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fredag den 13 junI 

KL. 11.00–12.30

§ 1  RiKSStämmaN öPPNaS

Bengt Westerberg, ordförande i Svenska Röda Korset, Anne-Marie Pernulf, 
Uppsala rödakorskrets ordförande, höll inledningsanföranden. (Se bilaga 1–2.)
Bengt Westerberg förklarade 2008 års Riksstämma öppnad.

RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera stämman till kl. 13.30.

KL. 13.30 – 14.15

RiKSStämmaN beSLutade

att återuppta förhandlingarna.

§ 2  PReSeNtatioN av iNbjudNa gäSteR

Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg presenterade de internationella 
och nationella gästerna. (Se bilaga 3.)

§ 3  utLySNiNg av RiKSStämmaN 2008

Bengt Westerberg redogjorde för centralstyrelsens utlysning av Riksstämman 
2008.

RiKSStämmaN beSLutade

att förklara 2008 års Riksstämma utlyst i enlighet med § 13 i stadgarna för 
föreningen Svenska Röda Korset.

§ 4  gRaNSKNiNg av FuLLmaKteR

RiKSStämmaN beSLutade

att som fullmakter godkänna från valmöten insända uppgifter över valda or-
dinarie ombud och ersättare 

att godkänna förteckning över de ombud om registrerats 2008-06-13 samt
att fastställa röstlängden.

§ 5  vaL av StämmoPReSidium

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla valberedningens förslag
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att välja Ingela Thalén till mötesordförande samt Lennart Hedquist och Ma-
ria Graner till vice mötesordförande samt

att välja generalsekreterare Christer Zettergren till förhandlingssekreterare.
Mötesordförande Ingela Thalén tackade å mötespresidiets vägnar för förtroen-
det och övertog ledningen av förhandlingarna. 

§ 6  vaL av två juSteRaRe tiLLiKa RöStRäKNaRe Samt ytteRLigaRe tRe 

RöStRäKNaRe

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla valberedningens förslag
att välja Bert-Ola Wallin, region Gotland och Oscar Fredriksson, region 

Stockholm, till justerare och tillika rösträknare samt Kerstin Vaxén, re-
gion Mitt, Lars Göransson, region Mitt och Jarl Graf region Väst till röst-
räknare.

§ 7  godKäNNaNde av FöRhaNdLiNgSoRdNiNg

Mötesordförande Ingela Thalén presenterade centralstyrelsens förslag till re-
viderad förhandlingsordning. Presidiet föreslog en ändring i skrivningen om 
förslagsrätten på påverkanstorget: Ombuden kan endast instämma i ett förslag 
per diskussionspunkt, men har möjlighet att lägga förslag.
Jonas Andersson, ombud 322, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag till 
förhandlingsordning, och yrkade att även motionerna N skulle beredas på på-
verkanstorget. (Se bilaga 4.)
Carl-Gustaf Lundström, ombud 299, yrkade att en extra punkt läggs in i fö-
redragningslistan efter det första påverkanstorget för att utvärdera detta. Han 
yrkade även att det ska finnas möjlighet att yttra sig i plenum över de ärenden 
som behandlas på påverkanstorg. (Se bilaga 5.)
Centralstyrelseledamoten Margareta Albinsson, ombud 4, presenterade cen-
tralstyrelsens förslag till förhandlingsordning och yrkade bifall till detta.
Charlotte Signahl, ombud 172, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att fastställa centralstyrelsens förslag till förhandlingsordning med den av 

presidiet föreslagna ändringen.

§ 8  godKäNNaNde av FöRedRagNiNgSLiSta

Mötesordföranden presenterade ett förslag till justering i föredragningslistan: 
att motionen C4 flyttas från rådplats C till rådplats B.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla mötespresidiets förslag
att fastställa föredragningslistan med den av mötesordföranden föreslagna 

justeringen.
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§ 9  vaL av RedaKtioNSKommitté och RådSPLatSteamLedaRe

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla valberedningens förslag
att välja Åsa Molde, centralstyrelsen, till ordförande i redaktionskommittén
att välja Bodil Gunnarsson Hansson, region Syd, Ingamaj Wallertz Olsson, 

region Väst, Åsa Älander, region Mitt, och Britt-Marie Edfors, region 
Södra Norrland, till ledamöter i redaktionskommittén

att välja Eva Hall, rådplatserna A och I, Elisabet Nylander, rådplats B, Mi-
kael Sandgren, rådplats C, Malin Barnö, rådplats D, Göran Wahlquist, 
rådplats E, Ylva Löwenborg Åkerlund, rådplats F, Leif Ydrefelt, rådplats 
G, Hans Green, rådplats H, Michael Coyet, rådplats J, Gisela Flood, råd-
plats K och Jonas Axelsson, rådplats L, till rådplatsteamledare samt

att notera att förhandlingssekreteraren ställt två sekreterare, Katarina Tiväng 
och Micael Lindholm, till redaktionskommitténs förfogande.

§ 10   aKtueLL oRieNteRiNg

Svenska Röda Korsets generalsekretare Christer Zettergren lämnade aktuell 
orientering om Svenska Röda Korsets verksamhet. (Se bilaga 6.)

RiKSStämmaN beSLutade

att med godkännande lägga den muntliga informationen till handlingarna.

§ 11  PReSeNtatioN av ceNtRaLStyReLSeNS FöRSLag och behaNdLiNg På 

PåveRKaNStoRg 1

Centralstyrelseledamoten Anna Lundberg presenterade centralstyrelsens för-
slag till medlemsavgift, rörelsemedlemskap och nationellt medlemskap att be-
handlas på påverkanstorg 1: Våra resurser (rådplatserna A-D).

RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera stämman för påverkanstorg 1.

KL. 16.45 – 17.15

Vice mötesordförande Lennart Hedquist övertog ledningen av förhandling-
arna.

RiKSStämmaN beSLutade

att återuppta förhandlingarna.

§ 12  PReSeNtatioN av ceNtRaLStyReLSeNS FöRSLag tiLL PåveRKaNStoRg 2

Centralstyrelseledamoten Margareta Albinsson presenterade diskussions-
punkterna inför påverkanstorg 2: Vår förening (rådplatserna E–H). 
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RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera stämman för påverkanstorg 2.

KL. 18.30 – 19.00

RiKSStämmaN beSLutade

att återuppta förhandlingarna.

§ 13  juSteRiNg av RöStLäNgdeN 

RiKSStämmaN beSLutade

att godkänna de justeringar i röstlängden som gjorts sedan röstlängden fast-
ställdes tidigare på dagen.

§ 14  ceNtRaLStyReLSeNS RaPPoRteRiNg med aNLedNiNg av beSLut vid 2005 

åRS RiKSStämma

Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg presenterade centralstyrelsens 
rapport om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av besluten om verk-
samhetsinriktningen 2005–2011 samt motioner vid 2005 års Riksstämma. (Se 
bilaga 7.)
Carl-Gustaf Lundström, ombud 299, framförde ett tack till centralstyrelsen för 
dess arbete med flyktingfrågan sedan den förra stämman.
Britt-Marie Edfors, ombud 266, yrkade att stämman gör ett uttalande om barn- 
och ungdomsfrågor. (Se bilaga 8.)
Bengt Westerberg ställde sig i princip bakom idén att stämman gör ett ut-
talande om barn- och ungdomsfrågor, men ansåg att frågan borde prövas av 
redaktionskommittén efter lördagens seminarium om barn och ungdomar.
Charlotte Signahl, ombud 172, efterfrågade ett klargörande kring Röda Kor-
sets arbete med barn- och ungdomsfrågan.
Britt-Louise Gunnar, ombud 97, efterfrågade ett klargörande kring hur samta-
len med migrationsminister Tobias Billström har sett ut.
Ordförande Bengt Westerberg kommenterade Charlotte Signahl och Britt-
Louise Gunnars ställda frågor. Centralstyrelsens avsikt är att på grundval av 
de idéer som framkommer vid stämman intensifiera arbetet kring barn och 
ungdom. Centralstyrelsen hade vid ett antal tillfällen uppvaktat Tobias Bill-
ström och hans företrädare. De hade lyssnat och delvis, men inte helt, tillmö-
tesgått våra önskemål.

RiKSStämmaN beSLutade

att med godkännande lägga centralstyrelsens rapport till handlingarna.

RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera stämman till lördagen den 14 juni kl. 10.30.
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lördag den 14 junI 
Lördagen inleddes kl. 9.00–10.00 med fyra seminarier, Frivillighet och mång-
fald, Barn och ungdom, Israel – Palestina och Migration. (Se bilaga 9–12.).

KL. 10.30 – 11.00

Vice ordförande Maria Graner övertog ledningen av förhandlingarna.

RiKSStämmaN beSLutade 

att återuppta förhandlingarna.

§ 15  PReSeNtatioN av ceNtRaLStyReLSeNS FöRSLag tiLL PåveRKaNStoRg 3

Centralstyrelseledamoten Malin Gunnarsson presenterade centralstyrelsens 
förslag till verksamhetsinriktning 2009–2014 som behandlas på påverkans-
torg 3: Vår verksamhet (rådplatserna I-L.).

RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera stämman för påverkanstorg.

KL. 14.00 – 16.00

RiKSStämmaN beSLutade

att återuppta förhandlingarna. 

§ 16  juSteRiNg av RöStLäNgdeN

RiKSStämmaN beSLutade

att godkänna de justeringar i röstlängden som gjorts efter registreringen den 
13 juni.

§17  iNFoRmatioN om FöRSLag tiLL äNdRade StadgaR

Svenska Röda Korset ordförande Bengt Westerberg meddelade att Inter-
nationella rödakors kommitténs, ICRC, och Internationella rödakors- och 
rödahalvmåne federationens gemen samma kommission för stadgar (Joint 
Commission for statutes) har inkommit med synpunkter på centralstyrelsens 
stadgeförslag. Centralstyrelsens har beaktat de inkomna synpunkterna och ut-
arbetat ett förslag till stadgar.  
Bengt Westerberg informerade också om att centralstyrelsen under de senaste 
åren arbetat för att få ett erkännande från regeringen att Svenska Röda Korset 
är den enda nationella rödakors föreningen i Sverige, vilket ICRC i princip 
kräver för att en förening ska bli erkänd. Regeringen fattade i går ett beslut i 
frågan, men centralstyrelsen hade ännu inte kunnat beakta det. Det kan inne-
bära att stadgarna måste justeras så att de stämmer med regeringsbeslutet.
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RiKSStämmaN beSLutade

att notera informationen.

§ 18  aNFöRaNde av uNgdomSFöRbuNdetS oRdFöRaNde maRiKa byStedt

Ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund Marika Bystedt höll ett anfö-
rande. (Se bilaga 13.) 

§ 19  åRSRedoviSNiNgaR, ReviSioNSbeRätteLSe och aNSvaRSFRihet FöR 

SveNSKa Röda KoRSetS ceNtRaLStyReLSe FöR åReN 2005, 2006 och 2007

Finanschef Mats Widlund föredrog förvaltningsberättelser samt resultat- och 
balansräkningar för centralstyrelsen för åren 2005, 2006 och 2007.  
Föreningsrevisor Gunnar Ståhl föredrog sin rapport. (Se bilaga 14.)
Britt- Louise Gunnar, ombud 97, kommenterade den höga sjukfrånvaron bland 
de anställda, i synnerhet bland kvinnorna.
Claes Bergquist, ombud 304, kommenterade kostnaderna för insamling.
Åke Andersson, ombud 199, lyfte frågan om att budgeten för Svenska Röda 
Korset bör presenteras för Riksstämman.
Ordförande Bengt Westerberg kommenterade Claes Bergqvists och Åke An-
derssons frågor. Erfarenheten är att vi måste investera i marknadsföring för att 
uppnå goda insamlingsresultat. Att besluta om budgeten på stämman, särskilt 
när den bara hålls vart tredje år, innebär stora svårigheter och en onödig lås-
ning. En budget måste vara ett levande planeringsdokument som successivt 
justeras i takt med utvecklingen.
Generalsekreterare Christer Zettergren kommenterade sjukskrivningstalen 
inom Röda Korset.
Auktoriserade revisorn Jonas Grahn, Öhrlings Price WaterhouseCoopers, fö-
redrog revisionsberättelsen för 2005 i vilken revisorerna tillstyrkt att Riks-
stämman fastställer resultat- och balansräkningarna och beviljar centralstyrel-
sen ansvarsfrihet för nämnda år.  

RiKSStämmaN beSLutade

att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för Svenska Röda Kor-
sets centralstyrelse för 2005 till handlingarna. (Se bilaga 15.)

att fastställa resultat- och balansräkningarna för Svenska Röda Korsets cen-
tralstyrelse för 2005. (Se bilaga 15.)

att lägga revisionsberättelsen för 2005 till handlingarna.
Auktoriserade revisorn Jonas Grahn, Öhrlings Price WaterhouseCoopers, fö-
redrog revisionsberättelsen för 2006 i vilken revisorerna tillstyrkt att Riks-
stämman fastställer resultat- och balansräkningarna och beviljar centralstyrel-
sen ansvarsfrihet för nämnda år.  
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RiKSStämmaN beSLutade

att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för Svenska Röda Kor-
sets centralstyrelse för 2006 till handlingarna. (Se bilaga 16.)

att fastställa resultat- och balansräkningarna  för Svenska Röda Korsets cen-
tralstyrelse för 2006. (Se bilaga 16.)

att lägga revisionsberättelsen för 2006 till handlingarna.
Auktoriserade revisorn Jonas Grahn, Öhrlings Price WaterhouseCoopers, fö-
redrog revisionsberättelsen för 2007 i vilken revisorerna tillstyrkt att Riks-
stämman fastställer resultat- och balansräkningarna och beviljar centralstyrel-
sen ansvarsfrihet för nämnda år.  

RiKSStämmaN beSLutade

att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för Svenska Röda Kor-
sets centralstyrelse för 2007 till handlingarna. (Se bilaga 17.)

att fastställa resultat- och balansräkningarna för Svenska Röda Korsets cen-
tralstyrelse för 2007. (Se bilaga 17.)

att lägga revisionsberättelsen för 2007 till handlingarna.

§ 20  åRSRedoviSNiNgaR, ReviSioNSbeRätteLSeR och aNSvaRSFRihet FöR Röda 

KoRSetS uNgdomSFöRbuNd FöR 2005, 2006 och 2007

Caroline Källner, generalsekreterare för Röda Korsets Ungdomsförbund, och 
Ivonne Silfverstolpe-Almendra, förbundsekonom på Röda Korsets Ungdoms-
förbund, redogjorde för förvaltningsberättelserna samt resultat- och balans-
räkningarna för Ungdomsförbundets gemensamma nivå för 2005, 2006 och 
2007.

RiKSStämmaN beSLutade

att med godkännande lägga förvaltningsberättelserna för Röda Korsets Ung-
domsförbund gemensamma nivå för 2005, 2006 och 2007 till handling-
arna. (Se bilaga 18.)

§ 21  aNSvaRSFRihet FöR ceNtRaLStyReLSeN FöR 2005, 2006 och 2007

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla revisorernas förslag
att bevilja centralstyrelsen ansvarsfrihet för 2005,
att bevilja centralstyrelsen ansvarsfrihet för 2006 samt
att bevilja centralstyrelsen ansvarsfrihet för 2007.
I beslutet deltog inte Centralstyrelsens ledamöter.
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§ 22  deLegeRiNg av aNSvaRSFRihet FöR Röda KoRSetS uNgdomSFöRbuNdS 

FöRbuNdSStyReLSe FöR 2005, 2006 och 2007

RiKSStämmaN beSLutade

att till Röda Korsets Ungdomsförbunds riksårsmöte delegera frågan om 
ansvarsfrihet för Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse för 
åren 2005, 2006 och 2007.

§ 23  uPPdRag och eRSättNiNg FöR oRdFöRaNde och ceNtRaLStyReLSe i 

SveNSKa Röda KoRSet 2009–2011. motioNeRNa m Samt eRSättNiNg tiLL 

SveNSKa Röda KoRSetS FöReNiNgSReviSoReR 2009–2011.

Mötesordförande Ingela Thalén övertog ledningen av förhandlingarna.
Centralstyrelseledamot Jon Birgersson, ombud 6, presenterade centralstyrel-
sens förslag till uppdrag och ersättning för ordföranden, centralstyrelsen och 
föreningsrevisorerna i Svenska Röda Korset. Jon Birgersson yrkade bifall till 
centralstyrelsens förslag.
Centralstyrelseledamot Anna Maria Corazza Bildt, ombud 7, redovisade att 
hon reserverat sig mot de första och tredje att-satserna i centralstyrelsens för-
slag. Hon yrkade nu avslag på att-satserna ett, två, tre och fyra i centralstyrel-
sens förslag och yrkade istället 
att  arvodera Svenska Röda Korsets ordförande, men frysa beloppet till nuva-

rande nivå, 822 000 sek
att  uppdra åt valberedningen att sätta upp en arvoderingskommitté att sätta 

ett rimligt ordförandearvode, baserad på förtroendevaldas roll och grund-
principen frivillighet, som tar hänsyn till liknande humanitära organisa-
tioner, inför nästa Riksstämma

att  när uppdraget i Federationens styrelse slutar, återkomma till ordförandes 
arvode för 70 procent av heltidsarbete enligt 2005 års Riksstämmobeslut

att  vice ordförande fortsätter med nuvarande ersättning av max 2 000 kr per 
dag för förlorad arbetsförtjänst, enligt 2005 års Riksstämmas beslut

att  övriga styrelseledamöter fortsätter med nuvarande ersättning av max 
2 000 kr per dag för förlorade arbetsförtjänst, enligt 2005 års Riksstäm-
mas beslut 

att  Riksstämman uppmuntrar till principen om frivillighet och ideellt arbete 
i SRK. (Se bilaga 19.)

Charlotte Signahl, ombud 172, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag. (Se 
bilaga 20.)
Marita Johansson ombud 47, yrkade avslag på centralstyrelsens fjärde att-sats 
och yrkade att det inte ska finnas något övre ”tak” för ersättning till centralsty-
relsens ledamöter. (Se bilaga 21.)
Britt-Marie Edfors, ombud 266, yrkade bifall till Anna Maria Corazza Bildts 
förslag och yrkade även på att frysa ordförandens lön till nästa stämma och 
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yrkade även att förtroendevalda inom Röda Korset ska arbeta efter samma 
förutsättningar från och med nästa stämma, att tillsätta en opartisk arbetsgrupp 
med målsättning att hitta nya arbetsformer i centralstyrelsen samt, att om möj-
ligt ge redaktionskommittén förtroendet för att vara arbetsgruppen behjälplig 
fram till nästa stämma. (Se bilaga 22.)
Erik-Johan Hjelm, ombud 55, yrkade att den tredje att-satsen i centralstyrel-
sens förslag ändras till att det ställs ett belopp om fem förhöjda prisbasbelopp 
(290 000 kr/år 2008) till centralstyrelsens förfogande som kan användas för att 
arvodera vice ordförande eller ledamot vid särskilda insatser. (Se bilaga 23.)
Carl-Gustaf Lundström, ombud 299, yrkade bifall till Anna Maria Corazza 
Bildts förslag. 
Märtha Hermansson, ombud 311, yrkade bifall till motion M9 och yrkade att 
regionrådsledamöter som tvingas ta ledigt med löneavdrag för att tjänstgöra 
som regionråd erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst med belopp som 
bestäms av centralstyrelsen. (Se bilaga 24.) 
Ingamaj Wallertz Olsson, ombud 315, yrkade bifall till centralstyrelsens för-
slag.  

RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera stämman för en kaffepaus.

RiKSStämmaN beSLutade

att återuppta förhandlingarna kl 16.00.

Claes Bergkvist, ombud 304, yrkande bifall till motionerna M8, M9 och M10 
och önskade ett klargörande om förslaget att frysa arvodet till ordförande gäl-
ler i belopp eller prisbasbelopp. (Se bilaga 25.)
Mötesordförande Ingela Thalén informerade om att förslaget från Anna Maria 
Corazza Bildt innebär att arvodet till ordförande fryses enligt 2005 års Riks-
stämmobeslut. 
Charlotte Signahl, ombud 172, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag. 
Sonja Lindell, ombud 238, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag och mo-
tionerna M1, M2, M3, M4 och M5. (Se bilaga 26.)
Fredrik Gustafsson, ombud 31, yrkade bifall till Anna Maria Corazza Bildts 
förslag och yrkade avslag till motionerna M8 och M9. (Se bilaga 27.)
Britt-Louise Gunnar, ombud 97, yrkade bifall till Anna Maria Corazza Bildts 
förslag och yrkade avslag på motionerna M8 och M9. (Se bilaga 28.)
Jarl Graf, ombud 284, yrkade bifall till Anna Maria Corazza Bildts förslag och 
till Märtha Hermanssons tilläggsyrkande till motion M9. (Se bilaga 29.)
Märtha Hermansson, ombud 311, yrkade bifall till Anna Maria Corazza Bildts 
förslag. (Se bilaga 30.)
Maria Sjödahl Andréasson, ombud 158, yrkade bifall till centralstyrelsens för-
slag och yrkade avslag på motionerna M8 och M9. (Se bilaga 31.)
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Britt-Marie Edfors, ombud 266, meddelade att hon drar tillbaka sitt yrkande 
och yrkade bifall till Anna Maria Corazza Bildts förslag. (Se bilaga 32.)
Mary Österström, ombud 293, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag och 
motionerna M8 och M9. (Se bilaga 33.)
Oscar Fredriksson, ombud 175, yrkade bifall till Anna Maria Corazza Bildts 
förslag och yrkade avslag på motionerna M8 och M9. (Se bilaga 34.)
Centralstyrelseledamot Jon Birgersson, ombud 6, yrkade bifall till centralsty-
relsens förslag.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla Anna Maria Corazza Bildts förslag, vilket 
innebär;
att arvodera Svenska Röda Korsets ordförande, med 822 000 kr per år vid 

fulltidsuppdrag,
att vice ordförande fortsätter med nuvarande ersättning på max 2 000 kr per 

dag för förlorad arbetsförtjänst, enligt 2005 års Riksstämmas beslut, 
att övriga styrelseledamöter fortsätter med nuvarande ersättning av max 

2 000 kr per dag för förlorad arbetsförtjänst, enligt 2005 års Riksstämmas 
beslut, samt

att när uppdraget i Federationens styrelse slutar, återgår ordförandens arvode 
till 70 procent av heltidsarvode enligt 2005 års Riksstämmas beslut.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att föreningsrevisor erhåller ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst på 

samma villkor som centralstyrelseledamot,
att uppdra åt centralstyrelsen att ta fram kortfattat informationsmaterial av-

seende arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande och ersättning 
och arvoden för centralstyrelsens ledamöter, samt

att motionerna M1–M10 anses besvarade med Riksstämmans beslut.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla Anna Maria Corazza Bildts förslag
att uppmuntra principen om frivillighet och ideellt arbete i Svenska Röda 

Korset.

RiKSStämmaN beSLutade

att ta upp Anna Maria Corazza Bildts förslag om att uppdra åt valberedning-
en att tillsätta en arvoderingskommitté vid behandlingen av uppdragsbe-
skrivning för valberedningen.

§ 24  uPPdRagSbeSKRivNiNg FöR FöReNiNgSReviSoReRNa iNom SveNSKa Röda 

KoRSet

Centralstyrelseledamoten Margareta Albinsson, ledamot i centralstyrelsen, 
presenterade centralstyrelsens förslag till uppdragsbeskrivning för förenings-
revisorerna. Margareta Albinsson yrkade bifall till centralstyrelsens förslag. 
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RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevi-

sorer. (Se bilaga 35.)

§ 25  uPPdRagSbeSKRivNiNg FöR vaLbeRedNiNgeN. 

Centralstyrelseledamoten Malin Gunnarsson presenterade centralstyrelsens för-
slag till uppdragsbeskrivning för valberedningen.
Mötesordförande Ingela Thalén, erinrade om det beslut stämman fattat i § 23 
att ta upp Anna Maria Corazza Bildts förslag att uppdra åt valberedningen att 
tillsätta en arvoderingskommitté med uppgift att inför nästa Riksstämma före-
slå ett rimligt ordförandearvode, baserat på förtroendevaldas roll och grund-
principen frivilligheten, som tar hänsyn till förhållanden i liknande humani-
tära organisationer.
Malin Gunnarsson poängterade vikten av en självständig valberedning som 
har ett eget handlingsutrymme och yrkade att valberedningen får tillsätta en 
arvoderingskommitté om den anser det lämpligt men att det bör ankomma på 
valberedningen att inför nästa stämma ge ett förslag.
Valberedningens ordförande Stig Andersson, betonade vikten av att valbered-
ningen själv får bestämma hur den ska arbeta.
Anne Andersson, ombud 197, yrkade på att valberedningens förslag om arvo-
dering av centralstyrelsen bör skickas ut på remiss. (Se bilaga 36.)
Carl-Gustaf Lundström, ombud 299, yrkade att om ett arbetsmaterial med för-
slag till arvodering av centralstyrelsen tas fram av valberedningen ska försla-
get skickas ut på remiss. (Se bilaga 37.)
Anna Maria Corazza Bildt yrkade bifall till centralstyrelsens tilläggsyrkande 
och Carl-Gustaf Lundströms tilläggsyrkande.
Malin Gunnarsson meddelade att centralstyrelsen yrkar bifall till Carl-Gustaf 
Lundströms tilläggsyrkande och yrkar avslag på Anne Anderssons tilläggsyr-
kande.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens tilläggsförslag 
att valberedningen får tillsätta en arvodeskommitté om den anser det lämp-

ligt men att det bör ankomma på valberedningen att inför nästa stämma 
ge ett förslag.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att fastställa den korrigerade uppdragsbeskrivningen för Svenska Röda Kor-

sets valberedning med det nyss beslutade tillägget. (Se bilaga 38.)

RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera sig till söndagen den 15 juni kl. 8.30.
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söndag den 15 junI

KL. 8.30 – 10.00

Mötesordförande Ingela Thalén övertog ledningen av förhandlingarna.

RiKSStämmaN beSLutade

att återupptaga förhandlingarna.

§ 26  juSteRiNg av RöStLäNgdeN

RiKSStämmaN beSLutade

att godkänna de justeringar i röstlängden som gjorts efter registreringen den 
13 juni.

§ 27  vaL av oRdFöRaNde i SveNSKa Röda KoRSet FöR PeRiodeN 2008–2011

Valberedningens ordförande Stig Andersson presenterade att valberedningen 
föreslår Bengt Westerberg till ordförande i Svenska Röda Korset för perioden 
2008–2011.

RiKSStämmaN beSLutade enhälligt att bifalla valberedningens förslag
att välja Bengt Westerberg till ordförande i Svenska Röda Korset för perio-

den 2008–2011.

§ 28  vaL av LedamöteR i ceNtRaLStyReLSeN FöR PeRiodeN 2008–2011

Valberedningens ordförande Stig Andersson presenterade valberedningens 
förslag till ledamöter i centralstyrelsen för perioden 2008–2011.
Till omval föreslås:
Margareta Albinsson 
Malin Gunnarsson 
Anna Lundberg 
Åsa Molde

Till nyval föreslås:
Elin Andersson 
Abdullahi Aress 
Jim Dawe 
Dilsa Demirbag-Sten 
Kent Eriksson 
Bahare Haghshenas 
Ewa Jonsson

RiKSStämmaN beSLutade enhälligt att bifalla valberedningens förslag
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att till styrelseledamöter välja Margareta Albinsson, Elin Andersson, Ab-
dullahi Aress, Jim Dawe, Dilsa Demirbag- Sten, Kent Eriksson, Malin 
Gunnarsson, Bahare Haghshenas, Ewa Jonsson, Anna Lundberg och Åsa 
Molde.

§ 29  vaL av ReviSoReR och eRSättaRe

Stig Andersson, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens 
förslag till revisorer för Svenska Röda Korset för 2009–2011.
Till ordinarie föreslås:
Jonas Grahn, Öhrlings Price WaterhouseCoopers, ordinarie auktoriserad re-
visor.
Gunnar Ståhl, region Södra Norrland, ordinarie föreningsrevisor
Maja Kirilova Eriksson, region Mitt, ordinarie föreningsrevisor
Till ersättare föreslås:
Madeleine Endre, Öhrlings Price WaterhouseCoopers, ersättare auktoriserad 
 revisor
Mia Mangefors, region Stockholm, ersättare föreningsrevisor
Lars Lampinen, region Norra Norrland, ersättare föreningsrevisor.

RiKSStämmaN beSLutade 

att bifalla valberedningens förslag att till ordinarie revisorer välja Jonas 
Grahn, Gunnar Ståhl och Maja Kirilova Eriksson och till ersättare utse 
Madeleine Endre, Mia Mangefors och Lars Lampinen.

§ 30  vaL av vaLbeRedNiNg FöR PeRiodeN 2008-2011

Sonja Lindell presenterade förslag till Svenska Röda Korsets valberedning för 
perioden 2008–2011.
Centralstyrelsen föreslog omval av Stig Andersson till ordförande i valbered-
ningen.

Till omval föreslogs:
Inger Larsson, region Syd 
Curt Broberg, region Gotland 
Inger Persson, region Göta 
Per Henrik Magnusson, region Mellan

Till nyval föreslogs: 
Bjarne Gometz, region Sydost 
Gunilla Ovdahl, region Väst 
Josefin Carlring, region Stockholm 
Ann-Britt Åsebol, region Mitt 
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Tord Jemteborn, region Södra Norrland 
Gösta Eriksson, region Norra Norrland

RiKSStämmaN beSLutade

att välja Stig Andersson till ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning 
för perioden 2008–2011.

att välja Inger Larsson, region Syd, Bjarne Gometz, region Sydost, Gunilla 
Ovdahl, region Väst, Curt Broberg, region Gotland, Inger Persson, region 
Göta, Josefin Carlring, region Stockholm, Per Henrik Magnusson, region 
Mellan, Ann-Britt Åsebol, region Mitt, Tord Jemteborn, region Södra 
Norrland, Gösta Eriksson region Norra Norrland, till ledamöter i Svenska 
Röda Korsets valberedning för perioden 2008–2011.

§ 31  medLemSavgiFt och FöRdeLNiNg FöR 2009–2011, RöReLSemedLemSKaP 

och NatioNeLLt medLemSKaP Samt motioNeRNa a, b, c och d

Påverkanstorg 1
Mötesordförande Ingela Thalén informerade om behandlingen av de motioner 
som behandlats på påverkanstorget. Föredragning av behandlingen på påver-
kanstorget gjordes av generalsekreterare Christer Zettergren. 

Rådplats A
Medlemsavgift – centralstyrelsens förslag samt motionerna A1–A34
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 122 
instämmanden. (Se bilaga 39.)
På rådplatsen hade 27 förslag lämnats. Inget förslag väcktes i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att medlemsavgiften höjs till 200 kr under perioden 2009-2011 samt
att anse motionerna A1-A34 besvarade med vad centralstyrelsen anfört. 
Mot beslutet reserverade sig Kerstin Lindqvist, ombud 314 och Anita Görans-
son-Hjelm, ombud 278. (Se bilaga 40.)

Familjemedlemsavgift 
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 94 
instämmanden. (Se bilaga 41.)
På rådplatsen hade fem förslag lämnats.
Anne Andersson, ombud 197, väckte förslag 1: 
att riksstämman beslutar om att nuvarande nivå bibehålls till nästa riksstäm-

ma.
Förslaget hade fått 18 instämmanden.
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RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag 
att familjemedlemsavgiften höjs till 100 kr/person under perioden 2009–

2011.

Föredelning av medlemsavgift 
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 92 
instämmanden. (Se bilaga 42.)
På rådplatsen hade elva förslag lämnats.
Maria Sjödahl Andréasson, ombud 158 väckte förslag 6:
att fördelningen förblir 60/40 och att centralstyrelsen utreder konsekvenser-

na med en ändrad fördelning (50/50) till nästa riksstämma.
Förslaget hade fått 19 instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att fördelningen av medlemsavgiften förblir 60 procent till den centrala ni-

vån och 40 procent till den lokala nivån under perioden 2009–2011.

Rådplats b
Rörelsemedlemskap – centralstyrelsens förslag samt motioner B1
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 117 
instämmanden. (Se bilaga 43.)
På rådplatsen hade två förslag lämnats. Inget förslag väcktes i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att rörelsemedlemskap införs fr.o.m. 2009 samt
att anse motion B1 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Rörelsmedlemskap 
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 87 
instämmanden. (Se bilaga 44.)
På rådplatsen hade inget förslag lämnats.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att ny lydelse i § 4 i Svenska Röda Korsets stadgar är: ”Till och med det år 

medlem fyller 30 år ingår i medlemskapet att denna även är medlem i 
Röda Korsets Ungdomsförbund. Medlem i Röda Korsets Ungdomsför-
bund är även medlem i Svenska Röda Korset.”

Nationellt medlemskap
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 84 
instämmanden. (Se bilaga 45.) 



26

Riksstämma 2008

På rådplatsen hade tolv förslag lämnats. 
Lars-Erik Lindén, ombud 230, väckte förslag 5:
att riksstämman beslutar i enlighet med motion B2.
Förslaget hade fått sju instämmanden.

Birgith Wiklund Molberg, ombud 262, väckte förslag 4:
att stämman beslutar enligt motion B4.
Förslaget hade fått 24 instämmanden.

Anna-Carin Heierson, ombud 173, väckte förslag 3:
att Svenska Röda Korset inför nationellt medlemskap och att medlemsavgif-

ten då helt tillfaller centralstyrelsen.
Förslaget hade fått nio instämmanden.

Åsa Älander, ombud 101 väckte förslag 2:
att bifalla att-satserna i motion B3.
Förslaget hade fått sex instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera sig för att fastställa förslag till beslutsordningen.

RiKSStämmaN beSLutade

att  återuppta förhandlingarna.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla förslag 2
att förslaget om nationellt medlemskap ej behandlas under riksstämman 

2008, samt
att Riksstämman ger i uppdrag åt en arbetsgrupp – bestående av både frivil-

liga och tjänstemän – att se över vilka konsekvenser ett nationellt med-
lemskap skulle innebära för såväl de största som för de minsta av våra 
kretsar. 

Nationellt medlemskap – centralstyrelsens förslag, stadgar
Mötesordförande konstaterade att förslaget fallit till följd av det nyss fattade 
beslutet.

Nationellt medlemskap – centralstyrelsens förslag, fördelning
Mötesordförande konstaterade att förslaget fallit till följd av det nyss fattade 
beslutet.
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Rådplats C
Motion C1
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 132 
instämmande. (Se bilaga 46.)
På rådplatsen hade två förslag lämnats. Inget förslag väcktes i plenum

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att mot bakgrund av att rullande medlemskap blir för kostsamt avslå motion 

C1.

Motion C2
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget fick 107 in-
stämmanden. (Se bilaga 47.)
På rådplatsen hade ett förslag lämnats. Förslaget väcktes inte i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att mot bakgrund av att de förslag som framförts i motionen redan är införda 

eller på gång, anse motion C2 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion C3
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 104 
instämmanden. (Se bilaga 48.)
På rådplatsen hade två förslag lämnats. Inget förslag väcktes i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att mot bakgrund av att Svenska Röda Korsets frivilligpolicy, som baseras på 

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens frivilligpolicy, 
inte ställer krav på medlemskap för att kunna arbeta frivilligt i Röda Kor-
set, avslå motion C3.

Motionerna C5–C6
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 109 
instämmanden. (Se bilaga 49.) 
På rådplatsen hade fem förslag lämnats.
Guje Ericsson, ombud 163, väckte förslag 1:
att Riksstämman uppdrar åt centralstyrelsen att utreda nya former av sam-

arbeten med skolor/klasser. Detta ska göras i god tid inför nästa Riks-
stämma.

Förslaget hade fått sex instämmanden. 

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att anse att medlemskap måste vara ett individuellt beslut och därför avslå 

motionerna C4 och C5.
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Rådplats d
Motionerna D1–D11
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 131 
instämmanden. (Se bilaga 50.)
På rådplatsen hade 13 förslag lämnats.

Stig Aldén, ombud 122, Stefan Johanson, ombud 123 och Lars Göransson, 
ombud 119, väckte förslag 13:
att uppdra åt centralstyrelsen att utforma julinsamlingen så att kretsarna får 

behålla 50 procent av de medel brutto som de själva samlar in. 
Förslaget hade fått åtta instämmanden.

Ing-Marie Leandersson, ombud 250, väckte förslag 4:
att Riksstämman föreslås besluta att fördelningen blir 50 procent av insam-

lade medel till kretsar som bedriver verksamhet inom angivet område.
Förslaget hade fått åtta instämmanden.

Anne Andersson, ombud 197 och Göran Oskarsson, ombud 287, väckte för-
slag 9:
att uppdra åt centralstyrelsen att säkerställa att förbättrad information tas 

fram om vad insamlade medel används till samt undersöka möjligheterna 
att använda pluggannonser för att informera allmänheten om samma sak

att uppdra åt centralstyrelsen att se över uppläggning av insamlingsverksam-
heten under året samt se över möjligheten att använda medlen så att mer 
än 10 procent av insamlade medel från julinsamlingen kan gå direkt till 
kretsarna

att anse motionerna D1–D11 besvarade.
Förslaget hade fått två instämmanden.

Åsa Älander, ombud 101, väckte förslag 3:
att bifalla centralstyrelsens yttrande och komplettera med två nya
att Röda Korset ska fortsätta sitt engagemang i Världens Barn
att senast en månad efter varje avslutad riksinsamling en slutrapport ska nå 

den lokala nivån. Rapporten ska inte bara innehålla ren finansiell infor-
mation, utan även åtföljas av ett pressmeddelande som enkelt kan anpas-
sas till det lokala planet.

Förslaget hade fått fyra instämmanden.
Vid behandlingen av förslag 13 begärdes votering.

RiKSStämmaN beSLutaR efter votering att med 133 röster mot 129 röster bifalla 
rådplatsteamets förslag 
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att  uppdra åt centralstyrelsen att utforma julinsamlingen så att kretsarna får 
behålla 10 procent av de medel brutto som de själva samlar in, förutsatt 
att insamlingens ändamål ska förverkligas av kretsarna.

att uppdra åt centralstyrelsens att se över uppläggning av insamlingsverk-
samheten under året.

att anse motionerna D1-D11 besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Mot beslutet reserverade sig Eva Holmberg, ombud 170, Stefan Nilsson, om-
bud 259, Stig Aldén, ombud 122, Stefan Johanson, ombud 123 och Mats Öh-
gren, ombud 83. (Se bilaga 51.)

RiKSStämmaN beSLutade bifalla förslag 9
att uppdra åt centralstyrelsen att säkerställa att förbättrad information om 

vad insamlade medel används till tas fram samt undersöka möjligheterna 
att använda pluggannonser för att informera allmänheten om samma sak 

att uppdra åt centralstyrelsen att se över uppläggning av insamlingsverksam-
heten under året samt se över möjligheterna att förändra fördelningen av 
medlen så att mer än 10 procent av insamlade medel från julinsamlingen 
kan gå direkt till kretsarna.

RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera sig till kl. 10.30.

KL. 10.30 – 12.00

Vice ordförande Maria Graner övertog ledningen av förhandlingarna.

RiKSStämmaN beSLutade

att återuppta förhandlingarna.

§ 32  motioNeRNa e, F, g och h

Påverkanstorg 2
Rådplats E

Motion E1
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 156 
instämmanden. (Se bilaga 52.)
På rådplatsen hade sex förslag lämnats.
Maria Sjödahl Andréasson, ombud 158 väckte förslag 5:
att bifalla motion E1 med följande ändring: ordet krets byts ut till ordet lokal

förening. 
Förslaget hade fått ett instämmande.
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Lisbet Hall-Karlsson, ombud 65, väckte förslag 6:
att ta bort ordet krets ur lokalorganisationens namn och kalla föreningen en 

lokalorganisation av Svenska Röda Korset.
Förslaget hade fått ett instämmande.

RiKSStämmaN beSLutade bifalla rådplatsteamets förslag
att avslå motion E1.

Motion E2
Rådplatsteamets förslag vara centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 128 
instämmanden på rådplatsen. (Se bilaga 53.)
På rådplatsen hade fem förslag lämnats. Inget förslag väcktes i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslagg
att avslå motion E2. 

Motion E3
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 128 
instämmanden på rådplatsen. (Se bilaga 54.)
På rådplatsen hade två förslag lämnats. Inget förslag väcktes i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att avslå motion E3.

Motionerna E4–E5
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 107 
instämmanden. (Se bilaga 55.)
På rådplatsen hade elva förslag lämnats. 

Kjell Wejdemar, ombud 118, Lars Göransson, ombud 119 och Roland Lind-
holm, ombud 181, väckte förslag 1:
att Riksstämman 2008 beslutar om en omedelbar förlängning av perioden 

mellan riksstämmorna från tre till fyra år.
Förslaget hade fått 38 instämmanden.

Lars Göransson, ombud 119, väckte förslag 10:
att Riksstämman uppdrar åt centralstyrelsen att utreda frågan om fyra års 

intervall.
Förslaget hade fått två instämmanden.

Centralstyrelseledamoten Margareta Albinsson väckte förslag 4:
att stödja centralstyrelsens förslag om vart tredje år.
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Förslaget hade fått åtta instämmanden.

Siv Boalt Boëthius, ombud 179 väckte förslag 11:
att nästa Riksstämma hålls om tre år samt att centralstyrelsen får i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för vart fjärde år i framtiden.
Förslaget hade fått elva instämmanden.

Inga Manfjärd, ombud 297 väckte förslag 3:
att Riksstämman med kraft röstar igenom en periodicitet om fyra år mellan 

riksstämmorna
att vi ska hinna genomföra de beslut som fattas på Riksstämman och också 

hinna utvärdera dessa innan nästa Riksstämma, vilket är tveksamt idag.
Förslaget hade fått tre instämmanden. 

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att Svenska Röda Korset även fortsättningsvis ska ha Riksstämma vart tredje 

år och därmed att avslå motionerna E4–E5.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla förslag 10 och 11
att uppdra åt centralstyrelsen att utreda frågan om fyra års intervall
att nästa Riksstämma hålls om tre år samt att centralstyrelsen får i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för vart fjärde år i framtiden.

Rådplats F
Motionerna F1–F2
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 154 
instämmanden. (Se bilaga 56.)
På rådplatsen hade fem förslag lämnats.

Birgitta Ravegård, ombud 268, väckte förslag 5:
att de samverkansråd som är juridiska personer förblir så.
Förslaget hade inte fått några instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att konstatera att samverkansrådet inte är eller bör bli en egen juridisk person 

utan ska vara ett samverkansorgan för kretsar till vilket kretsarna om de 
så önskar kan delegera uppgifter och att därmed anse motionerna F1–F2 
besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Motioner F3–F5
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 137 
instämmanden. (Se bilaga 57.)
På rådplatsen hade sju förslag lämnats.
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Lars-Erik Lindén, ombud 230, väckte förslag 3:
att Riksstämman beslutar i enlighet med motion F5 nämligen att regionråden 

avvecklas vid stämman 
att regionrådens uppgifter delas upp mellan lokal nivå/riksstämmoombud 

och central nivå/regionkontor 
att relevanta stadgeändringar görs
att begreppet regionråd upphör.
Förslaget hade fått sex instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att avslå motionerna F3–F5 samt
att uppdra åt centralstyrelsen att genomföra en utvärdering av regionråden 

att föreläggas Riksstämman 2011.

Motionerna F6–F9
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 130 
instämmanden. (Se bilaga 58.)
På rådplatsen hade fem förslag lämnats.

Emeli Simmons, ombud 174, Lars Göransson, ombud 119 och Carin Thaning, 
ombud 69, väckte förslag 2:
att Riksstämman bifaller motionerna F6–F9.
Förslaget hade fått sex instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att det sista stycket i § 17 i Svenska Röda Korsets stadgar ska lyda: ”Eko

nomiskt bistånd får ej ges till enskilda personer eller annan organisation 
eller till dess verksamheter”.

att anse motion F7 därmed besvarad samt
att avslå motionerna F6, F8 och F9.

Rådplats G
Motion G1
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 151 
instämmanden. (Se bilaga 59.)
På rådplatsen hade två förslag lämnats. Inget av förslagen väcktes i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att uppdra åt centralstyrelsen att göra förtydligande om organisationens 

ståndpunkt i den händelse en person eller personer som förknippas med 
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Röda Korset skulle ge uttryck för en uppfattning som strider mot organi-
sationens ståndpunkt samt

att anse motion G1 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motionerna G2–G3
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 127 
instämmanden. (Se bilaga 60.)
På rådplatsen hade ett förslag lämnats. Förslag väcktes inte i plenum. 

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att  anse motionerna G2–G3 besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Motionerna G4–G5
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 144 
instämmanden. (Se bilaga 61.)
Inget förslag lämnades på rådplatsen.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att  bifalla förslagen i motionerna G4 och G5 om att informationsflödet inom 

Svenska Röda Korset koncentreras till ett fåtal kanaler.

Motionerna G6–G8
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 131 
instämmanden. (Se bilaga 62.)
På rådplatsen hade ett förslag lämnats.

Barbro Boström, ombud 204, väckte förslag 1:
att navigering, sökmotor och publiceringsregler ses över för föreningsnätet i 

syfte att nå en bättre hantering.
Förslaget hade fått 131 instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att mot bakgrund av att motionärernas synpunkter i hög grad blir tillgodo-

sedda i och med det nya gemensamma nätet Rednet, anse motionerna 
G6–G8 besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Rådplats H
Motion H1
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget fick 144 in-
stämmanden. (Se bilaga 63.)
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På rådplatsen hade ett förslag lämnats. Förslaget väcktes inte i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att med instämmande i centralstyrelsens bedömning att Humanitetens Hus i 

Malmö måste utvärderas innan man eventuellt går vidare med flera hu-
manitetens hus på andra platser, att anse motion H1 besvarad med vad 
centralstyrelsen anfört.

Motion H2
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 111 
instämmanden. (Se bilaga 64.)
På rådplatsen hade tre förslag lämnats.

Anna-Lisa Ternelius, ombud 251, väckte förslag 2:
att varje krets ska ha tillgång till ett tryckt exemplar av ”I fjol” om de så 

önskar.
Förslaget hade fått 30 instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att med instämmande i centralstyrelsens bedömning att hela årsredovisning-

en bör redovisas digitalt (på hemsidan), medan årsberättelse och förvalt-
ningsberättelse tillhandahålls i tryckt form till dem som så önskar, avslå 
motion H2.

Motion H3
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget fick 97 in-
stämmanden. (Se bilaga 65.)
På rådplatsen hade fyra förslag lämnats.

Inga Manfjärd, ombud 297, väckte förslag 1:
att Riksstämman föreslås besluta att huvudkontoret upprättar kapacitet för 

att vara behjälplig med översättningar.
Förslaget hade inte fått något instämmande.

Sara Kevmar, 279, med instämmande av centralstyrelsen genom Bengt Wes-
terberg, ombud 1, väckte förslag 2:
att med instämmande i centralstyrelsens bedömning att informationsmate-

rial visserligen bör tillhandahållas på flera språk, men att material på lätt 
svenska många gånger kan var ett bättre sätt att nå breda invandrargrup-
per, anse motion H3 besvarad med vad centralstyrelsen anfört

att uppdra åt centralstyrelsen att undersöka former för och framtagande av 
informationsmaterial för människor med funktionsnedsättningar, exem-
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pelvis syn- eller hörselskada samt att se över tillgängligheten på Svenska 
Röda Korsets hemsida med avseende på WAI:s riktlinjer.

Förslaget hade fått 48 instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla förslag 2
att med instämmande i centralstyrelsens bedömning att informationsmate-

rial visserligen bör tillhandahållas på flera språk, men att material på lätt 
svenska många gånger kan var ett bättre sätt att nå breda invandrargrup-
per, anse motion H3 besvarad med vad centralstyrelsen anfört,

att uppdra åt centralstyrelsen att undersöka former för och framtagande av 
informationsmaterial för människor med funktionsnedsättningar, exem-
pelvis syn- eller hörselskada samt att se över tillgängligheten på Svenska 
Röda Korsets hemsida med avseende på WAI:s riktlinjer.

Motionerna H4–H5
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 108 
instämmanden. (Se bilaga 66.)
På rådplatsen hade tre förslag lämnats.

Åsa Älander, ombud 101, väckte förslag 1:
att lägga ut ”tittbilder” redan i produktlistan på föreningsbutiken.
Förslaget hade fått elva instämmanden.

Ineke Prang, ombud 71, väckte förslag 3:
att som tillägg till centralstyrelsens förslag besluta att dessa profilkläder bör 

vara framtagna så att de passar Svenska Röda Korsets profil för en hållbar 
utveckling.

Förslaget hade fått 15 instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att med instämmande i centralstyrelsens bedömning att profilkläder bör kun-

na tas fram och mot självkostnad levereras i önska mängd vid beställning 
från kretsarna, anse motionerna H4-H5 besvarade med vad centralstyrel-
sen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla förslag 1
att lägga ut ”tittbilder” redan i produktlistan på föreningsbutiken.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla förslag 2
att som tillägg till centralstyrelsens förslag besluta att dessa profilkläder bör 

vara framtagna så att de passar Svenska Röda Korsets profil för en hållbar 
utveckling.
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§ 33  motioNeRNa N

Mötesordförande Ingela Thalén övertog ledningen av förhandlingarna.

Motion N1
I motion N1, ingiven av Mikael H Nyberg, medlem i Högalids rödakorskrets 
yrkades att det uppdras åt centralstyrelsen att ta fram en alkoholpolicy för 
kretsar och frivilliga i Svenska Röda Korset. Centralstyrelsen föreslog att mo-
tionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N1 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N2
I motion N2, ingiven av Järvsö rödaorskrets, yrkades att det uppdras åt cen-
tralstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som har i uppgift att ta fram realistiska 
förslag till verksamheter som kan bedrivas i samklang med ett heltidsjobb. 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.
Wiveka Norell, ombud 162, yrkade att kretsarna erbjuds konsulentstöd efter 
kontorstid någon kväll i veckan och att det finns support för dem som sköter de 
lokala webbplatserna efter kontorstid någon kväll i veckan. (Se bilaga 67.)
Åsa Älander, ombud 101, yrkade bifall till motion N2. (Se bilaga 68.)
Centralstyrelseledamoten Anna Lundberg, ombud 10, yrkade avslag på mo-
tion N2.
Britt-Louise Gunnar, ombud 7, yrkade bifall till motionen N2. (Se bilaga 69.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N2.

Motion N3
I motion N3, ingiven av Kerstin Petersén och Britt Larsson, medlemmar i 
Skövde rödakorskrets, yrkades att det snarast ska bli möjligt att betala med-
lemsavgiften via autogiro. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses 
besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att  anse motion N3 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N4
I motion N4 ingiven av Lennart Davidsson och Lehte Slunge, medlemmar i 
Gnosjö och Kävsjö rödakorskretsar, yrkades dels att det införs en gemensam 
ansöknings- och inbetalningsblankett för medlemskap, dels att möjligheten att 
söka medlemskap med betalning via Internet utreds. Centralstyrelsen föreslog 
att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.
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RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N4 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N5
I motion N5, ingiven av Hasse Ferm, medlem i Sätila rödakorskrets, yrkades 
att ansvariga för medlemsadministrationen får i uppdrag att vidta åtgärder i 
medlemssystemet Orion. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses 
besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N5 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motionerna N6–N8
I motion N6, ingiven av Gunnel Johansson och Birgit Sten, medlemmar i 
Högby rödakorskrets, yrkades att vid registrering av nya medlemmar kan man 
inte bara titta på postnummer utan även på kretsnummer. I motion N7, ingiven 
av Järvsö rödakorskrets, yrkades att det utformas nya rutiner som säkerställer 
att nya medlemmar hamnar i rätt krets. I motion N8, ingiven av Åsa Älander, 
medlem i Järvsö rödakorskrets och Thomaz Lindström, medlem i Gävle inter-
nationella rödakorskrets yrkades att det vid 2008 års utgång ska finnas unika 
OCR-nummer för varje krets. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle 
anses besvarade med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motionerna N6–N8 besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N9
I motion N9, ingiven av Skönsbergs rödakorskrets, yrkades att ordningen för 
medlemsregistrering ändras så att den sker i kretsarna. Centralstyrelsen före-
slog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade bifalla centralstyrslens förslag
att avslå motion N9.

Motion N10
I motion N10, ingiven av Kristina Ekstrand, medlem i Starrkärrs rödakors-
krets, yrkades att inbetalningskort för inbetalning av medlemsavgift skickas ut 
separat. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motionen N10.
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Motion N11
I motion N11, ingiven av Eva Möttus, medlem i Degebergabygdens röda-
korskrets, yrkades att uppgifter om förtroendevaldas uppdrag förs in i Orion. 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrel-
sen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N11 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N12
I motion N12, ingiven av Folkrätts- och flyktingkretsen Skaraborg, yrkades 
att medlemskap i Svenska Röda Korset ska betalas in en gång oavsett om man 
vill vara med i ytterligare en krets. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att 
motionen avslås.
Gunnel Johansson, ombud 283, yrkade att centralstyrelsen får i uppdrag att ut-
reda nödvändiga ändringar i stadgarna och de administrativa rutinerna för att 
beslut om möjlighet till flera lokala medlemskap kombinerat med ett centralt 
medlemskap ska kunna tas vid nästa Riksstämma. (Se bilaga 70.)
Åsa Älander, ombud 101, yrkade att frågan förs till den utredning om natio-
nellt medlemskap som Riksstämman beslutat om. (Se bilaga 71.)
Centralstyrelseledamoten Anna Lundberg, tillika ombud 10, yrkade bifall till 
Åsa Älanders förslag.

RiKSStämmaN beSLutade

att föra frågan om dubbelt kretsmedlemskap till den utredning om nationellt 
medlemskap som Riksstämman beslutat om.

Motion N13
I motion N13, ingiven av Sofia Jörén, Järfällakretsen, yrkades att den som 
arbetar aktivt får en prövotid på ett år innan man blir medlem och går grund-
kurs. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad 
styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motionen N13 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-

fört.

Motion N14
I motion N14, ingiven av Charlotte Signahl, medlem i Högalids rödakorskrets, 
yrkades att medlemskap inte kan ges bort utan ska vara ett aktivt val från den 
enskilda personen. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besva-
rad med vad styrelsen anfört.
Åsa Älader, ombud 101, yrkade bifall till motion N14. (Se bilaga 72.)
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Inger Manfjärd, ombud 297, yrkade bifall till motion N14. (Se bilaga 73.)
Guje Ericsson, ombud 163, yrkade bifall till motion N14. (Se bilaga 74.)
Charlott Signahl, ombud 172, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag. (Se 
bilaga 75.)
Centralstyrelseledamoten Anna Lundberg kommenterade centralstyrelsens 
förslag.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N14 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-

fört.

Motion N15
I motion N15, ingiven av Arvika, Boda, Forshaga, Fryksruds, Kils, Lindes-
bergs och Nedre Ulleruds rödakorskretsar samt Gunilla Jonnerberg, medlem i 
Kristinehamn- Björneborgs rödakorskrets och Ineke Prangm medlem i Fjuge-
sta rödakorskrets, yrkades dels att centralstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett 
samrådsmaterial för medlemmar och kretsar kring medlemsbegreppet, dels ge 
centralstyrelsen i uppdrag att förbereda de stadgeändringar som krävs för att 
ge medlemmar bättre möjligheter att diskutera och förankra förslag till Riks-
stämman. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med 
vad styrelsen anfört.
Gunnar Ström, ombud 59, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag och yr-
kade även att centralstyrelsen ges i uppdrag att förbereda de stadgeändringar 
som krävs för att ge medlemmarna bättre möjligheter att diskutera och för-
ankra förslag till Riksstämman. (Se bilaga 76.)
Sigrid Olsson, ombud 269, yrkade att centralstyrelsen får i uppdrag att förbe-
reda nödvändiga ändringar i stadgarna för att motioner med centralstyrelsens 
yttranden ska kunna sändas ut till riksstämmoledamöterna senast två månader 
före Riksstämman. (Se bilaga 77.)
Erik-Johan Hjelm, ombud 55, yrkade bifall till motion N15. (Se bilaga 78.)
Centralstyrelseledamoten Anna Lundberg, ombud 10, yrkade bifall till tilläggs-
yrkandet från Sigrid Olsson och yrkade även på att föreberedelserna inför 
Riksstämman ses över inom ramen för utredningen av medlemsbegreppet.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N15 besvarad med vad centralstyrelsen anfört, samt
att föreberedelserna inför Riksstämman ses över inom ramen för den utred-

ningen av medlemsbegreppet.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla Sigrid Olssons förslag
att  centralstyrelsen får i uppdrag att förbereda nödvändiga ändringar i stad-

garna för att motioner med centralstyrelsens yttranden ska kunna sändas 
ut till riksstämmoombuden senast två månader före Riksstämman.
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Motion N16
I motion N16, ingiven av rödakorskretsarna i Segeltorp, Trångsund-Skogås, 
Centrala Huddinge, Flemingsberg-Visättra, yrkades att en arbetsgrupp tillsätts 
centralt som utarbetar förslag till en kostnadseffektiv och arbetsbesparande 
rutin för internfakturering. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses 
besvarad med vad styrelsen anfört.
Mogens Petersen, ombud 159, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag. (Se 
bilaga 79.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N16 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N17
I motion N17, ingiven av Monika Lövgren, medlem i Väse rödakorskrets, 
yrkades att möjligheterna att förenkla arbetet med den ekonomiska redovis-
ningen för kassören i mindre rödakorskretsar utreds. Centralstyrelsen föreslog 
att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N17 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N18
I motion N18, ingiven Ann Blomquist Ölander, medlem i Länghem-Limma-
redskretsen, yrkades att verksamhets- och ekonomirapporten ska var insända 
senast den 5 mars och att datum för respektive handlings inlämnade ska ha en 
klar och tydlig placering på formulärets första sida. Centralstyrelsen föreslog 
att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motionen N18 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N19
I motion N19, var ingiven av Maude Högberg, Ulla Hasselqvist och Helena 
Westerberg-Larsson, medlemmar i Söderköpingskretsen, Irene Karlsson, med-
lem i St Annakretsen, Marita Johansson, medlem i Östra Edkretsen, Vivi-An-
ne Evertsson och Birgitta Monson, medlemmar i Kärna rödakorskrets, Sören 
Lindahl, medlemmar i Linköpings södra rödakorskrets, Margareta Ringborg 
och  Agneta Wadström, medlemmar i Vikbolandskretsen, Bengt Eriksson och  
Birgit af Trolle, medlemmar i Östra Enebykretsen, Agneta Kullberg, medlem 
i Västra Vingåkerskretsen, Berit Flood, medlem i Gnestakretsen, Gun-Britt 
Pantzar, medlem i Näshultakretsen, Rossy Johansson, medlem i Vifolkakret-
sen, Ulla Blomstrand, medlem i Mjölbykretsen samt Margareta Linde och 
Barbro Severin, medlemmar i Åkerbokretsen yrkades att ett förslag till en 
sammanhållen årsredovisning för kretsarna ska utarbetas. Centralstyrelsen fö-
reslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört. 
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RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N19 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N20
I motion N20, ingiven av Peter Hultén, medlem i Falkenbergs rödkorskrets, 
yrkades dels att centralstyrelsen ska garantera ekonomisk trygghet för kret-
sarna, dels att Riksstämman beslutar om att centralstyrelsen får befogenhet 
att granska kretsarnas ekonomi. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle 
avslås och att uppdra åt centralstyrelsen att se över den i motion N20 före-
slagna modellen med gemensam ekonomi. 
Stefan Johanson, ombud 123, yrkade bifall till centralstyrelsens första att-sats 
och avslag på centralstyrelsens andra att-sats.
Stig Aldén, ombud 122, yrkade bifall till yrkandet från Stefan Johanson. (Se 
bilaga 80.)

RiKSStämmaN beSLutade

att bifalla centralstyrelsens första att-sats, att avslå motion N20 samt 
att  avslå centralstyrelsens andra att-sats.

Motion N21
I motion N21, ingiven av Leif Elggren, medlem i Onsala rödakorskrets, yrka-
des att arbete med antagna motioner bör redovisas halvårsvis. Centralstyrel-
sen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N21 besvarad med vad centralstyrelsen anfört. 

Motion N22
I motion N22, ingiven av Olaus Petri rödakorskrets, yrkades att Röda Korsets 
mötesplats Kupan blir egen postmottagare för aktuell post, riktad till mötes-
plats Kupan. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle bifallas.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att bifalla motion N22.

Motion N23
I motion N23, ingiven av rödakorskretsarna i Allerum, Kattarp, Rögel, Hel-
singborg, Kropp, Mörarp, Fleninge och Vallåkra, yrkades att när medlemmar 
byter bostadsort ska de överföras till den krets som finns på den nya bostads-
orten och att medlemmar som vill kvarstå i kretsen efter flytt kan göra det 
efter kontakt med Röda Korset. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle 
avslås.
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RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N23.

Motionerna N24–N26
I motionerna N24–N26 ingivna av Folkrätts- och flyktingkretsen i Skaraborg, 
Claes Bergquist, medlem i Svenljunga rödakorskrets samt  Anders Johansson, 
medlem i Vita bussen rödakorskrets, yrkades bl.a. att de kretsar som vill få 
tillgång till @redcross.se adress ska erbjudas det. Centralstyrelsen föreslog att 
motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag 
att anse motionerna N24–N26 besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N27
I motion N27, ingiven av Birgit Nordling, medlem i Gryts rödakorskrets, 
yrkades att hanteringsavgiften på 100 kr som läggs på beställningar under 
500 kr från föreningsbutiken tas bort. Centralstyrelsen föreslog att motionen 
skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N27.

Motion N28  
I motion N28, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att de logotyper som 
i dag finns på föreningsnätet bör utökas med en uppsättning i RGB-färg och 
kompletteras med tiff-format. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle 
anses besvarad med vad styrelsen anfört.
Åsa Älander, ombud 101, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag. (Se bilaga 
81.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motionen N28 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N29
I motion N29, ingiven av Folkrätts- och flyktingkretsen Skaraborg och Folk-
rättsgruppen Sjuhärad, yrkades att Svenska Röda Korset öppnar upp www.
folk ratt.se eller www.redcross.se/folkratt. Centralstyrelsen föreslog att motio-
nen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört. 

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N29 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.



43

Riksstämma 2008

Motion N30
I motion N30, ingiven av Växjö, Söraby, Dädesjö/Braås, Nöbbele och Lamm-
hults rödakorskretsar samt Första hjälpen-gruppen Kronoberg, yrkades att 
censur och sekretess ska användas minimalt internt i Svenska Röda Korset. 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrel-
sen anfört.
Åsa Älander, ombud 101, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag. (Se bilaga 
82.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N30 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade

att ajournera sig till kl. 13.00.

KL. 13.00–15.00

Mötesordförande Ingela Thalén återupptog ledningen av förhandlingarna.

RiKSStämmaN beSLutade

att återuppta förhandlingarna.

Motion N31
I motion N31, ingiven av Mikael H Nyberg, medlem i Högalids rödakorskrets, 
yrkades att Svenska Röda Korset i sin interna och externa kommunikation 
ska fokusera mindre på organisationens historia och mera på de verksamheter 
som bedrivs idag. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besva-
rad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N31 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N32
I motion N32, ingiven av Lidingö rödakorskrets, yrkades att en grupp av fri-
villiga som kan arbeta med stöd i copy och formgivning startas i Stockholm. 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N32.

Motion N33
I motion N33, ingiven av Adam Urbán, medlem i Folkrätts- och flyktning-
kretsen i Skaraborg, yrkades att en trailer/buss köps in som kan fungera som 
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utställningslokal för utställningar om Röda Korset. Centralstyrelsen föreslog 
att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N33.

Motion N34
I motion N34, ingiven av rödakorskretsarna i Segeltorp, Trångsund-Skogås, 
Centrala Huddinge och Flemingsberg-Visättra, yrkades att centralstyrelsen 
verkar för att 8 maj införs i almanackan som Röda Korsets dag. Centralstyrel-
sen föreslog att motionen skulle bifallas.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att bifalla motion N34.

Motionerna N35–N38
I motionerna N35 och N36, ingivna av Gerd Johansson, medlem i Burträsk 
röda korskrets och Marianne Weidensjö, Degerfors och Svartå rödakorskrets, 
yrkades att Röda Korsets tidning återfår sitt tidigare utseende. I motion N37, 
ingiven av Johan Persson, Karlsborgs rödakorskår, yrkades att Röda Korsets 
tidning återtar sin gamla layout. I motion N38, ingiven av Karlsborgs röda-
korskår, samt Forsvik-Svanvik-Undenäs och Karlsborg/Mölltorps rödakors-
kretsar, yrkades att teckensnittet i Röda Korsets tidning ändras till ett mer 
läsvänlig. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motionerna N35-N38.

Motion N39
I motion N39, ingiven av Leif Elggren, medlem i Onsala rödakorskrets, yr-
kades att det ska möjliggöras kostnadsfri nedladdning av lämpliga rödakors-
filmer och annat marknadsföringsmaterial. Centralstyrelsen föreslog i sitt ytt-
rande att motionen skulle bifallas.

RiKSStämmaN beSLutade bifalla centralstyrelsens förslag
att bifalla motion N39.

Motion N40
I motion N40, ingiven av Marit Lidfeldt, medlem i Norrtälje rödakorskrets, 
yrkades att det uppdras åt centralstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som ut-
arbetar skrivregler för Svenska Röda Korset. Centralstyrelsen föreslog att mo-
tionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
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att anse motion N40 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N41
I motion N41, ingiven av Anna-Karin Appell, medlem i Brastads rödakors-
krets, yrkades att Röda Korset inte bör syssla med telefonförsäljning av 
Bingolotter. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N41.

Motion N42
I motion N42, ingiven av Janne Mattson, medlem i Tommarpskretsen, yrkades 
bl.a. att Röda Korsets rikskampanjperiod löper under en längre tid. Centralsty-
relsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsen förslag
att anse motion N42 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N43
I motion N43, ingiven av Ann-Mari Karlsson, medlem i Eds rödakorskrets, 
yrkades att centralstyrelsen tar fram förslag på insamlingskärl till flygplatser. 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N43.

Motion N44
I motion N44, ingiven av Skellefteåkretsen, yrkades att insamlingen för Värl-
dens barn ingår i Röda Korsets insamlingsmål för kretsarna. Centralstyrelsen 
föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N44.

Motion N45
I motion N45, ingiven av Barbro Elfgren, medlem i Bergsjö-Hassela röda-
korskrets, yrkades bl.a. att medel avsätts ur vilka små kretsar kan söka pengar 
till utbildningar. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad 
med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N45 besvarad med vad centralstyrelsen anfört. 
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Motion N46
I motion N46, ingiven av Gunilla Tersmeden, medlem i Mariefreds rödakors-
krets, yrkades att den tidigare organisationen med en konsulent för respektive 
krets återinförs. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad 
med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N46 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N47
I motion N47, ingiven av rödakorskretsarna i Boxholm, Boberg, Mjölby, 
Skänning, Vifolka, Aska, Borensberg, Ekebyborna-Asks, Motala, Tjällmo-
Godegård, Vadstena, Trehörna och Ödeshög, yrkades att innan större organi-
sationsförändringar genomförs ska samråd ske med kretsar och tjänstemän. 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrel-
sen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N47 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N48
I motion N48, ingiven av Skellefteå rödakorskrets, yrkades att regionala ord-
förandekonferenser genomförs varje år och att nationella ordförandekonferen-
ser hålls vart tredje år. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag.
att avslå motion N48.

Motion N49
I motion N49, ingiven av Oscar Fredriksson, medlem i kretsen för Röda Kor-
sets Flyktingcenter, yrkades att centralstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett 
internationellt nätverk för kretsar som bedriver verksamhet med särskilt fo-
kus på integrations- och flyktingfrågor. Centralstyrelsen föreslog att motionen 
skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.
Oscar Fredriksson, ombud 175, yrkade bifall till motion N49. (Se bilaga 83.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N49 besvarad med vad centralstyrelsens anfört. 

Motion N50
I motion N50, ingiven av Växjö, Söraby, Kolombinas, Dädesjö/Baraås, Öja, 
Nöbbele, Östra Torsås och Lammhults rödakorskretsar samt Första hjälpen-
gruppen Kronoberg, yrkades att all information inför Riksstämman delges 



47

Riksstämma 2008

både riksstämmoombud och suppleanter. Centralstyrelsen föreslog att motio-
nen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N50 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N51
I motion N51, ingiven av Bengt Sahlin medlem i Farsta-Enskede-Årsta-
Skarpnäcks rödakorskrets, yrkades att Röda Korset utreder möjligheten till 
att underlätta kontakter mellan kretsar i olika länder och engagerade av olika 
nationaliteter i Sverige i samband med katastrofer. Centralstyrelsen föreslog 
att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N51 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N52
I motion N52, ingiven av Göran Aspgren, medlem i Katarina-Sofia rödakors-
krets, yrkades att centralstyrelsen får i uppdrag av Riksstämman att utforma 
en modell så att varje lokalkrets kan bli en fadderkrets för en annan krets eller 
förening i världen. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.
Göran Aspgren, ombud 171, yrkade att genom att lokalkrets väljer att ansluta 
till ett extra stöd till internationellt hjälparbete genom att välja ett aktivt stöd 
till någon av de av centralstyrelsen angivna tolv globala projekten sätts ett 
större fokus på lokalt internationellt bistånd. (Se bilaga 84.) 

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N52.

Motion N53
I motion N53, ingiven av Lisbeth Svarén och Ulla Lindqvist, medlemmar i 
Lerums rödakorskrets, yrkades bl.a. att twinningkretsarna får egna bankkon-
ton så att pengar kan skickas direkt från krets till krets. Centralstyrelsen före-
slog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N53.

Motionerna N54–N56
I motion N54 ingiven av Marita Redzer, medlem i Boo rödakorskrets, yrkades 
bl.a att en arbetsgrupp tillsätts bestående enbart av representanter från kretsar 
som har minst 3-4 års erfarenhet av twinningsamarbete i Uganda. I motion 
N55, ingiven av Holger Jonasson, medlem i Åmåls rödakorskrets, yrkades 
att LISA- programmet omedelbart avvecklas. I motion N56, också ingiven av 
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Holger Jonasson, yrkades att en arbetsgrupp tillsätts bestående av frivilliga 
med uppdrag att utforma ett program för lokalt baserat internationellt samar-
bete. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle avslås.
Anna Södersten Bengtsson, ombud 156, yrkade att genom att uppdra åt cen-
tralstyrelsen att formulera strategi för ett proaktivt arbete för mänskliga rät-
tigheter genom exempelvis föreningsutredning som innebär ett aktivt arbete 
för demokratiutveckling och stöd för lokala kretsar att ha internationellt sam-
arbete med detta syfte (Se bilaga 85.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motionerna N54–N56.

Motion N57
I motion N57, ingiven av GunBritt Norlin och Lena Isaksson, medlemmar i 
Huskvarna rödakorskrets, yrkades att restriktionerna för projekt lättas upp och 
att kretsarna själva kan starta projekt för hjälpbehövande. Centralstyrelsen fö-
reslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N57 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N58
I motion N58, ingiven av Dalarö, Västerhaninge och Österhaninge rödakors-
kretsar, yrkades att begreppet KUPAN byts ut mot MÖTESPLATS. Central-
styrelsen föreslog att motionen skulle avslås.
Maria Sjödahl Andréasson, ombud 158, yrkade bifall till motion N58. (Se 
bilaga 86.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N58.

Motion N59
I motion N59, ingiven av Glimåkra, Knislinge och Kviinge rödakorskretsar, 
yrkades att centralstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om klädinsamling. 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N59.

Motionerna N60–61
I motion N60, ingiven av Gun Tiderman, medlem i Frövi rödakorskrets, yr-
kades att tygpåsar med storlek 45 gånger 45 centimeter införs för att packa 
babypaketen i. I motion N61, ingiven av Ann-Helén Elvingsson, medlem i 
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Ålems rödakorskrets, yrkades att babypaketen får fortsätta att vara utformade 
på samma sätt som tidigare. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle 
anses besvarade med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motionerna N60–N61 besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N62–N63
I motion N62, ingiven av Kerstin Svensson, medlem i Sollefteå rödakorskrets, 
yrkades bl.a. att det uppdras åt centralstyrelsen att ta fram en profilkasse i tyg. 
I motion N63, ingiven av Dalarö, Västerhaninge och Österhaninge rödakors-
kretsar, yrkades att det tillverkas papperskassar och tygkassar med Röda Kor-
sets logotype. Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle anses besvarade 
med vad styrelsen anfört.
Märtha Hermansson, ombud 311, yrkade bifall till motionerna N63 och N64 
och yrkade dessutom att istället för att använda nyproducerat material, ska 
befintligt material från överskott av damkläder konverteras och användas till 
tygkassar och skopåsar och för att få enhetlighet ska en märklapp tas fram 
centralt att sy fast på kassar och skopåsar som visar att Röda Korset återvunnit 
materialet. (Se bilaga 87.) 
Åsa Älander, ombud 101, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag och yr-
kade därtill att centralstyrelsen ska ta fram ett förslag till profilkasse i tyg och 
skicka den på remiss till kretsarna före 2008 års utgång. (Se bilaga 88.)
Centralstyrelseledamoten Gunilla Ovdahl, ombud 3, yrkade bifall till Märta 
Hermanssons förslag att använda konverterat material till tygkassar och sko-
påsar och avslag på förslaget om märklappar. Hon yrkade vidare avslag på 
Åsa Älanders tilläggsyrkande. 
Åsa Älander, ombud 101, yrkade bifall till motionerna N63 och N64.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motionerna N62–N63 besvarade med vad centralstyrelsen anfört 

RiKSStämmaN beSLutade

att att bifalla Märtha Hermanssons tilläggsyrkande att istället för att nypro-
ducerat material används, konverteras befintligt material från överskott 
av damkläder till tygkassar och skopåsar.

Motion N64
I motion N64, ingiven av Åsa Muhr, medlem i Oms rödakorskrets, yrkades 
dels att vaccinering mot hepatit B ska ske innan förstahjälpare får verka i fält,  
dels att kostnaden fördelas lika mellan berörd krets och Svenska Röda Korset. 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.
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Bo Fröberg, ombud 208, yrkade bifall till motionen och yrkade på att all smitt-
skyddsrisk utreds ur arbetsmiljösynpunkt och att eventuella återgärder komp-
letteras med anledning av upptäckta risker. (Se bilaga 89)
Nina Johannesson, ombud 50, yrkade att Riksstämman ger centralstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheten att vaccinera förstahjälpare mot hepatit B. (Se 
bilaga 90)
Gunilla Ovdahl, ombud 3, yrkade att Riksstämman ger centralstyrelsen i upp-
drag att utreda lämpligheten och möjligheten att vaccinera förstahjälpare mot 
hepatit B. 

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N64 samt
att  ge centralstyrelsen i uppdrag att utreda lämpligheten och möjligheten att 

vaccinera förstahjälpare mot hepatit B. 

Motion N65
I motion N65, ingiven av Margareta Fick, medlem i Habo rödakorskrets, yr-
kades att studiematerial om barnolycksfall utökas med ett avsnitt om barn som 
lever under socialt svåra förhållanden. Centralstyrelsen föreslog att motionen 
skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag 
att att anse motion N65 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N66
I motion N66, ingiven av Gunilla Risberg, medlem i Avesta rödakorskrets, 
yrkades att centralstyrelsen tar initiativ till att Röda Korset kan saluföra en 
billig förstahjälpen-kudde. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses 
besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centraltyrelsens förslag
att motion N66 anses besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N67
I motion N67, ingiven av Britt Fohlin, medlem i Svegs/Älvros rödakorskrets, 
yrkades bl.a. att reglerna för utbildning av förstahjälpare ändras. Central-
styrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N67.
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Motionerna N68–N69
I motionerna N68–N69, ingivna av Helsingborgs och Kropp-Mörarp-Fleninge 
rödakorskretsar samt Vallåkra ungdomkrets, yrkades bl.a. att centralstyrelsen 
före utgången av 2008 skulle påbörja ett arbete med att ta fram pedagogiska 
verktyg för barn- och ungdomsverksamhet tillgängliga för frivilligledare. 
Centralstyrelsen föreslog att motionerna skulle anses besvarade med vad sty-
relsen anfört. 

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motionerna N68–N69 besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N70
I motion N70, ingiven av Carl-Gustaf Lundström, medlem i Axvalls rödakors-
krets och Maria Karlqvist, medlem i Lidköpings rödakorskrets, yrkades att 
det uppdras åt centralstyrelsen att utarbeta direktiv om och stimulera till för-
ändringar av samverkanspraxis i rödakorskretsarna så att våra ungdomar all-
tid finns med i planering och samverkan för opinionsbildning och samverkan 
med samhället. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad 
med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N70 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N71
I motion N71, ingiven av Märtha Hermansson, Töreboda rödakorskrets, yrka-
des att en arbetsgrupp bildas för att framställa en handlingsplan för att bekäm-
pa mobbning, eventuellt i samarbete med andra organisationer. Centralstyrel-
sen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.
Märtha Hermansson, ombud 311 yrkade bifall till motion N71 med tillägget 
att den i motionen föreslagna arbetsgruppen föreslås tillsättas av centralstyrel-
sen. (Se bilaga 91.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N71 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N72
I motion 72 ingiven av Åmåls, Tösse-Fröskogs och Lilla Edets-Lödöse röda-
korskretsar, yrkades att Svenska Röda Korset åtar sig det ekonomiska ansva-
ret för driften av behandlingscentret för krigsskadade och torterade i Skövde. 
Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrel-
sen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N72 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
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Motion N73
I motion N73 ingiven av Åmåls och Tösse-Tydje-Fröskogs rödakorskretsar, 
yrkades att en filial till behandlingscentret för krigsskadade och torterade i 
Skövde inrättas i norra delen av Västra Götaland. Centralstyrelsen föreslog att 
motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N73 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N74
I motion N74, ingiven av Oscar Fredriksson, medlem i kretsen för Röda Kor-
sets Flyktingcenter, yrkades att stämman ger centralstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta riktlinjerlinjer för uteslutning av medlemmar som tar ställning för 
främlingsfientliga åsikter. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses 
besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att motion N74 anses besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N75
I motion N75 ingiven av Folkrätts- och flyktingkretsen Skaraborg och Folk-
rättsgruppen Sjuhärad, yrkades att tjänstemannastödet till folkrättsutbildaren 
utökas. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion N75. 

Motion N76
I motion N75 ingiven av Marie Johansson, medlem i Eksta rödakorskrets, 
yrkades bl.a. att Svenska Röda Korset ansluter sig till kampanjen mot kluster-
vapen. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad 
styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N76 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion N77
I motion N77 ingiven av Anna Marcusson, medlem i Junsele rödakorskrets, 
yrkades att centralstyrelsen redovisar vilka åtgärder som vidtagits sedan An-
ders Miltons föredrag i Ramsele 2005. Centralstyrelsen föreslog att motionen 
skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade  att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion N77 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.
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Motion N78
I motion N78 ingiven av Hörby, Långaröds, Västerstads och Östraby rödakors-
kretsar, yrkades bl.a. att tjänstemannaorganisationen får i uppdrag att snarast 
ta fram en enkät som kan användas i LUKS-kartläggningen. Centralstyrelsen 
föreslog att motionen bifalles.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att bifalla motion N78.

Motion N79
I motion N79 ingiven av Göran Wolke, medlem i Jönköpings rödakorskrets yr-
kades bl.a. att totala kostnader för utdelning av förtjänstmärken ska redovisas 
varje år i medlemstidningen Henry. Centralstyrelsen föreslog att motionens 
första och fjärde att-satser skulle avslås och dess andra och tredje att-satser 
skulle anses besvarade med hänvisning till det som styrelsen anfört. 

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå första och fjärde att-satserna i motion N79 samt
att anse andra och tredje att-satserna i motion N79 besvarade med vad cen-

tralstyrelsen anfört.

Motion N80
I motion N80 ingiven av Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkades att bl.a. att 
Svenska Röda Korset ser över sina IT-kostnader och -rutiner. Centralstyrelsen 
föreslog att motionens första att-sats skulle anses besvarad med vad styrelsen 
anfört och dess andra att-sats skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att  anse första att-satsen i motionen N80 besvarad med vad centralstyrelsen 

anfört samt
att avslå andra att-satsen i motion N80.

§ 34  juSteRiNg av RöStLäNgdeN

RiKSStämmaN beSLutade

att godkänna de justeringar i röstlängden som gjorts efter registreringen den 
13 juni 2008.

§ 35  motioNeRNa j, K och L

Vice ordförande Maria Graner övertog ledningen av förhandlingarna.
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Påverkanstorg 3
Rådplats J
Motionerna J1–J2
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 148 
instämmanden. (Se bilaga 92.)
På rådplatsen hade tre förslag lämnats. Inget förslag väcktes i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att med hänsyn till de åtgärder som redan har vidtagits med ett ökat stöd till 

kretsarna i arbetsgivarfrågor, anse motionerna J1–J2 besvarade med vad 
centralstyrelsen anfört.

Mötesplats Kupan: motion J3
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 131 
instämmanden. (Se bilaga 93.)
På rådplatsen hade två förslag lämnats. 
Birgitta Ravegård, ombud 268, väckte förslag 2:
att instämma med motion J3.
Förslaget hade fått elva instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att avslå motion J3.

Mötesplats Kupan: motion J4
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 136 
instämmanden. (Se bilaga 94.)
På rådplatsen hade ett förslag lämnats. Förslaget väcktes inte i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att avslå motion J4
att uppdra åt centralstyrelsen att till Riksstämman 2011 rapportera om ut-

veckling av antalet lokalt anställda ur såväl arbetsgivarsynvinkel som 
ekonomisk synvinkel.

Rådplats K 
Motion K1
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 145 
instämmanden. (Se bilaga 95.)
På rådplatsen hade två förslag lämnats. 
Oscar Fredriksson, ombud 175, väckte förslag 1:
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att verksamhetsinriktningen 2009–2014 justeras i enlighet med motionen.
Förslaget hade fått 19 instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att bifalla motion K1 att Svenska Röda Korset ska fördjupa och utveckla 

stödet till människor på flykt genom ökat fokus på verksamheter vilka 
främjar en bättre fungerande integrationsprocess.

Motion K2
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 107 
instämmanden. (Se bilaga 96.)
På rådplatsen hade sju förslag lämnats.
Agnetha Persson, ombud 21, och Birgitta Lidén Backman, ombud 274, väckte 
förslag 1:
att orden hedersrelaterat våld läggs till i centralstyrelsens svar.
Förslaget hade fått 30 instämmanden.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att notera att frågan om Röda Korsets arbete med kvinnor som utsätts för 

våld finns med i verksamhetsplanen för regionråden för 2008
att anse motion K2 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla förslag 1 
att orden hedersrelaterat våld läggs till centralstyrelsens svar. 

Övriga verksamhet: motionerna K3–K8
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 142 
instämmanden. (Se bilaga 97.)
På rådplatsen hade två förslag lämnats.
Marita Johansson, ombud 47, väckte förslag 2:
att se till att produktionen av livsmedel görs på ett sådant sätt att man får 

balans mellan resultat och miljö.
att arbeta för användning av närproducerade livsmedel
att arbeta för att överskott av jordbruksprodukter kommer fram till dem som 

behöver dessa till ett rimligt pris.
Bengt Westerberg, yrkade avslag på förslag 2.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag 
att uppdra åt centralstyrelsen att utarbeta en policy för hållbar utveckling för 

Svenska Röda Korset.
att anse motionerna K3–K8 besvarade med vad centralstyrelsen anfört.
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Rådplats L 
Motionerna L1–L2
Huvudförslaget från rådplatsen var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade 
fått 144 instämmanden. (Se bilaga 98.)
På rådplatsen hade sju förslag lämnats. Inget förslag väcktes i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag 
att uppdra åt centralstyrelsen att inom ramen för den ökade närvaron i skolan 

som planeras försöka stimulera skolor att satsa på Första hjälpen-utbild-
ningar.

att med instämmande i motionärernas och centralstyrelsen höga värdering av 
Första hjälpen-utbildningarna i skolan därmed anse motionerna L1–L2 
besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Motion L3
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 123 
instämmanden. (Se bilaga 99.)
På rådplatsen hade inget förslag lämnats.

RiKSStämmaN beSLutade bifalla rådplatsteamets förslag 
att med hänvisning till pågående förändringsarbete i Svenska Röda Korsets 

tjänstemannaorganisation, vari bland annat ingår att ta reda på vilket stöd 
Första hjälpen-gruppen behöver, avslå motion L3.

Motion L4
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 85 
instämmanden. (Se bilaga 100.)
På rådplatsen hade fem förslag lämnats.
Lars Göransson, ombud 119, och Nina Johannesson, väckte förslag 1:
att ge Röda Korsets utbildningsansvariga i uppdrag att ta fram ett tydligt 

utbildningsmaterial att nyttja ute i samhället företrädesvis då Första hjäl-
pen-utbildningarna bedrivs av Röda Korsets lärare.

Förslaget hade fått 41 instämmanden.
Nina Johannesson, ombud 50, väckte förslag 3:
att tillsätta en grupp som dels tar fram en utbildning om hot, våld och droger 

som kan fungera på grupper såsom barn- och ungdomar, föräldrar, skol-
personal m.fl.

att utifrån det material som redan finns i Röda Korset utforma ett utbild-
ningsmaterial som passar in på utbildningen

att skapa kontakter med andra föreningar/myndigheter för att samverka för 
att nå bäst möjliga koncept/utbildning tillsammans.
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Förslaget hade fått 41 instämmanden.
Lars Göransson, ombud 119, yrkade på att frågan remitteras till redaktions-
kommittén för bearbetning.

RiKSStämmaN beSLutade

att hänvisa frågan till redaktionskommittén för beredning. 

§ 36   PLatS FöR eFFeKtiv och medmäNSKLig hjäLP – veRKSamhetSiNRiKtNiNg 

FöR Röda KoRSet i SveRige FöR åReN 2009–2014

Påverkanstorg 3
Rådplats I
Christer Zettergren redovisade att rådplatsteamet har lyssnat in diskussionerna 
och beaktat förslag till förbättringar av verksamhetsinriktningen som lämnats 
på rådplatsen. Dessa har vävts in i centralstyrelsens förslag till verksamhetsin-
riktning. Huvudförslaget från rådplatsen var rådplatsteamets förslag:
att fastställa Verksamhetsinriktningen 2009–2014 med föreslagna ändringar. 

(Se bilaga 101.)
Centralstyrelseledamoten Margareta Albinsson yrkade på att de föreslagna 
ändringarna i verksamhetsinriktningen remitteras till redaktionskommittén för 
bearbetning.

RiKSStämmaN beSLutade

att hänvisa de föreslagna ändringarna i verksamhetsinriktningen 2009–2014 
till redaktionskommittén för bearbetning.

§ 37  RådPLatS L – FöRSta hjäLPeN, FoRtSättNiNg

Motion L4
Redaktionskommittén presenterade ett nytt förslag som var en sammanjämk-
ning av förslagen 1 och 3 från rådplatsen. (Se bilaga 102.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla redaktionskommitténs förslag
att uppdra åt centralstyrelsen att ta fram ett tydligt utbildningsmaterial om 

 första hjälpen och hjärt-lungräddning, hot och våld samt droger.

§ 38  StadgaR FöR FöReNiNgeN SveNSKa Röda KoRSet Samt motioNeR o

Mötesordförande Ingela Thalén övertog ledningen av förhandlingarna och er-
inrade Riksstämman om att den tidigare, i §17, informerats om att det av cen-
tralstyrelsen föreslagits vissa justeringar i det förslag till ändringar i stadgarna 
för Svenska Röda Korset som sänts ut inför stämman.
Bengt Westerberg yrkade att stämman skulle ge centralstyrelsen mandat arr 
göra de justeringar i stadgarna som kan föranledas av regeringens beslut med 
anledning av Svenska Röda Korsets tidigare redovisade hemställan. Bengt 
Westerberg yrkade i övrigt bifall till centralstyrelsens justerade förslag.
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Roland Palmqvist, ombud 272 yrkade bifall till motion O12. (Se bilaga 103.)
Guje Ericsson, ombud 163 yrkade bifall till motion O4. (Se bilaga 104.)
Lisbet Hall- Karlsson, ombud 65 yrkade bifall till motion O12. (Se bilaga 
105.)
Maria Sjödahl Andréasson, ombud 158 yrkade bifall till motion O4. (Se bilaga 
106.)
Bengt Westerberg, ombud 1, yrkade avslag på motion O4 och O12.
Maria Sjödahl Andréasson, ombud 158, yrkade bifall till centralstyrelens ytt-
rande över motionerna O11–O12. (Se bilaga 107.)

Motion O4
I motion O4, ingiven av Marita Redtzer, medlem i Boo rödakorskrets, yr-
kades att i §12 i Röda Korsets stadgar bör skrivas in att centralstyrelsen via 
ansvarig tjänsteman eller regionråd informerar om projekt som inte fortlöper 
enligt verksamhetsplanen. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses 
besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsen förslag
att anse motion O4 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motion O5
I motion O5, ingiven av Allerum-Kattarp-Rögle, Helsingborg, Kropp- Mörarp-
Flenninge och Vallåkra rödakorskretsar, yrkades att kretsstämmorna ska hål-
las före den sista mars. Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motion O5.

Motionerna O6–O7
I motion O6, ingiven av Göran Wolke, medlem i Jönköpings rödakorskrets, 
yrkades att i § 13 i stadgarna skrivs in att med personlig kallelse likställs an-
nons införd i Svenska Röda Korsets medlemstidning HENRY. I motion O7, 
ingiven av Marie Nielsén, medlem i Toråsbygdens rödakorskrets, yrkades att 
kallelse till kretsstämma bör kunna delges genom annonsering. Centralstyrel-
sen föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motionerna O6–O7 besvarade med vad centralstyrelsen anfört.

Motion O8
I motion O8, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades dels att det i stadgarna 
under kretsstämmans uppgifter skrivs in nominering av riksstämmoombud till 
samverkansrådet, dels att § 16 kompletteras med ”Samverkansrådet samlar in 
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de nomineringar till riksstämmoombud som görs av kretsstämmorna i berört 
område. Det är sedan samverkansrådets uppgift att föredra nomineringarna 
för de ingående kretsarna i samband med medlemsmötet våren innan Riks-
stämman.” Centralstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad med 
vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motion O8 besvarad med vad centralstyrelsen anfört.

Motionerna O9–O10
I motionerna O9 och O10, ingivna av Allerum-Kattarp-Rögle, Helsingborg, 
Kropp-Mörarp-Flenninge och Vallåkra rödakorskretsar, och Kristian Martins-
son, medlem i Vännäsby rödakorskrets, yrkades att skrivningen om högsta 
sammanhängande mandattid tas bort ur stadgarna. Centralstyrelsen föreslog 
att motionen skulle avslås.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att avslå motionerna O9–O10.

Motionerna O11–O12
I motion O11, ingiven av Anna-Lisa Ternelium, medlem i Stenbrohults rö-
dakorskrets, yrkades att såväl ordinarie riksstämmoombud som ersättare ska 
vara valbara till regionråden. I motion O12, ingiven av Barbro Bucht, medlem 
i Grava rödakorskrets och Lisbeth Hall Karlsson, medlem i Karlskoga röda-
korskrets, yrkades att 60 procent av regionrådets ledamöter väljs bland riks-
stämmoombuden och 40 procent bland övriga medlemmar. Centralstyrelsen 
föreslog att motionen skulle anses besvarad med vad styrelsen anfört.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla centralstyrelsens förslag
att anse motionerna O11–O12 besvarade med vad centralstyrelsen anfört. 

RiKSStämmaN beSLutade enhälligt
att med de justeringar som presenterats vid stämman och de justeringar som 

kan föranledas av regeringens beslut med anledning av Svenska Röda 
Korsets hemställan, fastställa Stadgar för föreningen Svenska Röda Kor-
set att gälla fr.o.m. 2009-01-01.

att ge centralstyrelsen mandat att göra de justeringar som kan föranledas av 
regeringens beslut med anledning av Svenska Röda Korsets hemställan
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§ 39  PLatS FöR eFFeKtiv och medmäNSKLig hjäLP – veRKSamhetSiNRiKtNiNg 

FöR Röda KoRSet i SveRige FöR åReN 2009–2014 Samt motioNeR i

Påverkanstorg 3
Rådplats I
Motion 11
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 119 
instämmanden. (Se bilaga 108.)
På rådplatsen hade ett förslag lämnats. Förslaget väcktes inte i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att centralstyrelsen i förslaget till verksamhetsinriktning för 2009–2014 har 

beaktat motionärens synpunkter och därmed anse motion I1 besvarad 
med vad centralstyrelsen anfört.

Motion I2
Rådplatsteamets förslag var centralstyrelsens förslag. Förslaget hade fått 97 
instämmanden. (Se bilaga 109.)
På rådplatsen hade två förslag lämnats. Förslaget väcktes inte i plenum.

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsteamets förslag
att centralstyrelsen i förslaget till verksamhetsinriktning för 2009–2014 har 

beaktat motionärens synpunkter och att därmed anse motion I2 besvarad 
med vad centralstyrelsen anfört.

Christer Zettergren presenterade redaktionskommitténs förslag till formule-
ring att infogas till centralstyrelsens förslag till Verksamhetsinriktning 2009–
2014.
”Arbetet med och för denna grupp är en strategisk framtidsfråga för Svenska 
Röda Korset och ska utarbetas i dialog med Röda Korsets Ungdomsförbund 
(RKUF). Svenska Röda Korset ska prioritera att starta verksamheter i samver-
kan med RKUF då så är möjligt, och i annat fall efter samråd med RKUF.”
Oscar Fredriksson, ombud 175, väckte förslag 6:
att Verksamhetsinriktningen 2009–2014 anpassas till innehållet i motion K1 

om ökat fokus på integrationsfrågor.
Förslaget hade inte fått några instämmanden.
Britt-Louise Gunnar, ombud 97 väckte förslag 3:
att frågan lyfts under stämman och att stämman tar tydlig ställning i detta 

avseende oavsett om den stödjer centralstyrelsens förslag till verksam-
hetsinriktning eller inte.

Förslaget hade fått två instämmanden.
Centralstyrelseledamoten Malin Gunnarsson, ombud 8, yrkade bifall till för-
slag 6.
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RiKSStämmaN beSLutade

att anta Verksamhetsinriktningen 2009–2014 i enlighet med redaktionskom-
mitténs förslag. (Se bilaga 110.)

RiKSStämmaN beSLutade att bifalla rådplatsens förslag 6 
att Verksamhetsinriktningen 2009–2014 anpassas till innehållet i motion K1 

om ökat fokus på integrationsfrågor.
Mot beslutet reserverade sig Britt-Louise Gunnar, ombud 97. (Se bilaga 111.)
Bengt Westerberg uppmärksammade Riksstämman på att det beslut angående 
förslag 6 som fattats innebär att centralstyrelsen kommer att behöva göra vissa 
redaktionella justeringar i Verksamhetsinriktningen.

§ 40  övRiga FRågoR

Bengt Westerberg redovisade att centralstyrelsen beslutat att nästa Riksstäm-
ma äger rum den 10–12 juni 2011 i Norrköping.
Helena C Westerberg-Larsson, ordförande i regionråd Göta, och Ove Rosén, 
ombud från Norrköping, hälsade alla varmt och hjärtligt välkomna till Norr-
köping i juni 2011.
Mötesordförade Ingela Thalén informerade om att utvärderingsblanketter 
kommer att delas ut.

RiKSStämmaN beSLutade

att notera informationen.

Kjell Wejdemar, ombud 118, delade med sig av några synpunkter om hur på-
verkanstorget fungerat. Han ansåg att arbetssättet var spännande men behövde 
utvecklas. 
Daniel Strandemo, ombud 136, riktade en uppmaning till ombuden att fundera 
över vilka frågor som bör behandlas på Riksstämman. Han noterade att många 
av motionerna till årets stämma hade handlat om organisatoriska frågor och få 
om verksamheten.

§ 41  SveNSKa Röda KoRSetS RiKSStämma 2008 avSLutaS

Mötesordförande Ingela Thalén tackade å mötespresidiets vägnar för ett gott 
samarbete.
Britt Marie Edfors, ombud 266, anmälde att hon dragit tillbaka sitt yrkade om 
att stämman gör ett uttalande om barn- och ungdomsfrågor.
Mogens Petersen, ombud 159, framförde ett tack till alla som arbetat med att 
arrangera stämman.
Mötesordförande Ingela Thalén överlämnade ordet till den omvalde ordfö-
rande Bengt Westerberg. Bengt Westerberg framförde ett stort tack till alla 
frivilliga och all personal som arbetat med stämman och till mötespresidiet 
och sekretariatet.
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Bengt Westerberg höll ett avslutningstal och förklarade 2008 års Riksstämma 
avslutad. (Se bilaga 112.)

Vid protokollet

Johanna Vikström    

Christer Zettergren
Förhandlingssekreterare

Justerat
Stockholm 2008-08-20

Ingela Thalén Lennart Hedquist Maria Graner
Mötesordförande Vice mötesordförande Vice mötesordförande

Bert-Ola Wallin Oscar Fredriksson
Justerare Justerare
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Svenska Röda Korset, huvudkontoret
box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 stockholm

telefon 08-452 46 00, Fax 08-452 46 01
e-post: info@redcross.se | besök vår hemsida www.redcross.se

Vill du veta mer? 
Kontakta ditt regionkontor
luleå 0920-23 72 20 norranorrland@redcross.se
östersund 063-55 15 30 sodranorrland@redcross.se
gävle 026-54 69 50 mitt@redcross.se
stockholm 08-452 46 00 stockholm@redcross.se
örebro 019-33 39 40 mellan@redcross.se
göteborg 031-741 62 00 vast@redcross.se
jönköping 036-15 17 80 gota@redcross.se
gotland 0498-28 83 00 gotland@redcross.se
kalmar 0480-49 64 40 sydost@redcross.se
malmö 040-32 65 00 syd@redcross.se

Det här är Röda Korset
•	Röda	Korset	är	en	religiöst	och	politiskt	obunden	organisation	som	finns 
 i 186 länder över hela världen.
•	Röda	Korsets	uppgift	är	att	förhindra	och	lindra	mänskligt	lidande	 
 – var det än uppstår och vem det än drabbar.

Det här kan du göra
•	Engagera	dig	i	frivilligarbete,	ge	av	din	tid,	där	du	bor.
•	Bli	medlem	under	ett	år	genom	att	sätta	in	150:-	på	pg	900	807-9.	 
 glöm ej ange namn och adress.
•	Bli	månadsgivare,	www.redcross.se
•	Skänk	en	gåva,	pg	900	800-4.
•	Engagera	ditt	företag	i	ett	givande	samarbete.
•	Gör	Röda	Korset	till	förmånstagare	i	ditt	testamente.

kontakta huvudkontoret för mer information, vi hjälper dig vidare.


