2015.
Riksstämman beslutade enhälligt att bifalla valberedningens förslag
att välja Eva von Oelreich till ordförande i Svenska Röda Korset för perioden
2011–2015.
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§ 29 Val av styrelseledamöter i centralstyrelsen för perioden 2011–2015
Valberedningens ordförande Stig Andersson presenterade valberedningens förslag till ledamöter i centralstyrelsen för perioden 2011–2015.
Riksstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag
att till styrelseledamöter i Svenska Röda Korset välja Margareta Albinsson,
Elin Andersson, Abdullahi Aress, Bo Hermansson, Ewa Jonsson, Elisabet
Perttu, Oscar Fredriksson, Gunnar Köhlin, Ineke Prang, Denny Vågerö och
Dan Öwerström för perioden 2011–2015.
§ 30 Val av revisorer och ersättare för åren 2012, 2013, 2014 och 2015
Valberedningens ordförande Stig Andersson presenterade valberedningens förslag till revisorer för Svenska Röda Korset för åren 2012, 2013, 2014 och 2015.
Riksstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag
att till ordinarie auktoriserad revisor välja Thomas Lönnström, Ernst & Young,
och Erik Åström, Ernst & Young som dennes ersättare för åren 2012, 2013,
2014 och 2015.
att till föreningsrevisorer välja Gunnar Ståhl och Håkan Jarmar och till
ersättare utse Maja Kirilova Eriksson och Inger Blomqvist för åren 2012,
2013, 2014 och 2015.
§ 31 Val av valberedning för perioden 2011–2015
Vice mötesordförande Göran De Geer presenterade regionrådens förslag till
Svenska Röda Korsets valberedning för perioden 2011–2015.
Centralstyrelsen föreslog nyval av Malin Gunnarsson till ordförande i valberedningen.
Riksstämman beslutade att bifalla regionrådens samt centralstyrelsens förslag
att välja Malin Gunnarsson till ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning för perioden 2011–2015.
att välja Birgitta Tallroth, region Syd, Evert Johansson, region Sydost, Gunilla
Ovdahl, region Väst, Curt Broberg, region Gotland, Helena WesterbergLarsson, region Göta, Hanna Hallin, region Stockholm, Erik-Johan Hjelm,
region Mellan, Bodil Ljunghall, region Mitt, Tord Jemteborn, region Södra
Norrland, och Gösta Eriksson, region Norra Norrland, till ledamöter i
Svenska Röda Korsets valberedning för perioden 2011–2015.
Riksstämman beslutade
att ajournera stämman till kl. 10.10.
§ 32 Motioner I 3–I 44
Riksstämman beslutade
att återuppta förhandlingarna
Mötesordförande Ingela Thalén övertog ledningen av förhandlingarna.
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Motioner I19–I 27 – fortsättning
Diskussionen om motioner I19–I27 om klädfrågan återupptogs.
Åsa Älander, ombud 111, yrkade att Riksstämman uppdrar åt centralstyrelsen
att utarbeta en policy för klädöverskott och samarbete med andra organisationer.
Kersti Tufvesson Axelsson, ombud 219, lyfte frågan om en idébank för hanteringen av klädöverskottet.
Ingamaj Wallertz Olsson, ombud 324, yrkade bifall till centralstyrelsens yrkande.
Lennart Ohlsson, ombud 157, delgav sin förhoppning om att Svenska Röda
Korset, liksom i länder och samhällen som förbereder sig inför kristid, satsar på
att bygga strukturer och förkorta vägar för att förstå varandra bättre.
Carl-Gustaf Lundström, ombud 308, yrkade att Riksstämman uppdrar åt centralstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå ett regelverk
som ger kretsarna redskap inom klädfrågan och att arbetsgruppens förslag sänds
ut på remiss inför beslut av centralstyrelsen.
Christina Wölger, ombud 103, yrkade att centralstyrelsen omprövar sitt beslut
att avveckla klädbiståndet samt att frågan implementeras bättre i organisationen
för att hitta en långsiktig lösning. (Se bilaga 82)
Gertrud Holm, ombud 216, yrkade att Riksstämman uppdrar åt centralstyrelsen
att informera om att katastrofförrådet är nedlagt och att Svenska Röda Korset
inte ska lämna klädbistånd till andra länder.
Sonia Lindell, ombud 248, yrkade bifall till centralstyrelsens yrkande.
Kerstin Alin, ombud 283, yrkade att när det gäller klädbistånd ska kretsarna
kunna samarbeta med andra organisationer även internationellt, där redan etablerade kontakter finns.
Margareta Eklund, ombud 33, yrkade bland annat att rödakorskretsarna ges tillstånd att samverka med andra organisationer som skickar kläder internationellt
och att givarna informeras om vilken organisation den krets man givit till samarbetar med. (Se bilaga 83.)
Gunilla Egeryd, ombud 82, lyfte vikten av att vi måste respektera vad mottagarna efterfrågar och yrkade bifall till centralstyrelsens yrkande. (Se bilaga 84.)
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, erinrade om att ett antal
yrkanden om utredningar nu har lagts och att centralstyrelsen därför nu lämnar
ett tilläggsyrkande som för samman tankarna i dessa yrkanden vilket innebär att
Riksstämman uppdrar åt styrelsen att, efter samråd med regionråd och kretsar,
utarbeta en policy om klädbistånd och att sprida information om den. (Se bilaga
85.)
Riksstämman beslutade
att efter att anmälda till talarlistan gjort sina inlägg dra streck i debatten.
Åsa Älander, ombud 111, Kerstin Alin, ombud 283, Gertrud Holm, ombud 216,
och Carl-Gustaf Lundström, ombud 308, meddelade att de drar tillbaka sina
yrkanden till förmån för centralstyrelsens tilläggsförslag om utredning.
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Kajsa Olsson, ombud 14, yrkade bifall till centralstyrelsens yrkande och påminde om möjligheterna att samverka med Röda Korsets Ungdomsförbund i denna
fråga.
Sven Ohlson, ombud 97, lämnade sitt stöd för yrkandet från ombud 103.
Britt-Louise Gunnar, ombud 107, lyfte ansvarsfrågan kopplat till förtroende. Vi
kan inte ta ansvar för vad andra organisationer gör när de skickar till andra länder. Vi bör inte skänka kläder till dem utan måste i stället värna om det förtroende vi åtnjuter i denna verksamhet.
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, kommenterade inläggen
och yrkade bifall till centralstyrelsens tilläggsyrkande och avslag på samtliga
andra yrkanden. För att tillmötesgå yrkandet från Ulf-Henrik Östlund föreslog
Margareta Albinsson att ordet ”snarast” läggs till i styrelsens tilläggsyrkande.
Ulf-Henrik Östlund, ombud 44, meddelade då att han drar tillbaka sitt yrkande
till förmån för centralstyrelsens tilläggsyrkande.
Stämman var därefter redo att gå till beslut avseende motioner I19–I27och
mötesordförande Ingela Thalén redogjorde för propositionsordningen. Utöver
centralstyrelsens yrkande hade yrkanden lämnats från ombud 34, 82 och 229.
Dessa yrkanden meddelade Ingela Thalén att hon uppfattade som tillgodosedda
genom centralstyrelsens tilläggsförslag. Bedömningen mötte inga invändningar.
Yrkanden hade även lämnats från ombud 33 samt 97 och 103.
Riksstämman beslutade
att avslå yrkandet från ombud 33 om att ge kretsarna tillstånd att samverka
med andra organisationer som skickar kläder internationellt.
att avslå yrkandet från ombud 97 och 103 om att ompröva centralstyrelsens
beslut att avveckla klädbiståndet.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens tilläggsförslag
att uppdra åt centralstyrelsen att efter samråd med representanter för
regionråd och kretsar snarast utarbeta en policy för vilket klädbistånd
som kan ges nationellt och internationellt, med vilka organisationer
Svenska Röda Korset kan samarbeta samt hur beslut om detta ska fattas.
att uppdra åt centralstyrelsen att sprida information om denna policy.
att avslå motioner I19–I22 och I26.
att anse motioner I23–I25 och I27 besvarade med vad centralstyrelsen anfört
i sitt yttrande.
Mot beslutet reserverade sig Sven Ohlson och Christina Wölger, ombud 97 och
103. (Se bilaga 86.)
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Motion I 3
I motion I3, ingiven av Onsala rödakorskrets, yrkades att Svenska Röda Korset
ska arbeta mer aktivt med att sprida information kring flyktingmottagandet
i Sverige för att minska främlingsfientligheten. Centralstyrelsen föreslog att
motionen skulle bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion I3:
att

Svenska Röda Korset nationellt fortlöpande går ut med saklig
information på sin hemsida om gällande regler för flyktingmottagning
i Sverige.

att

rekommendationer tas fram hur rödakorskretsarna bör informera om
den egna kommunens sätt att arbeta, vid flyktingmottagning, via den
egna hemsidan.

att

Röda Korsets Ungdomsförbund ges det stöd som krävs för att minimera
främlingsfientligheten bland ungdomar.

Motion I 4
I motion I4, ingiven av Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkades att Svenska
Röda Korset utvecklar sitt externa påverkansarbete för att bli en stark röst för
mångfald. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion I4:
att

Svenska Röda Korset utvecklar sitt externa påverkans- och
kampanjarbete med fokus på att bli en tydlig och stark röst för
mångfald.

Motion I 5
I motion I5, ingiven av Eva Westerlund, medlem i Ljustorps rödakorskrets, och
Maj-Inger Eriksson, medlem i Timrå rödakorskrets, yrkades att egenavgiften för
resa vid familjeåterförening i Svenska Röda Korsets regi återgår till tidigare nivå.
Centralstyrelsen föreslog att Svenska Röda Korset fortsätter att verka för att
även kommuner och andra organisationer bidrar till att fler familjer kan återförenas i Sverige, samt att motionen i övrigt skulle avslås.
Eva Westerlund, ombud 272, yrkade bifall till motion I5.
Anna Lundberg, centralstyrelsen, ombud 3, yrkade avslag på motion I5.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att Svenska Röda Korset fortsätter att verka för att även kommuner och andra
organisationen bidrar till att fler familjer kan återförenas i Sverige.
att avslå motion I5.
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Motion I 6
I motion I6, ingiven av Göran Bäckstrand, medlem i Lidingö rödakorskrets,
yrkades att Svenska Röda Korset, i alla dess delar, får möjlighet till en återkommande utbildning och träning i konstruktiv konflikthantering. Centralstyrelsen
föreslog att stämman uppdrar åt styrelsen att se över möjligheterna att inkludera
konflikthantering i utbildningarna där det befinns lämpligt och därmed anse
motion I6 besvarad.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att uppdra åt centralstyrelsen att se över möjligheterna att inkludera konflikthantering i Svenska Röda Korsets utbildningar där det befinns lämpligt.
att därmed anse motion I6 besvarad.
Motion I 7
I motion I7, insänd av Erik-Johan Hjelm, medlem i Lerbäcks rödakorskrets,
yrkades att centralstyrelsen ges i uppdrag att organisera ett arbete för att bereda
Svenska Röda Korsets syn på miljö- och klimatfrågor. Centralstyrelsen föreslog
stämman att uppdra åt styrelsen att säkerställa att handlingsplanen för hållbar
utveckling beslutas och genomförs och därmed anse motion I7 besvarad.
Erik-Johan Hjelm, ombud 65, yrkade bifall till motion I7.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att uppdra åt centralstyrelsen att säkerställa att handlingsplanen för hållbar
utveckling beslutas och genomförs.
att därmed anse motion I7 besvarad.
Motion I 8
I motion I8, ingiven av Rose-Marie Rosenberg, medlem i Sollentuna rödakorskrets med flera, yrkades att mer fokus läggs på de sociala verksamheterna inom
organisationen och att en profilsymbol för dessa tas fram. Centralstyrelsen föreslog att första att-satsen i motionen skulle bifallas och att andra att-satsen skulle
avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla första att-satsen i motion I8:
att

organisationen utarbetar en plan för hur Svenska Röda Korset på ett
strategiskt sätt ska lyfta de nationella sociala verksamheterna med
primärt syfte att återfå förtroende, rekrytera fler frivilliga och ge
information till målgrupper.

att avslå andra att-satsen i motion I8.

36

protokoll fört vid svenska röda korsets riksstämma 2011

Motion I 9
I motion I9, ingiven av Slite-Boge rödakorskrets, yrkades att Svenska
Röda Korsets ska jobba mer aktivt för att förhindra ofrivillig ensamhet.
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad central
styrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion I9 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion I 10
I motion I10, ingiven av Helen Dowlati och Mikael Theander, medlemmar i
Folkrätts-/Storkyrkokretsen i Stockholm, yrkades att Svenska Röda Korset ökar
sin satsning på läx- och skolhjälp. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle
bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion I10:
att

uppdra åt centralstyrelsen att aktivt verka för utvecklad läx- och
skolhjälp i alla de områden där behov finns samt att de kretsar som
önska inleda sådan verksamhet får stöd under uppstarten från nationellt
håll.

Motion I 11
I motion I11, ingiven av Lars Nilsson, medlem i Eksjö rödakorskrets, yrkades
att Svenska Röda Korset börjar arbeta aktivt för att utveckla tekniska hjälpmedel för människor med funktionshinder. Centralstyrelsen föreslog att motionen
skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion I11.
Motioner I12–I 13
I motion I12, ingiven av Rådmansö rödakorskrets, yrkades att arbetet med sammanslagning av kretsar i större utsträckning stöttas och förenklas. I motion I13,
ingiven av Östermalms rödakorskrets, yrkades att en utredning gällande sammanslagning av kretsar i Stockholms innerstad initieras. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle anses besvarade med vad centralstyrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motioner I12–I13 besvarade med vad centralstyrelsen anfört i sitt
yttrande.
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Motion I 14
I motion I14, ingiven av Göran Wahlqvist, medlem i Första hjälpen Treuddens
rödakorskrets, yrkades att centralstyrelsen utreder frågan gällande att göra
utdrag ur belastningsregistret för personer verksamma i organisationen.
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle bifallas.
Sigrid Olsson, ombud 278, yrkade avslag på motion I14 då hon inte tyckte att
detta arbetssätt var förenligt med Svenska Röda Korsets principer.
Britt-Louise Gunnar, ombud 107, yrkade bifall till centralstyrelsens yrkande.
Hon menade att det var förenligt med Svenska Röda Korsets principer att begära utdrag ur belastningsregistret med tanke på den verksamhet Svenska Röda
Korset bedriver.
Gertrud Holm, ombud 216, menade att det är endast ett fåtal organisationer och
myndigheter som har rätt att göra utdrag ur belastningsregistret.
Marianne Ericsson, ombud 130, påpekade att det går att få utdrag ur belastningsregistret. Detta skickas till personen i fråga som överlämnar det oöppnat
till frivilligledaren.
Jonas Rofors, ombud 56, instämde i inlägget från ombud 130.
Bahare Haghshenas, centralstyrelsen, ombud 4, påpekade att centralstyrelsen
föreslår, i sitt yttrande över motionen, att frågan gällande utdrag ur belastningsregistret ska utredas för att se vilka möjligheter som finns, d.v.s. inte att något
beslut i frågan behöver fattas här och nu.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion I14:
att

uppdra åt centralstyrelsen att utreda frågan om användning av personkontroll i våra olika verksamheter samt utforma regelverk som styr detta
i förslagets anda.

Motion I 15
I motion I15, ingiven av Solna och Ulriksdals rödakorskretsar, yrkades att
Svenska Röda Korset förändrar insamlingsperioder och fördelning av inkomna
medel. Centralstyrelsen föreslog stämman att uppdra åt styrelsen att se över fördelningen av insamlade medel och i övrigt anse motion I15 besvarad med vad
centralstyrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att uppdra åt centralstyrelsen att se över fördelningen av insamlade medel i
julkampanjen så att kretsarnas och centralstyrelsens behov av medel till
social verksamhet tillgodoses på bästa sätt och att besluta om ändrad
fördelning om översynen motiverar det.
att i övrigt anse motion I15 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt
yttrande.
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Motion I 16
I motion I16, ingiven av Lilly Olsson, medlem i Västerhaninge rödakorskrets,
yrkades att Svenska Röda Korset bättre redovisar hur insamlade medel fördelas.
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad central
styrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion I16 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion I 17
I motion I17, ingiven av Växjö rödakorskrets, yrkades att Svenska Röda Korset
satsar på en marknadsföring med nationellt och lokalt innehåll. Centralstyrelsen
föreslog att motionen skulle bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion I17:
att

det ska göras en marknadsföringssatsning med nationellt innehåll.

att

det ska tas fram ett rödakorsmaterial för kretsar som vill marknadsföra
sig lokalt.

Motion I 18
I motion I18, ingiven av Skatelövs rödakorskrets, yrkades att alla kretsar ska ha
möjlighet att beställa väderbeständiga skyltar med kretsens namn och logotyp.
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
Charlotte Linnér, ombud 236, yrkade bifall till motion I18. (Se bilaga 87.)
Åsa Älander, ombud 111, yrkade bifall till centralstyrelsens yrkande.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion I18 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motioner I19–I27 hade behandlats tidigare under dagen.
Motion I 28
I motion I28, ingiven av Träslövs rödakorskrets, yrkades att centralstyrelsen
utreder vilka möjligheter som finns för att återvinna textilier. Centralstyrelsens
föreslog att motionen skulle bifallas.
Sigrid Olsson, ombud 278, lämnade ett tilläggsyrkande till motion I28 där det
yrkades att centralstyrelsen skulle få i uppdrag att bygga upp en idé- och mönsterbank för textiler på Rednet. (Se bilaga 88.)
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, kommenterade tilläggsyrkandet från Sigrid Olsson. Centralstyrelsen yrkade avslag på detta tilläggsyrkande
med motiveringen att det ingår i det uppdrag stämman givit styrelsen i det beslut
som tidigare fattats kring motioner I19–I27.
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Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion I28:
att

centralstyrelsen snarast undersöker vilka möjligheter som finns att
återvinna textilier.

att

centralstyrelsen försöker påverka näringslivet att ta tillvara denna resurs,
som annars går till spillo utan någon nytta.

att avslå tilläggsyrkandet från ombud 278.
Motioner I 29–I 32
I motion I29, ingiven av Folkrätts och- flyktingkretsen i Skaraborg, yrkades att
Svenska Röda Korset inrättar ett utbytesprogram för frivilliga med andra rödakorsföreningar.
I motion I30, ingiven av Vetlanda, Eknäsjön-Björkeby, Näshults, Alseda-Skede,
Kvillsfors-Karlstorps, Fröderyds, Mariannelunds, Eksjö, Nässjö, Flisby, Sävsjö,
Stockaryds och Tranås rödakorskretsar, yrkades att Svenska Röda Korset bibehåller arbetet i form av LISA-/twinningprojekt.
I motioner I31–I32, ingivna av Boo, Nacka, Saltsjöbadens, Tyresö och Värmdö
rödakorskretsar, yrkades bland annat att skolprojekt ska vara ett naturligt inslag
i kretsarnas arbete, att ekonomiskt stöd ska kunna ges från krets till etablerad
organisation utanför Sverige där rödakorsverksamhet finns, samt att det utreds
hur insamlade medel till förmån för skolprojekt får användas av kretsarna.
Centralstyrelsen förslog att stämman uppdrar åt styrelsen att se över behovet av
och, om ett sådant finns, att implementera ytterligare en projektform inom globalt engagemang. I övrigt föreslog centralstyrelsen att motion I29 skulle anses
besvarad med vad styrelsen anfört, att första att-satsen i motion I30 skulle avslås
och att andra och tredje att-satserna i motion I30 skulle anses besvarade med
vad styrelsen anfört, att första att-satserna i motioner I31–I32 skulle anses besvarade med vad styrelsen anfört samt att andra och tredje att-satserna i motioner
I31–I32 skulle avslås.
Marie Schön, ombud 58, lämnade ett tilläggsyrkande till motion I30.
(Se bilaga 89.)
Elisabet Perttu, centralstyrelsen, ombud 7, och Bengt Westerberg, ombud 1,
kommenterade och yrkade bifall till Marie Schöns tilläggsyrkande.
Guje Ericsson, ombud 174, yrkade bifall till motioner I31–I32.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att uppdra åt centralstyrelsen att se över behovet av och, om ett sådant finns,
implementera ytterligare en projektform inom globalt engagemang.
att anse motion I29 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
att avslå första att-satsen i motion I30.
att anse andra och tredje att-satserna i motion I30 besvarade med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
att anse första att-satsen i motioner I31–I32 besvarade med vad centralstyrelsen
anfört i sitt yttrande.
att avslå andra och tredje att-satserna i motioner I31–I32.
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Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 58
att tillsammans med de inblandade kretsarna arbeta fram en samarbetsform
som kan fungera som en del i kretsens lokala verksamhet.
Motion I 33
I motion I33, ingiven av rödakorskretsarna i Krokoms kommun, yrkades på
en förändring och förenkling av kriterierna för nationell katastroffond för
bistånd vid svåra och extraordinära händelser för enskilda personer i Sverige.
Centralstyrelsen föreslog att stämman skulle uppdra åt styrelsen att se över
finansieringen för den nationella katastroffonden samt att första, tredje och fjärde att-satserna i motionen skulle anses besvarade med vad styrelsen anfört och
att andra att-satsen skulle bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att uppdra åt centralstyrelsen att se över finansieringen för den nationella
katastroffonden.
att anse första, tredje och fjärde att-satserna i motion I33 besvarade med vad
centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
att bifalla andra att-satsen i motion I33:
att

de nya och enklare kriterierna tas med i årsappellen.

Motion I 34
I motion I34, ingiven av Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkades att en översyn
och samlingsdokument av samtliga policyer görs och att dessa görs mer tillgängliga på den lokala nivån. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses
besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion I34 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion I 35
I motion I35, ingiven av Tidaholms rödakorskrets, yrkades att ett nytt medlemshanteringssystem, istället för Orion, införskaffas. Centralstyrelsen föreslog att
motionen skulle anses besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion I35 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion I 36
I motion I36, ingiven av rödakorskretsarna i samverkansrådet i Kristianstads
kommun, yrkades att Svenska Röda Korset ska arbeta för att nya medlemmars
e-postadresser registreras i Orion. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle
bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion I36:
att

vid nästa tryckning av Bli Medlem i Röda Korset 3022 samt
Familjemedlemskap 3009 lägga till en rad för uppgift om e-postadress.
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Motion I 37
I motion I37, ingiven av Fröjels rödakorskrets, yrkades att utformningen
av kretskampen ses över och att utformning av regelverk för denna görs.
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion I37.
Motion I 38
I motion I38, ingiven av Eda rödakorskrets, yrkades att det ska vara enklare
att beställa från föreningsbutiken och att bild och artikelnummer ska finnas på
samma ställe. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion I38:
att

förenkla beställning från föreningsbutiken.

att

bild och artikelnummer finns på samma ställe på föreningsbutiken.

Motion I 39
I motion I39, ingiven av Östermalms rödakorskrets, yrkades att en oberoende
utvärdering av genomförd omorganisation av tjänstemannaorganisationen görs.
I motionen önskades att denna konsekvensanalys omfattar personal, ekonomi,
verksamhet, effektivitet och slutligen effekter för kretsarbetet. Centralstyrelsen
föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
Lisa Keisu Lennerlöf, ombud 184, yrkade bifall till motion I39 och lämnade ett
tilläggsyrkande att det ska framgå tydligt i motionen att konsekvensanalysen gäller effekter för kretsarnas verksamhet. (Se bilaga 90.)
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg, ombud 1, kommenterade
inlägget och meddelade att centralstyrelsen yrkade bifall till tilläggsyrkandet från
Lisa Keisu Lennerlöf.
Britt-Louise Gunnar, ombud 107, yrkade bifall till motion I39.
Bengt Westerberg lämnade kommentar till detta inlägg.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion I39 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 184
att det tydligt ska framgå att konsekvensanalysen av omorganisationen av
tjänstemannaorganisationen gäller effekter för kretsarnas verksamhet.
Mot beslutet reserverade sig Britt-Louise Gunnar, ombud 107. (Se bilaga 91.)
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Motioner I 40–I 41
I motion I40, ingiven av Gunilla Wigertz, medlem i Östra Ryds rödakorskrets,
yrkades att lönesättningen för tjänstemän inom organisationen ses över och att
man vid lönesättning ska utgå från tiden som värdebas, då allas tid är lika dyrbar.
I motion I41, ingiven av Araslövs, Degerberga, Gärds Köpinge, Kristianstads,
Kristianstads Första hjälpen, Nosaby, Näsby, Rinkaby, Vä-Skepparslövs, Åsums
och Österlövs rödakorskretsar, yrkades att den nya styrelsen omgående omförhandlar de högsta tjänstemännens löner. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motioner I40–I41.
Motion I 42
I motion I42, ingiven av Motala, Aska, Borensbergs, Ekebyborna-Asks, TjällmoGodegårds, Vadstena, Ödeshögs, Trehörna, Boxholms, Mjölby och Vifolka
rödakorskretsar, yrkades bland annat att en genomgripande omorganisation görs
av all personal inom Svenska Röda Korsets och att centralstyrelsen skyndsamt
utreder hur stödet till kretsarna ska se ut. Centralstyrelsen föreslog att motionen
skulle anses besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion I42 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion I 43
I motion I43, ingiven av Ljungby-Mortorp-Karlslunda rödakorskrets, yrkades
att sparsamhet ska iakttas vid arrangerandet av fysiska möten inom organisationen. Centralstyrelsen föreslog att första att-satsen i motionen skulle bifallas samt
att anse andra att-satsen i motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen
anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla första att-satsen i motion I43:
att

sparsamhet ska iakttas vid arrangerande av möten enligt motion I43.

att anse andra att-satsen i motion I43 besvarad med vad centralstyrelsen anfört
i sitt yttrande.
Motion I 44
I motion I44, ingiven av Pjätteryds rödakorskrets, yrkades att inte fler än en
påminnelse går ut till medlemmar som inte betalat medlemsavgiften och att centralstyrelsen utreder detta. Centralstyrelsen förslog att motionen skulle anses
besvarad med vad styrelsen anfört.
Kerstin Alin, ombud 283, lämnade ett tilläggsyrkande till motion I44 att en extra
Röda Korsets tidning Henry med inbetalningskort sänds ut i januari påföljande
år till medlemmar som inte betalat avgiften.
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Elin Andersson, centralstyrelsen, ombud 6, kommenterade motionen samt til�läggsyrkandet. Centralstyrelsen önskade att få utreda frågan om att sända ut
en extra Röda Korsets tidning Henry såsom föreslagits av Kerstin Alin för att
kunna väga kostnad mot nytta innan beslut i frågan fattas.
Kerstin Alin lämnade ett nytt tilläggsyrkande där centralstyrelsen uppdras att
utreda frågan om att sända ut en extra Röda Korsets tidning Henry för påminnelse i januari till dem som inte betalat medlemsavgiften föregående år. (Se
bilaga 92.)
Centralstyrelsen yrkade bifall till det nya tilläggsyrkandet från Kerstin Alin.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion I44 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 283
att uppdra åt centralstyrelsen att utreda frågan om att sända ut en extra
Röda Korsets tidning Henry i januari till dem som inte betalat medlemsavgiften föregående år.
Riksstämman beslutade
att ajournera stämman för lunch till kl. 13.00.

§ 33 Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset och motioner J
Riksstämman beslutade
att återuppta förhandlingarna.
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg, ombud 1, redovisade
centralstyrelsens förslag till ändringar i stadgarna.
Förslaget till stadgar har i enlighet med § 24 i stadgarna skickats till
Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Internationella rödakors- och
rödahalvmånefederationen för synpunkter. De synpunkter som nu ICRC och
Federationen lämnat har motiverat centralstyrelsen att förelägga Riksstämman
ett förslag till tillägg i § 3d. (Se bilaga 93.) De motioner som kommit in efter det
att centralstyrelsen skickat ut sitt förslag till stadgar i oktober har också föranlett vissa förslag till ändringar i styrelsens stadgeförslag. Bengt Westerberg
yrkade bifall till centralstyrelsens förslag till stadgar.
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, redogjorde för centralstyrelsens förslag till medlemskap utan kretstillhörighet (tidigare kallat nationellt medlemskap).
Gertrud Holm, ombud 216, yrkade bifall till motion J26 att §§ 11–12 ändras
enligt motionen och till motion J27 att centralstyrelsen ska bestå av ordförande
och ytterligare minst sju och högst elva ledamöter.
Anne Andersson, ombud 208, yrkade avslag på förslaget att införa medlemskap
utan kretstillhörighet samt därmed bifall till motioner J11–J14 och till första attsatsen i motion J10. Hon yrkade också bifall till motion J28 om fyllnadsval av
centralstyrelsen att §§ 12, 15 och 23 ändras i enlighet med motionen.
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Mikael Theander, ombud 182, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag men
lämnade ett tilläggsförslag som innebär att medlemsfrågan i sin helhet, inklusive
medlemskap utan kretstillhörighet, ska utvärderas senast juni 2014.
(Se bilaga 94.)
Ulf-Henrik Östlund, ombud 44, yrkade bifall till motion J13 att inte införa medlemskap utan kretstillhörighet och till motion J37 att regionråden avskaffas och
att s.k. forummöten för riksstämmoombuden införs. Han yrkade även avslag på
centralstyrelsens förslag till tidsplan för motioner och för val av riksstämmoombud i § 11. (Se bilaga 95.)
Lars Wähämäki, ombud 256, yrkade bifall till motion J46 att skrivningen i § 17,
om att ekonomiskt bistånd inte får ges till enskild person eller annan organisation eller till dess verksamhet, tas bort.
Ingrid Jerneborg Glimne, ombud 34, yrkade i anslutning till motion J4 att
uppräkningen av diskrimineringsgrunder i § 3 tas bort. (Se bilaga 96.)
Åsa Älander, ombud 111, yrkade att § 11 ändras så att Riksstämman ska äga
rum senast juni månads utgång i stället för som i dag senast den 15 juni. Hon
yrkade även att Riksstämman beslutar om övergångsregler för regionrådens
mandattid fram till stämman 2015, under förutsättning att stämman beslutar om
fyraåriga stämmoperioder.
Astrid Alm Eddo, ombud 181, yrkade att det i § 12h tydliggörs att centralstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för den nationella nivån, inte för
kretsarna. Astrid Alm Eddo yrkade även på att ”adjungera ytterligare ledamöter” byts ut mot ”utse ytterligare ledamöter” när det gäller samverkansrådet i §
16. Slutligen yrkade hon på ett tillägg i §§ 7–10 gällande de verksamheter som
Svenska Röda Korset driver i stiftelseform eller annan organisatorisk form.
(Se bilagor 97–98.)
På fråga från Yvonne Hallin, ombud 42, förtydligade Ulf-Henrik Östlund,
ombud 44, sitt tidigare inlägg om forum för riksstämmoombuden.
Kajsa Olsson, ombud 14, informerade om att Röda Korsets Ungdomsförbunds
riksårsmöte alldeles nyss tagit beslut om att införa medlemskap utan kretstill
hörighet, under förutsättning att Riksstämman fattar samma beslut.
Ingrid Jerneborg Glimne, ombud 34, yrkade bifall till motion J8 att det ska vara
krav på att frivillig ska vara medlem.
Gertrud Holm, ombud 216, lyfte frågan om sista datum för anmälan av valda
riksstämmoombud.
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, kommenterade Anne
Anderssons, Mikael Theanders och Ingrid Jerneborg Glimnes inlägg avseende
medlemskap utan kretstillhörighet och frågan om medlemskrav samt yrkade
avslag på yrkandena från Anne Andersson och Ingrid Jerneborg Glimne och
bifall till centralstyrelsens förslag.
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg, ombud 1, kommenterade
resterande inlägg och yrkade avslag på yrkandena från Åsa Älander och Astrid
Alm Eddo samt på motioner J11–J14 och J26–J28.
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Astrid Alm Eddo lämnade en replik på Bengt Westerbergs kommentarer.
Åsa Älander, ombud 111, drog tillbaka sitt yrkande om övergångsregler för regionråden och yrkade på streck i debatten.
Innan streck i debatten sattes räknade mötesordförande Ingela Thalén upp återstående anmälda talare och redovisade de yrkanden som lämnats. Yrkandena
som kommit in var bifall till motioner J1, J4, J8, J10 (första att-satsen), J13, J26–
J28, J37 och J46 samt två tilläggsyrkanden till motion J48. Avseende stadgarna
hade yrkanden lämnats om förändrad tidsplan för motioner och val av riksstämmoombud samt två tilläggsförslag gällande § 3d och utvärdering av medlemskap
utan kretstillhörighet.
Riksstämman beslutade
att sätta streck i debatten för stadgarna och för motioner J.
Helena Jönsson, ombud 261, lyfte frågan om minsta antal ledamöter för att samverkansrådet ska vara beslutfört.
Christina Wölger, ombud 103, yrkade bifall till motion J42 att öka antalet ledamöter i samverkansrådet utifrån hur många kretsar det finns i en kommun och
hur många medlemmar kretsarna har.
Ingela Thalén erinrade om att ytterligare yrkanden utöver de som redovisats för
stämman inte kan lämnas efter att streck i debatten satts, men att motion J42
ändå kommer att tas upp till behandling.
Anne Andersson, ombud 208, klargjorde att hennes tidigare yrkande handlar om
att Riksstämman ska vara beslutsforum för val av centralstyrelseledamöter.
Stefan Johanson, ombud 133, tog också upp frågan om antalet ledamöter i samverkansrådet och de ordinarie ledamöternas rättigheter kontra de adjungerade
ledamöternas rättigheter.
Margareta Albinsson, centralstyrelsen, ombud 11, yrkade bifall till tilläggsförslaget om utvärdering av medlemskapet som lämnats av Mikael Theander. I övrigt
yrkade hon bifall till centralstyrelsens förslag och avslag på alla yrkanden och
motioner som gick emot styrelsens förslag.
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg, ombud 1, kommenterade
yrkandet från Astrid Alm Eddo avseende §§ 7–10 med att det är inom ramen för
föreningen Svenska Röda Korset som vård av för krigsskadade och torterade
människor bedrivs och för all sådan verksamhet gäller stadgarna utan att til�lägg behöver göras. Avseende inläggen om antalet ledamöter i samverkansråden
var Bengt Westerbergs kommentar att det endast är vid ett tillfälle som samverkanråden kommer att behöva fatta ett formellt beslut och det är när de ska utse
riksstämmoombud. Då situationen ser så olika ut för samverkansråden är centralstyrelsens tanke att i stadgarna ges de yttre ramarna och sedan är det rådens
uppgift att praktiskt lösa situationen på hemmaplan, inom dessa ramar. Som
svar på Anne Anderssons inlägg menade Bengt Westerberg att fyllnadsval av
centralstyrelseledamöter vid Regionalt forum är tänkt som en nödlösning och att
ekonomiskt är det inte försvarbart att sammankalla en extra Riksstämma för att
välja 1–2 ledamöter.

46

protokoll fört vid svenska röda korsets riksstämma 2011

Därefter var Riksstämman redo att gå till beslut. Mötesordförande Ingela
Thalén meddelade att motionerna kommer att behandlas först och därefter stadgarna. Hon erinrade om att det vid beslut om ändring av stadgarna krävs två
tredjedels majoritet. Vid beslut om motioner J räcker dock enkel majoritet.
Riksstämman beslutade
att justera röstlängden till 202 röstberättigade ombud.
Motion J 1
I motion J1, ingiven av Ingrid Jerneborg Glimne och Gunilla Persson, medlemmar i Gnesta rödakorskrets, yrkades att alla uppräkningar som är i punktform i
stadgarna ska numreras om de är fler än tre. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle bifallas. Bifall till motionen hade också lämnats i plenum.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion J1:
att

alla uppräkningar i punktform i stadgarna ska numreras om de är fler
än tre.

Motion J 2
I motion J2, ingiven av Boo, Nacka, Saltsjöbadens, Tyresö och Värmdö rödakorskretsar, yrkades att frågan om möjligheten att använda loggan vid sponsring
tas upp. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad
styrelsen anfört i sitt yttrande.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J2 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion J 3
I motion J3, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att lydelsen i § 3, punkt 2,
andra meningen i stadgarna ändras till ”beredskap inför och under kriser eller
katastrofer, nationellt och internationellt”. Centralstyrelsen förslog att motionen
skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion J3.
Motioner J 4–J 5
I motioner J4–J5, ingivna av Ingrid Jerneborg Glimne och Gunilla Persson, medlemmar i Gnesta rödakorskrets respektive Axberg-Hovsta rödakorskrets, yrkades
dels att i § 4, andra meningen, i stadgarna om att medlemskapet är öppet för alla
tas exemplen på diskrimineringsgrunder bort, dels att ett tillägg görs att medlemskapet är öppet för alla som bejakar Röda Korsets värderingar och grundprinciper. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle avslås. Bifall till motion J4
hade lämnats i plenum.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motioner J4–J5.
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Motioner J 6–J 7
I motioner J6–J7, ingivna av Gunnar Ström, medlem i Forshaga rödakorskrets,
respektive Boo, Nacka, Saltsjöbaden, Tyresö och Värmdö rödakorskretsar, yrkades dels att upplägget för rörelsemedlemskap i § 4 i stadgarna ändras i syfte att ta
mer hänsyn till vad den enskilda medlemmen vill, dels att det enbart ska finnas
en rödakorsförening i Sverige. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle
avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motioner J6–J7.
Motion J 8
I motion J8, ingiven av Ingrid Jerneborg Glimne och Gunilla Persson, medlemmar i Gnesta rödakorskrets, yrkades att det ska vara krav på att frivillig också är
medlem. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås. Bifall till motionen
hade lämnats i plenum.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion J8.
Motion J 9
I motion J9, ingiven av Ljungby-Mortorp-Karlslunda rödakorskrets, yrkades
att satsningar görs på kretsanslutet medlemskap. Centralstyrelsen föreslog att
motionen skulle anses besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J9 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion J 10
I motion J10, ingiven av rödakorskretsarna i samverkansrådet för Valdemarsviks
kommun, yrkades att medlemskap utan kretstillhörighet inte införs.
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen
anfört. Bifall till motionens första att-sats hade lämnats i plenum.
Votering begärdes och genomfördes.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J10 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Mot beslutet reserverade sig Britt-Louise Gunnar, ombud 107. (Se bilaga 99.)
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Motioner J 11–J 14
I motioner J11–J14, ingivna av rödakorskretsarna i samverkansrådet för
Södertälje och Nykvarns kommuner, Eda rödakorskrets, Motala rödakorskrets
respektive Agneta Andersson, medlem i Hammarö rödakorskrets, med flera,
yrkades att medlemskap utan kretstillhörighet inte införs. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle anses besvarade med vad styrelsen anfört. Bifall till
motion J13 hade lämnats i plenum.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att införa medlemskap utan kretstillhörighet fr.o.m. 2012.
att medlemsavgiften för medlemskap utan kretstillhörighet fördelas med
50 % till centralstyrelsen och 50 % till kretsar, frivilliggrupper och
Röda Korsets Ungdomsförbund genom bidragsförfarande på sätt som
centralstyrelsen utformar.
att anse motioner J11–J14 besvarade med vad centralstyrelsen anfört i sitt
yttrande.
Mot beslutet om motion J13 reserverade sig Karl-Johan Adolfsson, ombud 87.
(Se bilaga 100.)
Motioner J 15–J 16
I motioner J15–J16, ingivna av Folke Stenström, medlem i Gefle rödakorskrets,
respektive rödakorskretsarna i samverkansrådet i Södertälje och Nykvarns
kommuner, yrkades att centralstyrelsens förslag till tillägg i stadgarna avseende
avsättning av kretsstyrelseledamot avslås. Centralstyrelsen föreslog med hänvisning till sitt reviderade förslag till § 8 (där skrivningen att Svenska Röda Korsets
styrelse kan avsätta kretsstyrelseledamot hade tagits bort) att motionerna skulle
bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motioner J15–J16:
att

ta bort skrivningen om avsättning av kretsstyrelseledamot i
§ 8 Lokal nivå i stadgarna.

Motion J 17
I motion J17, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att i § 8, tredje stycket, i
stadgarna ersätta ”geografiskt” med ”av centralstyrelsen bestämt område som
kan vara geografiskt, men inte behöver vara det”. Centralstyrelsen föreslog att
motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J17 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.

protokoll fört vid svenska röda korsets riksstämma 2011

49

Motion J 18
I motion J18, ingiven av Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkades att centralstyrelsen, efter hörande eller på förslag av Riksårsmötet, fastställer Ungdoms
förbundets grundstadgar och att Riksstämman beslutar om delegation av
frågan om verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för
Ungdomsförbundet till Riksårsmötet. Centralstyrelsen föreslog med hänvisning
till sitt reviderade förslag till § 11 att motionen skulle anses besvarad.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J18 besvarad med centralstyrelsens reviderade förslag till
stadgar.
Motion J 19
I motion J19, ingiven av Gunnar Ström, medlem i Forshaga rödakorskrets,
yrkades att motioner till Riksstämman ska vara centralstyrelsen tillhanda senast
sju månader före Riksstämma och att centralstyrelsens yttrande över inkomna
motioner ska avges senast två månader före stämman. Centralstyrelsen föreslog
med hänvisning till sitt förslag till § 11 att motionen skulle anses besvarad.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J19 besvarad med centralstyrelsens reviderade förslag till
stadgar.
Motion J 20
I motion J20, ingiven av Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkades att sista
datum för att lämna in motioner ändras till senast den 15 januari riksstämmoåret i § 11 Riksstämman, Motioner och förslag, tredje stycket, i stadgarna,
och motsvarande datum för motioner gällande ändring av stadgarna ändras till
senast den 1 september året före Riksstämman. Centralstyrelsen föreslog att
motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J20 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion J 21
Motion J21 hade behandlats tidigare under stämman.
Motion J 22
I motion J22, ingiven av Borås rödakorskrets, yrkades bland annat att sista
datum för att välja riksstämmoombud bör ligga tidigare än 30 april riksstämmoåret och att flera tillfällen för utbildning, information och diskussion bör anordnas regionvis i god tid före Riksstämman. Centralstyrelsen föreslog att motionen
skulle anses besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J22 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
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Motion J  23
I motion J23, ingiven av Ljungby-Mortorp-Karlslunda rödakorskrets, yrkades
att det i stadgarna läggs till att den som arvoderas av Svenska Röda Korset
inte ska ha andra uppdrag som kan inkräkta på den tid som är beräknad för
Röda Korsets räkning.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J23 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion J  24
I motion J24, ingiven av Fjärdhundra rödakorskrets, yrkades att det arbetas fram
klara direktiv för hur centralstyrelsen ska följa beslut fattade av Riksstämman
och att inget får delegeras av styrelsen till en icke juridisk person inom organisationen, såsom regionråden. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion J24.
Motion J  25
I motion J25, ingiven av Boo, Nacka, Saltsjöbadens, Tyresö och Värmdö rödakorskretsar, yrkades att uppföljningsrutiner för Svenska Röda Korsets arbete
utarbetas. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad
styrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J25 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motioner J  26–J 28
I motioner J26–J28, ingiven av Lomma rödakorskrets, yrkades att ändringar
görs i §§ 11–12 i stadgarna avseende bland annat centralstyrelsens sammansättning och fyllnadsval till styrelsen. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle
avslås. Bifall till motionerna hade lämnats i plenum.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motioner J26–J28.
Motion J  29
I motion J29, ingiven av Boo, Nacka, Saltsjöbadens, Tyresö och Värmdö rödakorskretsar, yrkades att arbetsuppgifterna för ordföranden och generalsekreteraren definieras och att en organisationsplan där besluts- och ansvarsfördelning
klart framgår upprättas. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses
besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J29 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
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Motion J 30
I motion J30, ingiven av Boo, Nacka, Saltsjöbadens, Tyresö och Värmdö rödakorskretsar, yrkades att ett normalt anställningsförfarande alltid ska tillämpas
vid tillsättning av samtliga tjänster inom Svenska Röda Korset. Centralstyrelsen
föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J30 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion J 31
I motion J31, ingiven av Maria Mittjas, medlem i Vantörs rödakorskrets, yrkades
att i stadgarna skriva in att kretsstämman ska utse arkivansvarig.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J31 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion J 32
I motion J32, ingiven av rödakorskretsarna i samverkansrådet i Varbergs kommun, yrkades att tiden för utskick av kallelse till kretsstämma 1 § 13 i stadgarna
ändras till två veckor före stämman i stället för tre. Centralstyrelsen föreslog att
motionen skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion J32.
Motioner J 33–J 35
I motion J33, ingiven av Maria Sjödahl Andréasson, medlem i Dalarö rödakorskrets, yrkades att den sammanhängande mandattiden för kretsordförande och
-ledamöter ska uppgå till högst nio år och därefter inte förlängas.
I motioner J34–J35, ingivna av Boo, Saltsjöbadens, Tyresö och Värmdö rödakorskretsar respektive Varbergs, Tvååkers, Rolfstorps, Kungsäter-Karl Gustavs,
Träslövs, Valinge-Torpa, Veddige, Gödestad-Grimetons, Valinge-Stamnareds och
Värö-Stråvalla rödakorskretsar, yrkades att begränsningarna för den sammanhängande mandattiden tas bort i § 14 i stadgarna. Centralstyrelsen föreslog att
motionerna skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motioner J33–J35.
Motion J 36
I motion J36, ingiven av Onsala rödakorskrets, yrkades bland annat att nya riktlinjer för minsta antal ledamöter i en styrelse, för Kupor med hög omsättning
ska utformas. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med
vad styrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J36 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
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Motion J 37
I motion J37, ingiven av Motala, Aska, Borensbergs, Ekebyborna-Asks,
Tjällmo-Godegårds, Vadstena, Ödeshögs, Trehörna, Boxholms, Mjölby och
Vifolka rödakorskretsar, yrkades att regionråden avskaffas och att s.k. forum
möten för riksstämmoombuden införs. Centralstyrelsen föreslog att motionen
skulle avslås. Bifall till motionen hade lämnats i plenum.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion J37.
Mot beslutet reserverade sig Ulf-Henrik Östlund, ombud 44, Kristina Hernborg,
ombud 54, och Winje Green, ombud 63. (Se bilagor 101–103.)
Motion J 38
I motion J38, ingiven av Ingrid Jerneborg Glimne och Gunilla Persson, medlemmar i Gnesta rödakorskrets, yrkades att regionråden avgår och tillträder i samband med Riksstämman. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla motion J38:
att

regionråd avgår och tillträder i samband med Riksstämma.

Motion J 39
I motion J39, ingiven av Frösö rödakorskrets, yrkades att regionråden avskaffas och att samverkansråden ska vara ett led för informationsutbyte och dialog
mellan kretsar och centralstyrelse. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle
avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion J39.
Motion J 40
I motion J40, ingiven av Jönköpings, Huskvarna, Norrahammar-Barnarps,
Tabergs, Jönköpings internationella, Grännabygdens, Skärstads, Habo, Mullsjö
och Norra Mo rödakorskretsar, yrkades att § 15 Regionråd i stadgarna ändras så
att inte endast riksstämmoombud kan väljas till regionråd. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J40 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion J 41
I motion J41, ingiven av Maria Sjödahl Andréasson, medlem i Dalarö rödakorskrets, yrkades att regionråden ska adjungera representanter till sig från Röda
Korsets Ungdomsförbunds föreningar som finns representerade i den region där
regionrådet verkar. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad
med vad styrelsen anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J41 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
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Motion J 42
I motion J42, ingiven av Agneta Andersson, medlem i Hammarö rödakorskrets,
med flera, yrkades att § 16 i stadgarna avseende antalet kretsrepresentanter
i samverkansrådet ändras. Centralstyrelsen föreslog att styrelsens förslag att
”Samverkansrådet kan till sig adjungera ytterligare ledamöter om särskilda skäl
finns” skulle bifallas och att motionen med detta skulle anses besvarad.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla centralstyrelsens förslag till § 16 i stadgarna att ”Samverkansrådet
kan till sig adjungera ytterligare ledamöter om särskilda skäl finns.”
att anse motion J42 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motion J 43
I motion J43, ingiven av Folke Stenström, medlem i Gefle rödakorskrets,
Thomaz Lindström, medlem i Gävle Internationella rödakorskrets och Ann-Britt
Nilsson, medlem i Bomhus rödakorskrets, yrkades att i samverkanrådens roll
som den formuleras i § 16 i stadgarna förblir som den är i dag. Centralstyrelsen
föreslog att motionen skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion J43.
Motion J 44
I motion J44, ingiven av Värnamo rödakorskrets, yrkades att stadgar tas fram
som gör det möjligt för kommunkretsar att framdeles och där önskemål uppstår
få en föreningsstyrelsevariant av nytt slag och därmed bli juridiska personer.
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen
anfört.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att anse motion J44 besvarad med vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
Motioner J 45–J 47
I motioner J45–J47, ingivna av Grödinge rödakorskrets, Älghults rödakorskrets
respektive Boo, Nacka, Saltsjöbadens, Tyresö och Värmdö rödakorskretsar,
yrkades att skrivningen ”Ekonomiskt bistånd får ej ges till enskild person eller
annan organisation eller till dess verksamheter” i § 17 i stadgarna tas bort eller
omarbetas. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle avslås. Bifall till
motion J46 hade lämnats i plenum.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motioner J45–J47.
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Motion J 48
I motion J48, ingiven av Solna och Ulriksdals rödakorskretsar, yrkades på
ett antal korrigeringar i centralstyrelsens förslag till reviderade stadgar.
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås i de delar som inte sammanföll med styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion J48 i de delar som ej sammanfaller med centralstyrelsens
förslag.
Riksstämman behandlade därefter de två tilläggsförslag till motion J48 vilka
gällde §§ 7–10 och § 12h, och som hade lämnats i plenum.
Riksstämman beslutade
att avslå tilläggsyrkandet från ombud 181 avseende §§ 7–10.
att avslå tilläggsyrkandet från ombud 181 avseende § 12h.
Motion J 49
I motion J49, ingiven av Solna rödakorskrets, yrkades att någon form av
omprövningsrätt för beslut tagna av” regionen” införs. Centralstyrelsen föreslog
att motionen skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att avslå motion J49.
Innan stämman fortsatte med fastställande av stadgarna behandlades först den
återstående delen av verksamhetsinriktningen, d.v.s. avsnittet ”Vilka är vi?” –
slutsats 7, som rör medlemskap utan kretstillhörighet och som sköts upp tills
stämman fattat beslut om denna form av medlemskap.
Även tilläggsyrkandet från ombud 182 och 194, vilket centralstyrelsen yrkat
bifall till, togs upp till behandling.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens yrkande
att bifalla centralstyrelsens förslag till skrivning i avsnittet ”Vilka är vi?”
– slutsats 7, i verksamhetsinriktningen.
Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 182 och 194
att medlemsformen medlemskap utan kretstillhörighet ska utvärderas på det
sätt som centralstyrelsens arbetsgrupp om medlemsfrågan föreslagit samt
att frågan om medlemskap i dess helhet och alternativa engagemangs- och
bidragsformer då utvärderas i sin helhet.
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Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset
Inför beslut om stadgarna i sin helhet påminde mötesordförande Ingela Thalén
om kravet på två tredjedelars majoritet för beslut om stadgeändring. Beslut om
stadgarna togs paragraf för paragraf.
§§ 1–2
Riksstämman beslutade
att bifalla centralstyrelsens förslag till lydelse av §§ 1–2 i stadgarna.
§3
Centralstyrelsen hade lämnat tilläggsförslag till § 3d.
Riksstämman beslutade att bifalla centralstyrelsens tilläggsförslag
att bifalla centralstyrelsens förslag till lydelse av § 3d i stadgarna med följande
ny punkt: ”arbeta för återförening av familjer som splittrats i krig och
katastrofer.”
§4
Riksstämman beslutade
att bifalla centralstyrelsens förslag till lydelse av § 4 i stadgarna.
§5
Riksstämman beslutade med 143 mot 42 röster, d.v.s. med två tredjedelars
majoritet
att bifalla centralstyrelsens förslag till lydelse av § 5 i stadgarna, vilket bland
annat innebär att medlemsformen medlemskap utan kretstillhörighet införs
fr.o.m. 2012.
Mot beslutet om medlemskap utan kretstillhörighet reserverade sig Karl-Johan
Adolfsson, ombud 87, Britt-Louise Gunnar, ombud 107, Åsa Älander, ombud
111, Marianne Ericsson, ombud 130, Johnny Andersson, ombud 131, och
Cathrine Boll, ombud 136. (Se bilagor 104–109)
§§ 6–10
Riksstämman beslutade
att bifalla centralstyrelsens förslag till lydelse av §§ 6–10 i stadgarna.
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§ 11
Mötesordförande Ingela Thalén erinrade om att § 11 i stadgarna kommer att
utformas enligt det beslut om valberedningen som Riksstämman fattat tidigare.
Utöver centralstyrelsens förslag har lämnats två yrkanden avseende § 11: från
ombud 111 om sista datum för Riksstämman och från ombud 44 om tidsplan för
motion och förslag till Riksstämman och för val av riksstämmoombud.
Åsa Älander, ombud 111, meddelade då att hon drar tillbaka sitt yrkande.
Riksstämman beslutade
att bifalla centralstyrelsens förslag till lydelse av § 11 i stadgarna med undantag
av moment Valberedning som utformas enligt Riksstämmans tidigare beslut
i frågan.
att avslå yrkandet från ombud 44 om tidsplan för motioner och förslag till
Riksstämman samt för val av riksstämmoombud.
§§ 12–25
Riksstämman beslutade
att bifalla centralstyrelsens förslag till lydelse av §§ 12–25 i stadgarna.
Mot beslutet om § 16 reserverade sig Sven Ohlson, ombud 97, och Christina
Wölger, ombud 103. (Se bilaga 110.)
Riksstämman behandlade slutligen centralstyrelsens förslag till beslut avseende
stadgarna och stadgerelaterade frågor.
Riksstämman beslutade
att uppdra åt centralstyrelsen att inför nästa Riksstämma utvärdera den nya
medlemsformen medlemskap utan kretstillhörighet.
att 50 % av intäkterna från medlemsavgifter från medlemmar utan kretstillhörighet ska tillföras fonden Medel för verksamhetsutveckling.
att nästa Riksstämma ska hållas år 2015.
att Rödakorsforum ska arrangeras år 2013.
att Regionalt forum och dialogmöten ska arrangeras åren 2012 och 2014.
att mandatperioden för de regionråd som valdes hösten 2010 utsträcks t.o.m.
Riksstämman 2015.
Riksstämman beslutade enhälligt
att fastställa stadgar för föreningen Svenska Röda Korset att gälla fr.o.m.
2012-01-01 med de förändringar som Riksstämman har beslutat om ovan.
(Se bilaga 111.)
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§ 34 Övriga frågor
Stefan Johanson, ombud 133, yrkade på lördagen under punkten Inför
Påverkanstorg 2 – presentation av centralstyrelsens förslag att Riksstämman
skulle ge centralstyrelsen i uppdrag att utreda arbetsmetoden påverkanstorg.
(Se bilaga 112.) Vice mötesordförande Katarina Bivald påpekade då att detta
yrkande skulle komma att tas upp under punkt 31 (övriga frågor). Yrkandet togs
nu upp för beslut.
Riksstämman beslutade att bifalla yrkandet från ombud 133
att uppdra åt centralstyrelsen att utvärdera arbetsmetoden påverkanstorg.
Redaktionskommitténs ordförande, Margareta Albinsson, presenterade
redaktionskommitténs förslag till uttalande från stämman. (Se bilaga 113.)
Riksstämman beslutade bifalla redaktionskommitténs förslag
att anta ett uttalande om respekt för den humanitära rätten. (Se bilaga 113.)
Bengt Westerberg informerade om att plats och datum för nästa Riksstämma
inte är fastställt ännu utan upphandlingsprocessen kommer att inledas nu när
Riksstämman fastställt att nästa stämma äger rum 2015.
Mötesordförande Ingela Thalén informerade om att utvärderingsblanketter
kommer att skickas ut via e-post till ombuden.
Åsa Älander, ombud 111, framförde sitt varmaste tack till mötespresidiet för en
väl genomförd stämma.
Ingela Thalén tackade å hela mötespresidiets vägnar för en fantastisk stämma
och för ombudens tålamod.

§ 35 Riksstämman avslutas
Bengt Westerberg framförde ett stort tack till alla frivilliga och all personal som
arbetat med stämman samt till mötespresidiet, sekretariatet och alla ombud.
Bengt Westerberg tackade personligen ledamöterna i centralstyrelsen och
Ungdomsförbundets ordförande för de tal och gåvor som han mottagit under
lördagens middag och samtliga för de sex fantastiska åren som han varit Svenska
Röda Korsets ordförande.
Bengt Westerberg överlämnade ordet till den nyvalda ordföranden Eva von
Oelreich. Eva von Oelreich tackade alla för det stora förtroendet och höll ett
anförande. (Se bilaga 114.)
Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich förklarade 2011 års
Riksstämma avslutad.
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