
Infoträff
För dig som är vald till riksstämmoombud eller ersättare

Riksstämman 2023

2023-03-28 + 2023-03-29



Idag kommer vi att 
prata om

• Uppdraget som riksstämmoombud

• Hur du förbereder dig inför stämman 
och stöd för detta

• Hur Riksstämman ska genomföras 
både digitalt och i Karlstad

• Praktisk information om din resa till 
och vistelse i Karlstad

… samt tillfälle att ställa frågor och 
berätta egna erfarenheter!



Riksstämman
Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ



Riksstämman 2023

• Digitalt 28 maj, 3-4 juni i Karlstad

• 295 röstberättigade

• Styrelsens förslag:

Strategisk inriktning 2024-2030
Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld

Medlemsavgift och fördelning av denna 2024-
2025

• 43 stycken inkomna motioner

• Val av styrelse och andra nationella 
förtroendeuppdrag



28 maj, 3-4 juni

Riksstämma

28 februari

Motionsstopp

23 april

Publicering av 

stämmohandlingar på Rednet

15 december

Utskick av styrelsens 

förslag samt tid och plats 

för stämman 

5 mars

Sista dag för val och 

anmälan av ombud

16 januari

Kretsaktuellt

x3 workshops -->

8 februari

Motionskväll

6,7,13,14 maj

Regionala 

förberedelsemöten
28/29 mars

Infoträff 

22, 23 maj

Riksstämmoskola

Riksstämmoombud väljs i varje kommun

Möjligt att motionera

Ombudets förberedelser inför Riksstämman

Vägen fram till Riksstämman 2023



Att vara riksstämmoombud

Före 

Riksstämman

Diskutera och 

lyssna in 

åsikter lokalt

Läsa 

riksstämmo-

handlingarna

Under 

Riksstämman

Aktivt delta i 

beslutsfattandet

Aktivt delta i 

diskussionerna

Efter 

Riksstämman

Återkoppling 

lokalt

Ombuds-

utbildning



Före Riksstämman



Förberedelser, utbildningar och stöd
Regionala förberedelsemöten

• Ombudsutbildning i varje region

• 6, 7, 13 eller 14 maj

• Diskutera motioner och styrelsens 
förslag tillsammans med andra ombud 
och styrelsen

• Läs in dig på stämmohandlingarna inför

Riksstämmoskola

• Digitalt 22 + 23 maj, dagtid & kvällstid

• Om Zoom (för den digitala 
stämmodagen), och Suffra som vi 
använder för omröstning

• Även i Karlstad 2 juni



Hur kan man tänka kring alla förslag?

• Ta hjälp av andra rödakorsare där du bor!

• Kretsen, styrelsen, verksamhetsgrupper, frivilliga, 
medlemmar...

• Hitta stöd genom deras tankar, åsikter och 
erfarenheter



Under Riksstämman



Översiktligt schema

Söndag 

28 maj

Riksstämman inleds digitalt

Plenum kl. 9.00-14.00

Fredag 

2 juni

Ankomst till Karlstad

Frivilliga aktiviteter + middag

Lördag 

3 juni

Riksstämman återupptas

Plenum & påverkanstorg

Söndag 

4 juni

Riksstämman fortsätter

Plenum

Riksstämman avslutar med lunch vid 13.00

Påverkanstorg
= diskussioner i mindre 

rum/grupper inför beslut

Plenum
= här tas alla beslut, 

diskussioner i helgrupp



Hur går det till när Riksstämman är digital?

• Zoom för videmöte

• Suffra för att rösta och lägga yrkanden

Genomgång och testa på riksstämmoskolan i maj!

Vad behöver jag som ombud?

✓ En dator eller surfplatta med kamera och mikrofon

✓ Ett headset för bästa ljud

✓ Kunna delta från en ostörd plats med bra 

internetuppkoppling

Riksstämman digitalt 28 maj



Riksstämman i Karlstad 3-4 juni
• Riksstämman äger rum på Karlstad CCC
• Från tågstationen till Karlstad CCC är det 15 min promenad
• Hotell inom gångavstånd, vilket hotell du ska bo på får du info om i början av maj

Ankomstdag 2 juni
• Kom när det passar dig – frivilliga aktiviteter för de som är på plats:

- Registrering möjligt från 14.00
- Träffa Karlstadkretsen
- Workshops om strategiförslaget/riksstämmoskola

från 16.30
- Middag 19.00

3-4 juni
• Plenum och påverkanstorg
• Börjar 9.00 på lördagen, slutar söndag med 

lunch 13.00 söndag
• Ta med surfplatta eller bärbar dator till Karlstad



Efter Riksstämman



Från förslag till förändring - vad händer efter 
Riksstämman?

Förslag Beslut

ImplementeringFörändring

Uppföljning



Vad är nästa steg?



Nästa steg - viktigt framåt

• Boka resa till Karlstad så snart som möjligt 
när SJ släppt sina biljetter

• Anmäl dig till utbildningstillfällen
- Regionalt förberedelsemöte
- Riksstämmoskola

• Fundera och planera hur du samlar in 
synpunkter och får stöd av andra 
rödakorsare i din kommun

• Avsätt tid för att sätta dig in i 
riksstämmohandlingarna, de finns på 
Rednet från 23 april



Håll dig uppdaterad

rednet.rodakorset.se 

Samlingssida på Rednet, med genvägar till 

Kunskapsbanken där det finns olika avsnitt 

om Riksstämmman

Fler frågor?

Infoservice@redcross.se 0771-19 95 00

mailto:Infoservice@redcross.se


Vi ses på Riksstämman!

Tack för att du är med och utvecklar Röda 
Korset – du har ett viktigt uppdrag
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