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Fredagen den 29 maj
1.

Riksstämman öppnas
Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich höll ett inledningsanförande.
(Se bilaga 1.)
Artisterna Lise&Gertrud underhöll.
Eva von Oelreich förklarade 2015 års Riksstämman öppnad.
Riksstämman beslutade
att

2.

ajournera sig för lunch.

Utlysning av Riksstämman
Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich redogjorde för Svenska
Röda Korsets styrelses utlysning av Riksstämman 2015.
Riksstämman beslutade
att

3.

förklara 2015 års Riksstämma utlyst i enlighet med § 11 i stadgarna
för föreningen Svenska Röda Korset.

Godkännande av röstlängd
Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich redogjorde för att röstlängden hade upprättats utifrån till Riksstämman anmälda ombud. Denna hade
sedan justerats vid registreringen efter lunch och gett stämman en röstlängd på
228 registrerade ombud.
Riksstämman beslutade
att

4.

fastställa röstlängden till 228 röstberättigade ombud.

Val av stämmopresidium
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson presenterade valberedningens
förslag till stämmopresidium.
Riksstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag
att

välja Peter Örn till stämmoordförande samt Britt Dicksson och
Joseﬁne Larsson till vice stämmoordförande.

att

välja Anna Mattson och Johanna Vikström till protokollförare.

Stämmoordförande Peter Örn tackade för förtroendet och övertog ledningen av
förhandlingarna.
5.

Val av justerare och protokollförare
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson presenterade valberedningens
förslag till justerare och rösträknare.
Riksstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag
att
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välja Bengt Gunnarsson, ombud 149, och Lisa Pettersson, ombud 20, till
justerare tillika rösträknare samt Bo Elmgren, ombud 135, Lena Leipe,
ombud 267, och Charlotte Linnér, ombud 229, till rösträknare.
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6.

Godkännande av arbetsordning
Stämmoordförande Peter Örn framförde att stämmopresidiet föreslog två
förändringar i arbetsordningen för Riksstämman:
•

Avseende reservation under punkt 2.1, sista stycket:
”Reservation lämnas muntligt i plenum i anslutning till det beslut som
Riksstämman fattar och som reservationen avser. Reservation lämnas skriftligt till stämmopresidiet innan Riksstämman avslutas. Om ovan två kriterier
inte uppfyllts kan reservationen inte anses vara gällande.”

•

Avseende lika röstetal under punkt 2.3, första meningen:
”I stadgarnas § 11 står att Riksstämmans beslut gäller den mening som
de ﬂesta enar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som vinner genom
lottning.”

Margareta Albinsson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 2, presenterade
arbetsmetoden påverkanstorg.
Lisa Pettersson, ombud 20, yrkade på tillägget i punkt 3 i arbetsordningen att det
inte skulle ﬁnnas begränsningar avseende vem som får vistas på påverkanstorget.
(Se bilaga 2.)
På fråga från Sven-Erik Sjöstrand, ombud 213, lyfte vice stämmoordförande
Joseﬁne Larsson att nominering av kandidater utöver valberedningens förslag
föreslås i arbetsordningen lämnas senast på lördagen kl. 12.00. Nominering måste
lämnas både muntligen och skriftligen.
Riksstämman beslutade att bifalla stämmopresidiets förslag
att

punkt 2.1, sista stycket, i arbetsordningen lyder ”Reservation lämnas muntligt i plenum i anslutning till det beslut som Riksstämman fattar och som
reservationen avser. Reservation lämnas skriftligt till stämmopresidiet innan
Riksstämman avslutas. Om ovan två kriterier inte uppfyllts kan reservationen inte anses vara gällande.”

att

punkt 2.3, första meningen, lyder ”I stadgarnas § 11 står att Riksstämmans
beslut gäller den mening som de ﬂesta enar sig om eller, vid lika röstetal,
den mening som vinner genom lottning.”

Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 20
att

lägga till följande i punkt 3 i arbetsordningen: ”Det ﬁnns inga begränsningar avseende vem som får vistas på påverkanstorget.”

Riksstämman beslutade
att

7.

med dessa ändringar fastställa arbetsordningen för Riksstämman 2015.
(Se bilaga 3.)

Godkännande av föredragningslista
Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich, ombud 1, presenterade
Svenska Röda Korsets styrelses förslag till vilka motioner som behandlas på
påverkanstorget.
Lisa Pettersson, ombud 20, yrkade att påverkanstorgets rådplatser skulle vara sex
till antalet i stället för fyra, som var det förslag som styrelsen lagt. (Se bilaga 4.)
Jim Bengtsson, ombud 14, yrkade att den strategiska inriktningen och motion
G28 behandlas på påverkanstorget. (Se bilaga 5.)
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Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag
att

ha fyra rådplatser på påverkanstorget.

att

behandla motioner A1, B1, C1 och D1 på påverkanstorget.

Eva von Oelreich yrkade att Riksstämman skulle göra ett uttalande om migration
och integration och uppdra åt redaktionskommittén, om stämman väljer att utse
en sådan, att utarbeta förslag till detta uttalande.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag

8.

att

fastställa föredragningslistan för Riksstämman 2015. (Se bilaga 6.)

att

göra ett uttalande om migration och integration.

att

uppdra åt redaktionskommittén att återkomma med förslag till uttalande
om migration och integration.

Val av redaktionskommitté
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson presenterade valberedningens
förslag till redaktionskommitté.
Maria Gripenhoftner, ombud 152, meddelade att hon tidigare tackat nej till att
vara en av valberedningens kandidater till redaktionskommittén, men att hon nu
ställde sig till förfogande som reserv.
Marianne Ericsson, ombud 125, yrkade att Åsa Älander, ombud 108, skulle ingå i
redaktionskommittén.
Riksstämman beslutade

9.

att

välja Margareta Albinsson till ordförande i redaktionskommittén.

att

välja Sune Follin, Per Lindqvist, Ingegerd Palmér och Åsa Älander till
ledamöter i redaktionskommittén.

Val av rådplatsteamledare
Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich, ombud 1, presenterade
styrelsens förslag till rådplatsteamledare. Eva von Oelreich informerade om att
Anna Klintbom som föreslagits som rådplatsteamledare för rådplats A har måst
gå in som stämmoombud och därför föreslås ersättas av Britt-Inger Allberg som
rådplatsteamledare.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens reviderade förslag
att

välja Britt-Inger Allberg, rådplats A, Gunnar Ström, rådplats B, Harriet
Swanberg, rådplats C, och Carl Gustaf Lundström, rådplats D, till rådplatsteamledare vid påverkanstorget.

10. Anförande av Svenska Röda Korsets generalsekreterare
Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström höll ett anförande om den senaste fyraårsperioden inom Svenska Röda Korset. (Se bilaga 7.)
Riksstämman beslutade
att
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med gillande lägga redogörelsen från Svenska Röda Korsets generalsekreterare till handlingarna.
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11. Påverkanstorg – introduktion
Vice stämmoordförande Joseﬁne Larsson övertog ledningen av förhandlingarna.
Joseﬁne Larsson introducerade påverkanstorget.
Riksstämman beslutade
att

ajournera sig för påverkanstorg.

12. Påverkanstorg – diskussion och förslag avseende motioner A-D
Första delen, diskussion och förslag, av påverkanstorget genomfördes.
På påverkanstorget behandlades motioner A1, B1, C1 och D1.
13. Justering av röstlängden
Riksstämman beslutade
att

återuppta förhandlingarna.

Riksstämman beslutade
att

justera röstlängden till 229 röstberättigade ombud.

Stämmoordförande Peter Örn övertog ledningen av förhandlingarna.
14. Presentation av nominerade till ordförande, övrig styrelse och
föreningsrevisorer
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson redogjorde för valberedningens
arbete de gångna fyra åren och presenterade därefter valberedningens förslag
till kandidater till Svenska Röda Korsets ordförande, ledamöter i Svenska
Röda Korsets styrelse och Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer för perioden
2015–2019.
Valberedningens kandidater till Svenska Röda Korsets styrelse ﬁck genom att
svara på en fråga presentera sig för stämmoombuden.
Vice stämmoordförande Britt Dicksson informerade om att stämman först
kommer att fatta beslut om den föreslagna stadgeförändringen att ordföranden i
Röda Korsets Ungdomsförbund utgör en av ledamöterna i Svenska Röda Korsets
styrelse och sedan därefter välja styrelse.
15. Rapportering avseende beslut om motioner fattade vid Riksstämman 2011
Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich, ombud 1, redogjorde för ett
urval av de åtgärder som Svenska Röda Korsets styrelse vidtagit med anledning
av de motioner som Riksstämman 2011 beslutade om.
Riksstämman beslutade
att

lägga Svenska Röda Korsets styrelses rapport avseende beslut om motioner
fattade vid Riksstämman 2011 till handlingarna. (Se bilaga 8.)
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16. Årsredovisningar och revisionsberättelser för Svenska Röda Korsets
styrelse 2011, 2012, 2013 och 2014
Anna Ernestam, chef för Ekonomi & Stöd, föredrog årsredovisningar för den
gångna fyraårsperioden med fokus på årsredovisningen för 2014.
Föreningsrevisor Gunnar Ståhl redogjorde för föreningsrevisorernas granskningsrapport till Riksstämman och presenterade deras riskbedömning.
Gunnar Ståhl tillstrykte att Riksstämman lämnar ansvarsfrihet för Svenska
Röda Korsets styrelse för den senaste fyraårsperioden.
Auktoriserade revisorn Thomas Lönnström, Ernst & Young, redogjorde för de
väsentliga områdena i revisionen.
Thomas Lönnström tillstyrkte att Riksstämman fastställer resultaträkningarna
och balansräkningarna för föreningen och beviljar Svenska Röda Korsets styrelse
ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2011, 2012, 2013 och 2014.
Leslie Öqvist, ombud 185, påpekade att Ernst & Young tillhör de så kallade ”big
four” inom revision och uppmanade den nya styrelsen för Svenska Röda Korset
att överväga att upphandla revisionsbyrå utanför de fyra stora byråerna för att
sänka revisionskostnaderna.
Riksstämman beslutade
att

med godkännande lägga årsredovisningarna för Svenska Röda Korsets
styrelse för räkenskapsåren 2011, 2012, 2013 och 2014 till handlingarna.
(Se bilagor 9-12.)

att

lägga revisionsberättelserna för räkenskapsåren 2011, 2012, 2013 och 2014
till handlingarna. (Se bilagor 9-12.)

att

fastställa resultat- och balansräkningarna för Svenska Röda Korsets styrelse
för räkenskapsåren 2011, 2012, 2013 och 2014. (Se bilagor 9-12.)

att

lägga föreningsrevisorernas granskning och riskbedömning för räkenskapsåren 2011, 2012, 2013 och 2014 till handlingarna. (Se bilaga 13.)

17. Ansvarsfrihet för Svenska Röda Korsets styrelse 2011, 2012, 2013 och 2014
Riksstämman beslutade
att

bevilja Svenska Röda Korsets styrelse ansvarsfrihet för 2011, 2012, 2013 och
2014.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
Riksstämman beslutade
att

ajournera sig till nästkommande dag.

Lördagen den 30 maj
18. Påverkanstorg – instämmanden avseende motioner A-D
Andra delen, instämmanden, av påverkanstorget genomfördes. På påverkanstorget behandlades motioner A1, B1, C1 och D1.
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19. Justering av röstlängd
Vice stämmoordförande Britt Dicksson övertog ledningen av förhandlingarna.
Riksstämman beslutade
att

återuppta förhandlingarna.

Riksstämman beslutade
att

fastställa röstlängden till 228 röstberättigade ombud.

20. Anförande av Röda Korsets Ungdomsförbund
Hala Mohammed, Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande, var förhindrad
att närvara varför Linda Ekström, ledamot i Röda Korsets Ungdomsförbunds
förbundsstyrelse, höll ett anförande.
21. Justering av röstlängden
Riksstämman beslutade
att

fastställa röstlängden till 228 röstberättigade ombud.

22. Uppdrag för och arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande
samt ersättning för Svenska Röda Korsets styrelses övriga ledamöter
och andra förtroendevalda inom föreningen samt motion E1
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson, presenterade valberedningens
förslag till uppdrag och arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande samt
ersättning för Svenska Röda Korsets styrelses övriga ledamöter och andra förtroendevalda inom föreningen.
Britt-Louise Gunnar, ombud 104, ställde en fråga om Svenska Röda Korsets
ordförandes arvode är pensionsgrundande inkomst.
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson, bad att få återkomma med ett
svar på frågan från ombud 104.
Dan Öwerström, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 12, ställde frågan om
valberedningens förslag innebär en utökning av ordförandes uppdrag då det inte
överensstämmer med stadgarna.
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson kommenterade inläggen.
Denny Vågerö, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 11, yrkade att Svenska
Röda Korsets ordförandes uppdrag är att leda Svenska Röda Korset och dess
styrelse. (Se bilaga 14.)
Leslie Öqvist, ombud 185, yrkade att ordet ”styra” ersätts av ordet ”leda”.
(Se bilaga 15.)
Britt-Louise Gunnar, ombud 104, yrkade att behandlingen av ordförandens
arvode bordläggs till dess att frågan om huruvida arvodet är pensionsgrundande
eller inte utretts.
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson kommenterade inläggen och
meddelade att valberedningen återkommer med ett klargörande dels kring uppdraget, dels kring huruvida arvodet är pensionsgrundande eller inte.
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Riksstämman beslutade
att

bordlägga behandlingen av punkten 18 på föredragningslistan ”Uppdrag
för och arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättning för
Svenska Röda Korsets styrelses övriga ledamöter och andra förtroendevalda
inom föreningen samt motion E1”.

23. Strategisk inriktning 2016-2019 och motion F1
Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich, ombud 1, redogjorde för
den process som pågått under de senaste två åren för att ta fram förslag till strategisk inriktning för 2016-2019. Förslaget till strategisk inriktning presenterades
sedan av Eva von Oelreich.
Åsa Älander, ombud 8, yrkade att det på sidan 6 i sista punkten under ”Att
förhindra och lindra vid kriser och katastrofer” läggs till ”i mottagarlandet”.
Elin Andersson, ombud 3, Svenska Röda Korsets styrelse, kommenterade tillläggsyrkandet från ombud 8 och att hon föreslog att ”rödakors- och rödahalvmånerörelsen” i stället läggs till.
Åsa Älander, ombud 108, yrkade att ändra ”kroniska konﬂikter” till ”utdragna
konﬂikter” och ersätta ”motståndskraftiga samhällen” med ”hållbara samhällen”. (Se bilaga 16.)
Elin Andersson, ombud 3, Svenska Röda Korsets styrelse, kommenterade tillläggsyrkandet från ombud 108 och meddelade att styrelsen ställde sig bakom
förslaget om att ändra ”kroniska konﬂikter” till ”utdragna konﬂikter”.
Roni Nasr, ombud 18, yrkade bifall till tredje, femte, sjätte och åttonde att-satserna i motion F1. (Se bilaga 17.)
Elin Andersson ombud 3, lämnade ett tilläggsyrkande till förslaget till strategisk
inriktning att på sidan 13 ersätta ”motståndskraftiga” med ”förmåga att stå emot
påfrestningar”.
Åsa Älander, ombud 108, meddelade då att hon drar tillbaka sitt yrkande till
förmån för styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 108
att

lägga till ”rödakors- och rödahalvmånerörelsen” i sista punkten under
”Att förhindra och lindra vid kriser och katastrofer” i den inledande
sammanfattningen i den strategiska inriktningen.

att

ersätta ”kroniska konﬂikter” med ”utdragna konﬂikter” i den strategiska
inriktningen.

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

ersätta ”motståndskraftiga” med ”förmåga att stå emot påfrestningar” i den
strategiska inriktningen.

Riksstämman beslutade
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att

avslå tredje att-satsen i motion F1.

att

bifalla femte att-satsen i motion F1:

att

lägga till ”Detta innebär att vi ﬁnns där unga ﬁnns, exempelvis i skolan, för
att öka engagemanget hos unga för att vi ska bli ﬂer rödakorsare i framtiden”, under rubrik ”Bli ﬂer rödakorsare som bedriver verksamhet i landets
alla kommuner, i kapitel 4, ”Hur vi arbetar”, i den strategiska inriktningen.
PROTOKOLL SVENSKA RÖDA KORSETS RIKSSTÄMMA 2015

att

avslå sjätte att-satsen i motion F1.

att

avslå åttonde att-satsen i motion F1.

Riksstämman beslutade
att

med de beslutade ändringarna fastställa strategisk inriktning 2016–2019 för
Svenska Röda Korset. (Se bilaga 18.)

24. Övriga motioner – motioner G1-G8
Motioner G1-G7

I motion G1, ingiven av Geﬂe, Bomhus, Knivsta, Brynäs, Bollnäs, Kilafors,
Söderhamns, Skog/Bergviks, Harmångers, Forsa, Arbrå och Bergsjö-Hassela
rödakorskretsar, yrkades att landsortskretsarna skulle få tjänstemannastöd
genom en bemanning av två personer i varje län.
I motion G2, ingiven av Sigge Dahlqvist, medlem i Hudiksvalls rödakorskrets,
yrkades att en satsning skulle göras på nya värvningsmetoder och att en pyramidorganisation skulle byggas upp.
I motion G3, ingiven av Barsebäck Hofterups rödakorskrets, yrkades att regionalt
placerade konsulenter skulle återinföras och att kostnaderna för konsulenterna
inte skulle åläggas kretsarna.
I motion G4, ingiven av Malmö rödakorskrets, yrkades att en grundlig utvärdering av hur verksamheten har fungerat i den nya organisationsformen skulle göras
innan beslut tas om hur verksamheten ska utvecklas i framtiden.
I motion G5, ingiven av Dellens rödakorskrets, yrkades att landsortskretsarna
skulle få tjänstemannastöd i närområdet.
I motion G6, ingiven av Ingrid Andersen, medlem i Virserums rödakorskrets,
yrkades att antalet tjänstemän som arbetar med juridisk hjälp till asylsökande
skulle utökas.
I motion G7, ingiven av Storkyrko-/folkrättskretsen i Stockholm, yrkades bland
annat att en satsning på datorisering på lokalnivå skulle göras.
Styrelsen yrkade i sitt samlingsyttrande över motioner G1-G7 att de skulle avslås
till förmån för att uppdra åt styrelsen att förbättra internkommunikation och
kretsstöd inom ramen för nuvarande planer och att lämna rapport om utvecklingen av kretsstöd till Regionalt forum 2016.
Stämmoordförande Peter Örn hänvisade när det gällde motioner G1-G7 till det
rättelseblad avseende styrelsens yttranden över ett antal motioner G som sänts ut
med stämmohandlingarna.
Britt-Louise Gunnar, ombud 104, yrkade bifall till motion G1. (Se bilaga 19.)
Åsa Älander, ombud 108, yrkade bifall till motioner G1, G4 och G5. (Se bilaga 20.)
Sune Follin, ombud 211, yrkade bifall till motion G4.
Anders Syd, ombud 37, yrkade avslag till motion G1.
Stefan Haglund, ombud 112, yrkade bifall till motion G1
Margareta Albinsson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 2, kommenterade
inläggen och yrkande bifall till Svenska Röda Korsets styrelses yrkande och avslag på samtliga andra yrkanden.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motion G1, G2, G3, G4, G5, G6 och G7 till förmån för:
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att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att förbättra internkommunikation och kretsstöd inom ramen för nuvarande planer och att lämna rapport
om utvecklingen av kretsstöd till Regionalt forum 2016.

Mot beslutet att avslå motion G1 reserverade sig Britt-Louise Gunnar, ombud
104, Åsa Älander, ombud 108, Anders Nicander, ombud 189, och Leif Palmberg,
ombud 262. (Se bilagor 21-24.)
Motion G8

I motion G8, ingiven Solna och Ulriksdals rödakorskretsar, yrkades bland annat
på att regionrådens struktur, mandat och resurser förstärks, att riktlinjer för nedläggningar och sammanslagningar av kretsar ta fram och att se över de nuvarande
principerna för val av ombud till Riksstämman. Styrelsen yrkade att motionens
två sista att-satser skulle bifallas men att den första att-satsen skulle avslås till förmån för att styrelsen skulle få ett uppdrag att i dialog med regionråden förbättra
deras roll och utveckling.
Nils-Arvid Jonasson, ombud 174, lämnade ett tilläggsyrkande till motion G8, att
det som lyfts fram i motionen kring antal regioner och regionrådens funktion tas
med i ”utredningen om juridisk person och framtida organisationsfråga” och att
dess förslag därefter behandlas av Svenska Röda Korsets styrelse i dialog med regionråden för en förbättring av regionrådens roll och utveckling. (Se bilaga 25.)
Margareta Albinsson, Svenska Röda Korsets styrelse ombud 2, yrkade bifall till
tilläggsyrkandet från ombud 174 och bifall till styrelsens yrkande över motion G8.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå första att-satsen i motion G8 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att i dialog med regionråden förbättra deras roll och utveckling.

att

bifalla andra att-satsen i motion G8:

att

ta fram pragmatiska riktlinjer och anpassa eller ändra nuvarande stadgar
vid nedläggningar/sammanslagningar av kretsar i kommuner/samverkansråd och i kommuner som blir av med sin krets.

att

bifalla tredje att-satsen i motion G8:

att

se över de nuvarande principerna och som eventuell konsekvens stadgeändring för val av ombud till Riksstämman; allt för en anpassning till minskat
antal kretsar och medlemmar i kommunerna.

Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 174 över
motion G8
att det som lyfts fram i motion G8 kring antal regioner och regionrådens funktion tas med i ”utredningen om juridisk person och framtida organisationsfråga”
och att dess förslag därefter behandlas av Svenska Röda Korsets styrelse i dialog
med regionråden för en förbättring av regionrådens roll och utveckling.
Riksstämman beslutade
att

ajournera sig för lunch.

25. Ordningsfråga
Riksstämman beslutade
att
14

återuppta förhandlingarna.
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Stämmoordförande Peter Örn informerade om att han fått signaler att det rådde
osäkerhet bland ombuden om huruvida Riksstämman slutligt fastställt den
strategiska inriktningen när den behandlades tidigare under dagen.
Riksstämman beslutade
att

bekräfta att strategisk inriktning 2016-2019 för Svenska Röda Korset har
slutbehandlats.

26. Justering av röstlängden
Riksstämman beslutade
att

justera röstlängden till 232 röstberättigade ombud.

27. Uppdrag för och arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande
samt ersättning för Svenska Röda Korsets styrelses övriga ledamöter och
andra förtroendevalda inom föreningen samt motion E1 – fortsättning
Efter vidare utredning av valberedningen fortsatte nu behandlingen av uppdrag
för och arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättning för
Svenska Röda Korsets styrelses övriga ledamöter och andra förtroendevalda
inom föreningen samt motion E1.
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson föreslog följande revidering
i valberedningens förslag till uppdrag för Svenska Röda Korsets ordförande:
uppdraget är att leda Svenska Röda Korsets styrelses arbete samt att företräda
organisationen nationellt och internationellt.
Riksstämman besluta att bifalla valberedningens reviderade förslag
att

uppdraget för Svenska Röda Korsets ordförande är att leda Svenska
Röda Korsets styrelses arbete samt att företräda organisationen nationellt
och internationellt.

Riksstämman besluta att bifalla valberedningens förslag
att

detta uppdrag ska vara den huvudsakliga sysselsättningen för ordföranden.

att

arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande följer och indexjusteras
enligt det grundarvode som utgår till riksdagsledamöter (f.n. 61 000 kronor/
månad).

att

inga arvoden utgår till nationella styrelsens övriga ledamöter eller andra
förtroendevalda.

att

maximigränsen för ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst liksom
ersättning till egen företagare fastställs till 3 000 kronor/dag.

att

ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst liksom ersättning till egenföretagare utgår till ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, föreningsrevisorer och ledamöter i valberedning utsedd av Riksstämman samt till
regionrådens ledamöter.

att

vid permanent förfall för ordföranden erhåller den som träder in som
ordförande det av Riksstämman fastställda ordförandearvodet.

att

avslå motion E1.

Riksstämman beslutade
att

därmed fastställa uppdrag för och arvodering av Svenska Röda Korsets
ordförande samt ersättning för Svenska Röda Korsets styrelses övriga
ledamöter och andra förtroendevalda inom föreningen.
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I besluten deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
Mot den andra att-satsen om nivån på arvodet för Svenska Röda Korsets
ordförande reserverade sig Britt-Louise Gunnar, ombud 104. (Se bilaga 26.)
28. Presentation av nomineringar av kandidater utöver valberedningens
förslag
Vice stämmoordförande Joseﬁne Larsson meddelade att tre nomineringar utöver
valberedningens förslag inkommit inom föreskriven tid före lördag kl. 12.00. De
tre som nominerats var Anne Andersson, Angelika Gelin och Birgith Wiklund
Molberg.
Riksstämman beslutade
att

ge de kandidater som nominerats inom föreskriven tid, enligt arbetsordningen för Riksstämman, möjlighet att presentera sig.

Presentation av de tre kandidaterna följde.
Vice stämmoordförande Joseﬁne Larsson meddelade att för att ge rösträknarna
tid att räkna rösterna kommer valet av ledamöter till Svenska Röda Korsets
styrelse att äga rum senare under lördagseftermiddagen, i form av sluten omröstning, och att beslutet kommer att fattas under söndagsförmiddagen, som tidigare planerats. Joseﬁne Larsson informerade även om hur tanken var att valet
praktiskt skulle avlöpa.
29. Övriga motioner – motioner G9-G13
Behandlingen av motioner G, övriga motioner, fortsatte.
Motioner G9-G10 – gemensam stödfunktion

I motioner G9 och G10, ingivna av Ingegerd Palmér, medlem i Uppsala rödakorskrets, respektive Birgitta Hermansson, Kjell Larsson, Gun Bodin, IngaLena Nilsson, Inga-Stina Fernqvist, Anna Högberg, Johan Mannheimer, Stina
Lundberg, Maria Ohlsson, Monika Jansson, medlemmar i Karlstads rödakorskrets, yrkades bland annat att konceptet för second hand och gemensam stödfunktion inom tjänster för second hand, human resources och ekonomi skulle
kommuniceras i hela organisationen. Motionärerna yrkade också på att ett proaktivt och professionellt stöd skulle ges till kretsarnas second hand-verksamhet.
Stämmoordförande Peter Örn hänvisade när det gällde motioner G9-G10 åter
till det rättelseblad avseende styrelsens yttranden över ett antal motioner G som
sänts ut med stämmohandlingarna.
Ingegerd Palmér, ombud 126, lämnade som tilläggsyrkande till styrelsens yttrande över motioner G9-G10 att styrelsen skulle uppdras att säkerställa att konceptet
second hand och syftet med gemensamt stöd kommuniceras brett i organisationen. (Se bilaga 27.)
Bo Hermansson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 6, meddelade att styrelsen ställde sig bakom tilläggsyrkandet från ombud 126.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
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att

avslå motioner G9 och G10 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att kontinuerligt redovisa
erfarenheter och utvecklingen av gemensam stödfunktion och framtida
överväganden.
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Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 126 över
motion G9
att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att säkerställa att konceptet
Second hand och syftet med Gemensamt stöd kommuniceras brett i och
med hela organisationen.

Motioner G11-G13 – second hand

I motioner G11, G12 och G13, ingivna av Falu rödakorskrets, Jutta Sundborg,
medlem i Lerums rödakorskrets, respektive Munkatorps rödakorskrets, yrkades bland annat att det skulle utredas en för kretsarna bättre anpassad lösning
på överskottskläder än den som ﬁnns i dag, och att klädpolicyn snarast skulle
anpassas för att ﬁnna former för hur man lokalt kan samverka, överlåta eller
förmånligt sälja till andra. Styrelsen yrkade i sitt samlingsyttrande över motionerna att de skulle avslås till förmån för att styrelsen skulle uppdras att presentera
utveckling och förslag kopplat till hållbar utveckling utifrån textilåtervinning på
Rödakors-forum 2017.
Lisbeth Svarén, ombud 289, yrkade avseende motion G12 att så få av gåvorna till
Svenska Röda Korset som möjligt lämnas till deponi.
Ewa Jonsson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 7, meddelade att styrelsen
inte hade något att invända mot Lisbeth Svaréns yrkande.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motioner G11, G12 och G13 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att presentera utveckling och
förslag kopplat till hållbar utveckling utifrån textilåtervinning på Rödakorsforum 2017.

Riksstämman beslutade att bifalla yrkandet från ombud 289 över motion G12
att

gåvor till Svenska Röda Korset i så liten utsträckning som möjligt ska
lämnas till deponi.

30. Open space
Ewa Jonsson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 7, introducerade metoden
Open space. Tio olika frågor diskuterades på Open space. Alla syftade till att
konkretisera den strategiska inriktningen för 2016-2019 och dess innebörd för
organisationen som helhet och för kretsarna. Resultaten från Open space är vägledande för Svenska Röda Korsets styrelse under dess kommande arbete. Riksstämman fattade sålunda inte beslut här.
Riksstämman beslutade
att

ajournera sig för Open space.

31. Fastställande av röstlängd
Riksstämman beslutade
att

återuppta förhandlingarna.

Riksstämman beslutade
att

justera röstlängden till 232 röstberättigade ombud.
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32. Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset – § 12
Då tre nomineringar till ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, utöver valberedningens förslag, hade lämnats hade stämman tidigare informerats om att
valet genom sluten omröstning genomförs tidigare än planerat för att möjliggöra
räkning av rösterna för rösträknarna.
Stämmoordförande Peter Örn informerade om att innan stämman går till val av
de elva ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse måste stämman behandla
§ 12, moment Ordförande och ledamöter, andra och tredje meningarna, i gällande
stadgar, där styrelsen föreslår att ordföranden i Röda Korsets Ungdomsförbund
utgör en av ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
Ingrid Jerneborg Glimne, ombud 34, påtalade att med detta förslag stryks de
två adjungerade platserna som Ungdomsförbundet i dag innehar i Svenska
Röda Korsets styrelse.
Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 4, underströk att det
är en markering från styrelsens sida att ge Ungdomsförbundet en given plats
med rösträtt i styrelsen. Styrelsen är därutöver fri att adjungera ﬂer personer från
Ungdomsförbundet, även om det inte står i stadgarna.
Ingrid Haraldsson, ombud 205, kommenterade det faktum att valberedningen
gjort en bakgrundskontroll på sina kandidater, vilket ju inte är möjligt att göra på
de kandidater som kommit fram under stämman. Stämmoordförande Peter Örn
svarade att de kandidater som nominerats under stämman har informerats om
att, om de blir valda, så kommer bakgrundskontroll att göras direkt efter stämman.
Riksstämman beslutade att med kvalificerad majoritet bifalla styrelsens förslag till
§ 12, moment Ordförande och ledamöter, andra och tredje meningarna, i gällande
stadgar
att

Svenska Röda Korsets styrelse ska bestå av en ordförande och ytterligare
elva ledamöter. Av dessa ska en utgöras av ordföranden i Röda Korsets
Ungdomsförbund.

att

förklara paragrafen omedelbart justerad att gälla från och med nu.

att

bordlägga övrig behandling av punkt 30 på föredragningslistan, Stadgar, till
söndagen.

33. Justering av röstlängd
Vid justering av röstlängden under § 31 ovan fastställdes röstlängden till 232.
I detta antal inkluderades ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse, men då
dessa enligt stadgarna inte har rätt att delta i valet av ledamöter till styrelsen, föreslog stämmoordförande Peter Örn att Riksstämman nu fastställde röstlängden
för valet av ledamöter Svenska Röda Korsets styrelse.
Riksstämman beslutade
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att

riva upp det beslut om fastställande av röstlängd som fattats under § 31
ovan.

att

retroaktivt fastställa röstlängden för valet av ledamöter i Svenska
Röda Korsets styrelse till 221 röstberättigade ombud.
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34. Val av ledamöter till Svenska Röda Korsets styrelse
Därefter delades röstsedlar ut och val av ledamöter till Svenska Röda Korsets styrelse genomfördes genom sluten omröstning. För Riksstämmans beslut, se § 44.
35. Påverkanstorg – beslut om motioner A-D
Vice stämmoordförande Joseﬁne Larsson tog över ledningen av förhandlingarna.
Efter att ha behandlats på påverkanstorget togs nu motioner A1, B1, C1 och D1
upp för beslut.
Rådplats A

På rådplats A, ”En juridisk person”, behandlades motion A1, ingiven av
Linköping Södra rödakorskrets.
I motionen yrkades att Svenska Röda Korset skulle utgöra endast en juridisk
person senast 2025 och att senast 2020 skulle antalet kretsar ha minskat till 290,
det vill säga en krets per kommun. Svenska Röda Korsets styrelse yrkade i sitt
yttrande över motionen att frågan om ändamålsenlig organisation skulle utredas
senast 2016 och därefter diskuteras brett i organisationen så att styrelsen skulle
kunna lämna förslag till Riksstämman 2019 om den strategiska inriktningen.
Britt-Inger Allberg, rådplatsteamledare för rådplats A, redovisade rådplatsteamets huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över
motion A1 samt bifall till två jämkningsyrkanden (nummer 29 och 30) från rådplatsen att komplettera utredningen med en risk- och konsekvensanalys och att
olikhet i kretsars storlek skulle beaktas i utredningen.
Riksstämman beslutade att bifalla rådplatsteamets huvudförslag
att

avslå motion A1 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utreda frågan om ändamålsenlig organisation i Svenska Röda Korset utifrån grundprincipen om Enhet
och perspektiven juridisk person, kretsindelning, styrning, samordning och
effekt senast den 31 december 2016 och att därefter diskutera utredningens
slutsatser och rekommendationer brett inom organisationen, så att styrelsen
kan lämna förslag till Riksstämman 2019 om den strategiska inriktningen.

att

komplettera utredningen med en risk- och konsekvensanalys.

att

beakta olikhet i kretsars storlek i utredningen.

Mot beslutet reserverade sig Britt-Louise Gunnar, ombud 104. (Se bilaga 28.)
Rådplats B

På rådplats B, ”Bistånd till Europa”, behandlades motion B1, ingiven av Anders
Syd, medlem i Jönköpings rödakorskrets.
I motionen yrkades att bidrag och bistånd skulle riktas även till länder i Europa.
Svenska Röda Korsets styrelse föreslog att motionen skulle anses besvarad med
styrelsens yttrande över motionen.
Gunnar Ström, rådplatsteamledare för rådplats B, redovisade rådplatsteamets
huvudförslag som var ett jämkningsyrkande (nummer 8) av åtta yrkanden som
lagts på rådplatsen.
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Riksstämman beslutade att bifalla rådplatsteamets huvudförslag
att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utreda hur vi skulle kunna
jobba mer aktivt med ﬂera systerföreningar i Europa.

att

i utredningsuppdraget särskilt visa hur ett utökat, av berörda föreningar
godkänt, samarbete kan följa gemensamma riktlinjer där kretsarnas engagemang tas till vara och möjligheter till extern ﬁnansiering, exempelvis
genom EU-bidrag, undersöks.

att

anse motion B1 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.

Rådplats C

På rådplats C, ”Hållbar utveckling”, behandlades motion C1, ingiven av Gösta
Eriksson, medlem i Bodens rödakorskrets, Niklas Nordström, medlem i Kalix
rödakorskrets, Lars Salomonsson, medlem i Halmstads rödakorskrets, Susanne
Zetterblom, medlem i Visby rödakorskrets, och Urpo Taskinen, medlem i
Övertorneå rödakorskrets.
I motionen yrkades att Svenska Röda Korset ska jobba för att införa hållbarhet
som internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens åttonde grundprincip.
Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås till förmån för
att förutsättningarna för Svenska Röda Korset att driva frågan om en åttonde
grundprincip skulle utredas under 2016 och att utifrån slutsatserna i denna utredning skulle beslut tas om processen för det fortsatta arbetet.
Harriet Swanberg, rådplatsteamledare för rådplats C, redovisade rådplatsteamets
huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över motion
C1 samt bifall till ett tilläggsyrkande (nummer 14) från rådplatsen om att uttala
att hållbarhet ur alla möjliga aspekter skulle genomsyra Svenska Röda Korsets
alla verksamheter på alla plan.
Riksstämman beslutade att bifalla rådplatsteamets huvudförslag
att

avslå motion C1 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att under 2016 utreda förutsättningarna för Svenska Röda Korset att driva frågan om en åttonde grundprincip parallellt med andra vägar för ett större hållbarhetsfokus i rörelsen
och att utifrån slutsatserna i utredningen besluta om en process för det
fortsatta arbetet.

att

uttala att hållbarhet ur alla möjliga aspekter ska genomsyra Svenska Röda
Korsets alla verksamheter på alla plan.

Rådplats D

På rådplats D, ”Asylboenden”, behandlades motion D1, ingiven av Hugo W.
Rickberg, medlem i Storkyrko-/folkrättskretsen i Stockholm, på uppdrag av
enskild medlem.
I motionen yrkades att det skulle tillsättas en utredning som genomlyser och analyserar frågan om Svenska Röda Korset kan och bör bedriva framtida asylboenden för särskilt utsatta asylsökanden samt vilka dessa i så fall skulle kunna vara.
Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås.
Carl Gustaf Lundström, rådplatsteamledare för rådplats D, redovisade rådplatsteamets huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över
motion D1 samt bifall till ett tilläggsyrkande (nummer 6) från rådplatsen att dels
säkerställa att goda exempel sprids, dels inventera behov på asylboenden och
utveckla samarbete med studieförbund och andra organisationer.
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Lisa Pettersson, ombud 20, menade att tilläggsyrkandet inte hörde till motion D1
utan var en ny frågeställning.
Margareta Albinsson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 2, meddelade att
styrelsen ställde sig bakom rådplatsteamets förslag.
Riksstämman beslutade
att

ta upp tilläggsyrkande nummer 6 från rådplats D till behandling.

Riksstämman beslutade att bifalla rådplatsteamets huvudförslag
att

avslå motion D1.

att

säkerställa att goda exempel sprids.

att

inventera behov på asylboenden och att utveckla samarbete med studieförbund och andra organisationer.

36. Uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevision
Bo Hermansson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 6, redogjorde för styrelsens förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevision.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevision.
(Se bilaga 29.)

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
37. Uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets valberedning
Dan Öwerström, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 12, redogjorde för
styrelsens förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets
valberedning.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets valberedning.
(Se bilaga 30.)

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
38. Övriga motioner – motioner G14-G22
Behandlingen av motioner G, övriga motioner, fortsatte.
Motion G14 – second hand

I motion G14, ingiven av Hans Klintbom, medlem i Stenkumla-TräkumlaVästerhejde rödakorskrets, som behandlade Svenska Röda Korsets second handverksamhet, yrkades att styrelsen skulle uppdras att utreda och belysa risker och
konsekvenser av utökad centralisering och ökad central styrning av det lokala
arbetet att en utveckling som skulle kunna innebära att verksamheterna övergår i
central ägo och styrning i så fall skulle vara en fråga för Riksstämman. Styrelsen
betonade i sitt yttrande över motionen att det i dag inte föreligger några planer
på att centralisera ägandet av second hand-verksamheten och att motionen skulle
anses besvarad med vad styrelsens anfört i sitt yttrande.
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Riksstämman beslutade
att

anse motion G14 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.

Motioner G15-G17 – resursmobilisering

I motioner G15, G16 och G17, ingivna av Fjärdhundra rödakorskrets, Staffan
Andrén, medlem i Stallarholmens rödakorskrets respektive Sveg/Älvros, Lillhärdals, Ytterhogdals, Hede, Vemhåns och Funäsdalens rödakorskretsar (tillika
samverkansrådet i Härjedalen), yrkades bland annat att det skulle undersökas
hur kortläsare kan införas och att det centralt skulle göras en förhandling med
bank för att få enklare och billigare rutiner avseende kretsarnas kontanthantering. Styrelsen yrkade i sitt samlingsyttrande över motionerna att de skulle avslås
till förmån för att styrelsen skulle utveckla stöd för alternativa betallösningar
för insamlingar och på så sätt möta utmaningarna med det allt mer kontantlösa
samhället.
Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 4, yrkade bifall till
styrelsens yrkande i dess yttrande över motion G17.
Leslie Öqvist, ombud 185, yrkade bifall till motion G17 med tilläggsyrkandet att
partnerskap med bankinstitution skulle eftersträvas där banktjänster erbjuds pro
bono till kretsar. (Se bilaga 31.)
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motioner G15, G16 och G17 till förmån för

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utveckla stöd för alternativa
betallösningar för insamlingar och på så sätt möta utmaningarna med det
allt mer kontantlösa samhället.

Motion G18 – resursmobilisering

I motion G18, ingiven av Tomelilla rödakorskrets, yrkades att allmänheten på
Svenska Röda Korsets hemsida och i medierna skulle få veta tydligare vart pengarna går samt att ett redovisningssystem skulle inrättas så att kretsarna får en
detaljerad redovisning av de pengar de sänt till olika kampanjer. Styrelsen yrkade
i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås till förmån för ett uppdrag till
styrelsen att kontinuerligt förbättra återrapporteringsarbetet med särskilt fokus
på kretsar och privatpersoner.
Clas Johnsson, ombud 220, yrkade bifall till motionen. (Se bilaga 32.)
Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 4, yrkade bifall till
styrelsens yrkande i dess yttrande över motionen.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motion G18 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att kontinuerligt förbättra återrapporteringsarbetet med särskilt fokus på kretsar och privatpersoner.

Motion G19 – resursmobilisering

I motion G19, ingiven av Växjö rödakorskrets, yrkades att kretsarna skulle
tilldelas en viss procent av intäkterna från månadsgivarna. Styrelsen yrkade i sitt
yttrande över motionen att den skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att
22

avslå motion G19.
PROTOKOLL SVENSKA RÖDA KORSETS RIKSSTÄMMA 2015

Motion G20 – internkommunikation

I motion G20, ingiven av Anna-Mi Öberg, medlem i Dellens rödakorskrets,
yrkades att brev tillställda kretsar skulle adresseras på ett särskilt sätt. Styrelsen
yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motion G20.

Motion G21 – internkommunikation

I motion G21, ingiven av Ingrid Andersen, medlem i Virserums rödakorskrets,
yrkades dels att medlemsförteckning sorterad efter efternamn skulle skickas till
samtliga kretsar, dels att mer information skulle skickas till kretsarna per brev.
Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle anses besvarad med
det som styrelsens anfört i sitt yttrande.
Åsa Älander, ombud 108, yrkade bifall till motionen.
Britt-Louise Gunnar, ombud 104, yrkade bifall till motionen.
Elin Andersson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 3, yrkade bifall till styrelsens yrkande i dess yttrande över motionen.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

anse motion G21 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.

Mot beslutet reserverade sig Åsa Älander, ombud 108. (Se bilaga 33.)
Motion G22 – internkommunikation

I motion G22, ingiven av Mariestads, Torsö och Lugnås rödakorskretsar, yrkades
att språket i Röda Korsets skrifter i fortsättningen skulle skrivas på lättbegriplig
svenska. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle bifallas.
Åsa Älander, ombud 108, yrkade bifall till motion G22 och lämnade ett tilläggsyrkande att förkortningar inte skulle användas i Svenska Röda Korsets skrifter.
Britt-Louise Gunnar, ombud 104, yrkade bifall till motion G22.
Riksstämman beslutade att
att

bifalla motion G22:

att

språket i Svenska Röda Korsets skrifter i fortsättningen skrivs på lättbegriplig svenska.

Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 108 över
motion G22
att

inte använda förkortningar i Svenska Röda Korsets skrifter.

Riksstämman beslutade
att

ajournera sig till nästkommande dag.
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Söndagen den 31 maj
Vice stämmoordförande Britt Dicksson övertog ledningen av förhandlingarna.
39. Justering av röstlängd
Riksstämman beslutade
att

fastställa röstlängden till 223 röstberättigade.

40. Ekonomiskt regelverk
Bo Hermansson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 6, presenterade
styrelsens förslag till uppdaterat ekonomiskt regelverk.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa ekonomiskt regelverk för Svenska Röda Korset.

41. Medlemsavgift 2016-2019 och motioner H1-H7
Elin Andersson, Svenska Röda Korsets styrelse ombud 3, presenterade styrelsens
förslag till medlemsavgift 2016-2019.
I motioner H1-H5, ingivna av Motala rödakorskrets, Finnerödja rödakorskrets,
Magnus Qwist, medlem i Slite-Boge rödakorskrets, Slite-Boge rödakorskrets,
Aina Karlbom, medlem i Mötesplats Kupan-kretsen i Varberg och i Träslövs
rödakorskrets, respektive Linköpings Södra rödakorskrets, yrkades bland annat
att medlemsavgiften inte skulle höjas, att medlemsavgiften skulle sänkas, att stödmaterial för medlemsvärvningskampanj skulle tas fram, att frivilliga som bidrar
med ett visst antal timmar av sin tid skulle få gratis medlemskap, att medlem som
är frivillig i ﬂer kretsar endast skulle betala en medlemsavgift samt att en fond för
medlemsintäkter skulle införas för kretsarna att söka ur. Styrelsen yrkade i sitt
samlingsyttrande över motionerna bland annat att styrelsen skulle uppdras dels
att se över hur årsaviseringen kan tydliggöras för att visa vad medlemsavgiften
används till, dels att se över fördelningen av medlemsintäkterna till kretsarna.
I motion H6, ingiven av Olof Brinck, medlem i Växjö rödakorskrets, yrkades att
medlemmar skulle erbjudas möjlighet att betala medlemsavgiften via månadsautogiro. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås.
I motion H7, ingiven av Skärstads rödakorskrets, yrkades att månadsgivare skulle
erbjudas att gratis bli medlem efter att ha betalat in ett totalt belopp på tre gånger
medlemsavgiften. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås till förmån för att styrelsen skulle uppdras att följa upp medlemsvärvningen
av månadsgivare och i det fall den fallit ut positivt utöka denna form av medlemsvärvning.
Ferdinand von Malmborg, ombud 62, lämnade ett tilläggsyrkande till motion H6
att medlemskap får betalas med autogiro januari till oktober, att november och
december är betalningsfria och att man blir fullvärdig medlem efter första autogirot i valfri månad. (Se bilaga 34.)
Britt-Louise Gunnar, ombud 104, yrkade bifall till motion H6.
Vidar Sandell, ombud 84, yrkade bifall till motion H6.
Elin Andersson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 3, presenterade ett yrkande för att tillmötesgå yrkandet från ombud 62, att Svenska Röda Korsets styrelse
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får i uppdrag att se över möjligheten att betala medlemsavgiften via autogiro före
Riksstämman 2019 och om tekniskt möjligt tidigare. (Se bilaga 35.)
Ferdinand von Malmborg, ombud 62, meddelade då att han drar tillbaka sitt
yrkande till förmån för styrelsens jämkningsyrkande.
Britt-Louise Gunnar, ombud 104, meddelade att hon ställer sig bakom styrelsens
jämkningsyrkande.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag
att

medlemsavgiften är oförändrad 250 kr under 2016-2019.

att

familjemedlemsavgiften är oförändrad 125kr/person under 2016-2019.

att

fördelningen av medlemsavgiften förblir 50 procent till den centrala nivå och
50 procent till den lokala nivån under perioden 2016-2019.

Riksstämman beslutade
att

avslå första att-satsen i motion H1.

att

anse andra och tredje att-satserna i motion H1 besvarade med vad Svenska
Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över motionen.

att

bifalla första att-satsen i motion H2:

att

inte höja medlemsavgiften.

att

avslå andra att-satsen i motion H2 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se hur man i samband med
årsaviseringen kan tydliggöra vad medlemsavgiften används till.

att

avslå motioner H3 och H4.

att

avslå motion H5 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se över fördelningen av
medlemsintäkter till kretsarna.

Riksstämman beslutade att bifalla jämkningsyrkandet från Svenska
Röda Korsets styrelse
att

avslå motion H6 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korset styrelse att till Riksstämman 2019 utreda
möjligheten att betala medlemsavgift via autogiro och om det är tekniskt
möjligt införa det tidigare.

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag
att

avslå motion H7 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att följa upp resultatet av att värva
medlemmar bland månadsgivare och i det fall resultatet är positivt utöka
denna form av medlemsvärvning.

42. Uttalande om migration och integration
I enlighet med det uppdrag om ett uttalande om migration och integration som
redaktionskommittén fått av Riksstämman presenterade Margareta Albinsson,
ordförande i redaktionskommittén, kommitténs förslag till uttalande från stämman om att Sverige måste vara en stark röst för rätten att söka asyl och för ett
humant och värdigt mottagande. För Riksstämmans beslut, se § 48.
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43. Val av ordförande för Svenska Röda Korset 2015-2019
Stämmoordförande Peter Örn övertog ledningen av förhandlingarna.
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson, meddelade att valberedningen
föreslog Anna Carlstedt till ordförande i Svenska Röda Korset för perioden
2015–2019.
Riksstämman beslutade enhälligt att bifalla valberedningens förslag
att

välja Anna Carlstedt till ordförande i Svenska Röda Korset för perioden
2015–2019.

44. Val av ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse
Inför valet av ledamöter till Svenska Röda Korsets styrelse justerades röstlängden
till 221 röstberättigade ombud (se § 33). Stämmoordförande Peter Örn meddelade att 223 röster korrekt avgivits i valet av ledamöter till Svenska Röda Korsets
styrelse.
Riksstämman beslutade
att

notera att den justerade röstlängden i § 33 ovan inte korrekt avspeglade antalet avgivna röster i valet av ledamöter till Svenska Röda Korsets styrelse.

att

notera att 223 röster korrekt avgivits i valet av ledamöter till Svenska
Röda Korsets styrelse.

Lisa Pettersson, av Riksstämman utsedd rösträknare, redogjorde för resultatet vid
valet av ledamöter till Svenska Röda Korsets styrelse.
Vice stämmoordförande Britt Dicksson övertog ledningen av förhandlingarna.
Riksstämman beslutade
att

fastställa presenterat valresultat och därmed välja Oscar Fredriksson, Bo
Hermansson, Kristina Ljungros, Katarina Struwe Orleifson, Shirin Persson,
Elisabet Perttu, Angelica Rage, Johan Sohlberg, Johan Strid, Johan Wendt
och ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund (Hala Mohammed) till
ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse för perioden 2015-2019.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
45. Val av Svenska Röda Korsets revisorer och ersättare
Stämmoordförande Peter Örn övertog ledningen av förhandlingarna.
Valberedningens ordförande Malin Gunnarsson presenterade valberedningens
förslag till revisorer för Svenska Röda Korset 2016, 2017, 2018 och 2019.
Riksstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag
att

välja Kent Eriksson och Håkan Jarmar till ordinarie föreningsrevisorer i
Svenska Röda Korset för åren 2016, 2017, 2018 och 2019 och till dessas
ersättare välja Curt Broberg och Birgitta Tallroth.

att

välja Thomas Lönnström, Ernst & Young, till ordinarie auktoriserad revisor för Svenska Röda Korset och Jennifer Rock-Baley, Ernst & Young, till
dennas ersättare för åren 2016, 2017, 2018 och 2019.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
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46. Val av Svenska Röda Korsets valberedning
Stämmoordförande Peter Örn presenterade regionrådens förslag till Svenska
Röda Korsets valberedning för perioden 2015-2019.
Svenska Röda Korsets styrelse föreslog nyval av Ewa Jonsson till ordförande i
valberedningen.
Riksstämman beslutade att bifalla regionrådens samt styrelsens förslag
att

välja Ewa Jonsson till ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning för
perioden 2015-2019.

att

välja Barbro Boström, region Syd, Anneli Bengtsson, region Sydost, Elin
Andersson, region Väst, Anna Klintbom, region Gotland, Anders Syd,
region Göta, Wiveka Norvell, region Stockholm, Erik Johan Hjelm, region
Mellan, Bodil Ljunghall, region Mitt, Birgith Wiklund Molberg, region
Södra Norrland, och Bengt Gunnarson, region Norra Norrland, till valberedning för Svenska Röda Korset för perioden 2015-2019.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
47. Övriga motioner – motioner G23-G29
Vice stämmoordförande Joseﬁne Larsson övertog ledningen av förhandlingarna.
Behandlingen av motioner G, övriga motioner, fortsatte.
Motioner G23-G26

I motion G23, ingiven av Eda rödakorskrets, yrkades att anslag till kurserna i
Första hjälpen och barnolycksfall skulle utökas. I motion G24, ingiven av Solna
och Ulriksdals rödakorskretsar, yrkades bland annat att det skulle göras en satsning för att förstärka utbildningsresurserna inom Första hjälpen. I motion G25,
ingiven av Eskilstuna rödakorskrets, yrkades att avtal skulle tecknas med certiﬁerade instruktörer och att styrelsen skulle få i uppdrag att utreda ett återinförande
av anställda rödakorslärare. I motion G26, ingiven av Ulla-Greta Pettersson,
medlem i Umeå rödakorskrets, yrkades att Första hjälpen-träning skulle återinföras.
Styrelsen yrkade i sitt samlingsyttrande över motionerna att de skulle avslås till
förmån för att uppdra åt styrelsen att redovisa och återkomma med en uppföljning av hur Första hjälpen för alla har fallit ut.
Nils-Arvid Jonasson, ombud 174, yrkade att det skulle göras en balanserad investering för en successiv förstärkning av utbildningsresurserna för att möjliggöra ett
successivt ökat antal formellt utbildade i Första hjälpen inför Riksstämman 2019
och att det skulle göras en balanserad investering för stöd till en successiv utökning av Första hjälpen-grupper inför Riksstämman 2019. (Se bilaga 36.)
Elisabet Perttu, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 9, yrkade avslag på yrkandet från ombud 174.
Riksstämman beslutade att bifalla yrkandet från ombud 174 över motion G24
att

det görs en balanserad investering för en successiv förstärkning av utbildningsresurserna och därmed möjliggöra ett successivt ökat antal formellt
utbildade i Första hjälpen inför Riksstämman 2019.

att

det görs en balanserad investering för stöd till en successiv utökning av
Första hjälpen-grupper inför Riksstämman 2019.
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Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motioner G23, G24, G25 och G26 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att kontinuerligt redovisa och återkomma med en vägledande uppföljning av hur Första hjälpen för alla har
fallit ut och samtidigt inhämta och sprida goda exempel för att stödja den
fortsatta utvecklingen.

Motion G27

Riksstämman beslutade
att

bordlägga behandlingen av motion G27 till senare under dagen.

Motion G28

I motion G28, ingiven av Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkades att styrelsen
skulle uppdras att varje år fram till och med 2019 särskilt avsätta resurser för
strategiskt arbete för förnyelse och föryngring av rödakorsrörelsen i Sverige, att
styrelsen skulle bjuda in Röda Korsets Ungdomsförbund att delta i arbetet med
att ta fram en handlingsplan för hur rödakorsrörelsen i Sverige ska arbeta för att
bli en aktör som är allas självklara kanal för socialt engagemang samt att styrelsen till Rödakorsforum 2017 skulle presentera en handlingsplan för hur rödakorsrörelsen i Sverige ska arbeta för att bli en aktör som är allas självklara kanal för
socialt engagemang.
Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås till förmån
för att styrelsen skulle uppdras att tillsammans med Ungdomsförbundet ta fram
ett diskussionsunderlag som avsåg stärka och stimulera dialogen för arbetet med
förnyelse och föryngring i Svenska Röda Korset.
Jim Bengtsson, ombud 14, lämnade ett reviderat yrkande till motion G28 som
innebar att styrelsen skulle uppdras att varje år fram till och med 2019 särskilt
avsätta resurser för strategiskt arbete för förnyelse och föryngring av rödakorsrörelsen i Sverige, att styrelsen skulle bjuda in Röda Korsets Ungdomsförbund
att delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur rödakorsrörelsen i
Sverige ska arbeta för att bli en aktör som är allas självklara kanal för socialt engagemang och att styrelsen senast 2017 skulle presentera en handlingsplan för hur
rödakorsrörelsen i Sverige ska arbeta för att bli en aktör som är allas självklara
kanal för socialt engagemang. (Se bilaga 37.)
Gunnar Köhlin, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 8, lämnade ett reviderat
yrkande från styrelsen, att ge styrelsen i uppdrag att senast i början av 2016 i
samverkan med Röda Korsets Ungdomsförbund skapa en process för föryngring,
förnyelse och ökad mångfald inom rödakorsrörelsen i Sverige och att ge Svenska
Röda Korsets styrelse i uppdrag att säkerställa att denna process konkret påverkar verksamheten så att föryngring, förnyelse och ökad mångfald uppnås. Detta
skulle avspeglas i verksamhetsplaneringen och följas upp inom ramen för denna.
(Se bilaga 38.)
Sune Follin, ombud 211, yrkade bifall till yrkandet från ombud 14.
De presenterade yrkandena och vikten av förnyelse och föryngring i organisationen kommenterades av ombud 3, 84, 18, 73, 125, 13 och 152.
Riksstämman beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från ombud 14
att

28

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att varje år fram till och med 2019
särskilt avsätta resurser för strategiskt arbete för förnyelse och föryngring
(i den mening stadgarna avser) av rödakorsrörelsen i Sverige.
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att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att bjuda in Röda Korsets Ungdomsförbund att delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur
rödakorsrörelsen i Sverige ska arbeta för att bli en aktör som är allas självklara kanal för socialt engagemang.

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att senast 2017 presentera en
handlingsplan för hur rödakorsrörelsen i Sverige ska arbeta för att bli en
aktör som är alls självklara kanal för socialt engagemang.

Motion G29

I motion G29, ingiven av Åsa Älander, medlem i Ljusdals rödakorskrets, yrkades
att det skulle utredas om partipolitiskt engagemang är förenligt med att vara förtroendevald i Svenska Röda Korsets styrelse. Styrelsens yrkade i sitt yttrande över
motionen att den skulle avslås.
Åsa Älander, ombud 108, meddelade att hon drar tillbaka sitt yrkande till förmån
för Svenska Röda Korsets styrelses yrkande. (Se bilaga 39.)
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

anse motion G29 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.

Motion G27

I motion G27, ingiven av Åsa Älander, medlem i Ljusdals rödakorskrets, yrkades
bland annat att en eller två utbildare i rödakorskunskap skulle anställas. Styrelsen
yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås.
Åsa Älander, ombud 108, yrkade bifall till motion G27.
Britt-Louise Gunnar, ombud 104, yrkade bifall till motion G27.
Lisbeth Svarén, ombud 289, yrkade bifall till motion G27.
Elisabet Perttu, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 9, kommenterade inläggen
och yrkade avslag till motion G27 och yrkade bifall till styrelsens yttrande.
Lisbet Hall Karlsson, ombud 73, yrkade bifall till motion G27.
Inga-Lill Johansson, ombud 244, yrkade bifall till motion G27.
Elisabet Perttu, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 9, kommenterade inläggen
och lämnade ett tilläggsyrkande från styrelsen som innebär att styrelsen får i uppdrag att säkerställa kvaliteten på utbildningen i rödakorskunskap. (Se bilaga 40.)
Riksstämman beslutade
att

sätta streck i debatten avseende behandlingen av motion G27.

Riksstämman beslutade
att

avslå motion G27.

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att säkerställa kvaliteten på utbildning i rödakorskunskap.

Mot beslutet reserverade sig Britt-Louise Gunnar, ombud 104, och Åsa Älander,
ombud 108. (Se bilagor 41-42.)
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48. Uttalande om migration och integration
Vice stämmoordförande Britt Dicksson övertog ledningen av förhandlingarna.
Margareta Albinsson, redaktionskommitténs ordförande, kommenterade förslaget till uttalande kring migration och integration från stämman som delats ut till
stämmoombuden tidigare under dagen.
Riksstämman beslutade att bifalla redaktionskommitténs förslag
att

anta ett uttalande om att Sverige måste vara en stark röst för rätten att söka
asyl och för ett humant och värdigt mottagande. (Se bilaga 43.)

49. Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset att gälla från 2016
Stämmoordförande Peter Örn tog över ledningen av förhandlingarna.
Eva von Oelreich, ordförande i Svenska Röda Korset, ombud 1, presenterade
bakgrunden till styrelsens förslag till reviderade stadgar. Eva von Oelreich informerade också om att styrelsen under hösten kommer att utarbeta tillämpningsföreskrifter till stadgarna.
Inför behandlingen av stadgarna, som kräver två tredjedelars majoritet för beslut,
föreslog stämmopresidiet att röstlängden skulle justeras.
Riksstämman beslutade
att

justera röstlängden till 228 röstberättigade ombud.

§§ 1-3 i gällande stadgar

Åsa Älander, ombud 108, lyfte frågan om varför den röda kristallen inte nämns
tillsammans med det röda korset och den röda halvmånen i § 3b. Eva von
Oelreich svarade att den röda kristallen inte ingår i hur den internationella rörelsen beskriver sig och då inte heller hur vi som nationella föreningar beskriver oss.
Riksstämman beslutade med kvalificerad majoritet att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa lydelserna §§ 1, 2 och 3 i stadgarna för föreningen Svenska
Röda Korset att gälla från 2016.

§§ 4-6 i gällande stadgar och motioner I1-I4

Motion I1 – inträde/medlemskap
I motion I1, ingiven av Värnamo rödakorskrets, yrkades att alla frivilliga måste
vara medlemmar. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle
avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motion I1.

Motioner I2-I4 – uteslutning av medlem

I motioner I2, I3 och I4, ingivna av Rolf Nilsson, medlem i Geﬂe rödakorskrets,
Umeå rödakorskrets respektive Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkades bland
annat att medlem som är aktiv i annan organisation och sammanhang som direkt
motarbetar Röda Korsets verksamhet och värderingar skulle kunna uteslutas,
att kretsarna skulle ha mandat att avgöra om en tidigare utesluten medlem kan
beviljas återinträde i kretsen och att det skulle utarbetas regler för stöd till kretsarna i detta samt att uteslutning av medlem även skulle kunna ske om en medlem
på något sätt skadar Svenska Röda Korset ekonomiskt eller förtroendemässigt.
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Styrelsen yrkade i sitt samlingsyttrande över motionerna att de skulle avslås.
I stället föreslog styrelsen en förändring i stadgarna som skulle möjliggöra för
kretsar att utesluta en medlem som oavsett var, inom eller utom Röda Korset,
gravt bryter mot stadgarnas ändamålsparagraf eller i övrigt agerar i strid mot
Röda Korsets grundprinciper.
Maria Gripenhoftner, ombud 152, yrkade på avslag på motion I3 under förutsättning att stämman bifaller styrelsens stadgeförslag och att frågan om uteslutning
av medlem regleras i tillämpningsföreskrifterna till stadgarna. (Se bilaga 44.)
Maria Gripenhoftner yrkade även att styrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp som
deltar i utformningen av tillämpningsföreskrifterna. Stämmoordförande Peter
Örn meddelade att detta yrkande tas upp för behandling efter det att stämman
färdigbehandlat stadgarna. (Se bilaga 45.)
Linnéa Johansson, ombud 17, yrkade när det gällde motion I4 att det i § 6 i gällande stadgar (i § 4 i förslaget till reviderade stadgar) tydliggörs läggs till att uteslutning av medlem kan göras även om medlemmen skadar Svenska Röda Korset
ekonomiskt eller förtroendemässigt. (Se bilaga 46.)
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motioner I2, I3 och I4.

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa lydelsen i § 4 (f.d. § 6) om uteslutning av medlem till ”Uteslutning
kan ske av medlem som genom sitt handlande gravt bryter mot stadgarnas
ändamålsparagraf eller i övrigt agerar i strid med Röda Korsets grundprinciper.”

Riksstämman beslutade att med kvalificerad majoritet bifalla styrelsens förslag
att

fastställa lydelsen i § 4 (f.d. §§ 4, 5 och 6) i stadgarna för föreningen Svenska
Röda Korset att gälla från 2016.

§§ 7-8 i gällande stadgar och motioner I5-I7

Motioner I5-I7 – kretsbegreppet och rödakorsgrupper
I motioner I5, I6 och I7, ingivna av Linköpings Södra rödakorskrets, Lindesbergs rödakorskrets respektive Gunnar Ström, medlem i Forshaga rödakorskrets,
yrkades bland annat att ordet ”krets” skulle strykas som ett kriterium för kretsnamn och att begreppen kretsstämma och krets byts ut samt att en krets skulle
ha möjlighet att välja en eller ﬂera så kallade rödakorsgrupper med uppgift att på
kretsens uppdrag vara verksam i en angiven geograﬁsk del av kretsens område.
Styrelsen yrkade i sina yttranden över motionerna att de skulle avslås.
Annika Belkert, ombud 44, yrkade på avslag på motioner I5 och I6 och på bifall
till styrelsens yrkande i dess samlingsyttrande över motionerna. (Se bilaga 47.)
Nils-Arvid Jonasson, ombud 174, yrkade bifall till motion I7.
Naeimy Blücher Johansson, ombud 64, yrkade bifall till motion I7. (Se bilaga 48.)
Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 4, framhöll att styrelsen håller med motionären i sak men vill inte att frågan regleras i stadgarna.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motioner I5 och I6.

Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motion I7.
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§§ 7-8
Riksstämman beslutade med kvalificerad majoritet att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa lydelserna i §§ 5 och 6 (f.d. §§ 7 och 8) i stadgarna för föreningen
Svenska Röda Korset att gälla från 2016.

§§ 9-10 i gällande stadgar

Riksstämman beslutade med kvalificerad majoritet att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa lydelserna i §§ 7 och 8 (f.d. §§ 9 och 10) i stadgarna för föreningen
Svenska Röda Korset att gälla från 2016.

§ 11 i gällande stadgar och motion I8

Åsa Älander, ombud 108, tog upp det beslut som Riksstämman fattat under
gårdagen om att förkortningar inte ska användas och konsekvensen av det i stadgarna. Stämmoordförande Peter Örn meddelade att detta tilläggsyrkande tas upp
för behandling efter det att stämman färdigbehandlat stadgarna.
Motion I8 – mandattider
I motion I8, ingiven av Sundsvalls, Alnö, Njurunda, Sköns, Skönsbergs och
Tuna-Attmar-Stöde rödakorskretsar, yrkades att begränsningen av mandattiden
för förtroendevalda skulle tas bort. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen
att den skulle avslås.
Mona Palander, ombud 264, yrkade bifall till motion I8. (Se bilaga 49.)
Leif Palmberg, ombud 262, yrkade bifall till motion I8. (Se bilaga 50.)
Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 4, underströk att
stadgarna redan i dag möjliggör undantag från den begränsade mandattiden.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motion I8.

§ 11
Riksstämman beslutade med kvalificerad majoritet att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa lydelsen i § 9 (f.d. § 11) i stadgarna för föreningen Svenska
Röda Korset att gälla från 2016.

§ 12 i gällande stadgar och motioner I9-I11

Stämmoordförande Peter Örn påminde om att Riksstämman redan under gårdagen fattat beslut om andra och tredje meningen i § 12, moment Ordförande och
ledamöter, i gällande stadgar, nämligen att ordföranden i Röda Korsets Ungdomsförbund utgör en av ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
§ 12 och motion I11 – krav på styrelseledamöter
I motion I11, ingiven av Gertrud Holm, medlem i Lomma rödakorskrets, yrkades att i kriterierna för att vara styrelseledamot skulle strykas skrivningen om att
styrelseledamot inte får ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna obetalda
skatteskulder. Styrelsen hade i sitt förslag till stadgar tillmötesgått motionären
genom att ta bort de tidigare föreslagna skrivningarna som var införda i § 14 och
som avsåg kretsstyrelsen, men däremot behållit dem i § 12 som avsåg Svenska
Röda Korsets styrelse.
Jim Bengtsson, ombud 14, yrkade att kravet att vara myndig för att vara styrelseledamot skulle strykas i § 12, moment Ordförande och ledamöter, näst sista
stycket. (Se bilaga 51.)
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Vidar Sandell, ombud 84, yrkade som tillägg till motion I11 att kretsen har möjlighet att vända sig till Infoservice i frågor som rör konkurs och näringsförbud.
(Se bilaga 52.)
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

anse motion I11 besvarade med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.

Riksstämman beslutade med kvalificerad majoritet att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa lydelsen i § 10 (f.d. § 12) i stadgarna för föreningen Svenska
Röda Korset att gälla från 2016.

Motioner I9-I10 – fyllnadsval och insyn i kretsstyrelserna
I motion I10, ingiven av Inger Alesmark, medlem i Kristianstadsbygdens rödakorskrets, yrkades att Svenska Röda Korsets styrelse skulle ha rätt att få insyn i
kretsarnas redovisning och skyldighet att vidta åtgärder om så behövs. Styrelsen
yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle anses besvarad.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

anse motion I10 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.

I motion I9, ingiven av Anne Andersson, medlem i Långaröds rödakorskrets,
yrkades bland annat att fyllnadsval som följd av permanent förfall av ledamot
i Svenska Röda Korsets styrelse i första hand skulle genomföras av Riksstämman och inte som i dag av Regionalt forum. Styrelsen hade i sitt stadgeförslag till
stämman hörsammat detta och yrkade därför i sitt yttrande över motionen att
den skulle anses besvarad.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

anse motion I9 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.

§§ 13-14 i gällande stadgar och motioner I12-I16

Motioner I12-I13 – datum för kretsstämma
I motioner I12 och I13, ingivna av Sollentuna rödakorskrets respektive Örslösa,
Lidköpings, Härjevad-Trässby-Saleby, Rackeby-Skalunda, Tun-Friel-Karaby och
Råda-Mellby-Åsaka rödakorskretsar, yrkades att kretsstämman skulle hållas före
mars månads utgång. Styrelsen yrkade i sitt samlingsyttrande över motionerna
att de skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motioner I12 och I13.

Motioner I14-I15 – fullmakter vid kretsstämma
I motioner I14 och I15, ingivna av Åsa Älander, medlem i Ljusdals rödakorskrets, respektive Britt-Inger Allberg, Gudrun Hansson, Ibo Schupp Jonasson och
Louise Degerman, medlemmar i Ströms rödakorskrets, yrkades att § 13 i stadgarna skulle kompletteras med att fullmakter inte ska förekomma på en kretsstämma. Styrelsen yrkade i sitt samlingsyttrande över motionerna att de skulle avslås.
Åsa Älander, ombud 108, meddelade att hon anslöt sig till styrelsens förslag.
(Se bilaga 53.)
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motioner I14 och I15.
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Motion I16 – extra kretsstämma
I motion I16, ingiven av Britt-Inger Allberg, Gudrun Hansson, Ibo Schupp
Jonasson och Louise Degerman, medlemmar i Ströms rödakorskrets, yrkades att
styrelsen skulle uppdras att utfärda riktlinjer för handläggning av begäran om
extra kretsstämma. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle
avslås till förmån för att föra in det i tillämpningsföreskrifterna till stadgarna.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motion I16 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att i tillämpningsföreskrifterna till
stadgarna föra in föreskrifter om extra kretsstämma enligt § 13 i stadgarna.

§§ 13-14
Maria Karlsson, ombud 313, yrkade att kretsstyrelsen även fortsatt skulle bestå
av en ordförande och ytterligare minst två ledamöter. (Se bilaga 54.)
Riksstämman beslutade med kvaliﬁcerad majoritet att bifalla styrelsens förslag
att fastställa lydelserna i §§ 11 och 12 (f.d. §§ 13 och 14) i stadgarna för föreningen
Svenska Röda Korset att gälla från 2016.
§§ 15-25 i gällande stadgar och motioner I17-I18

Motioner I17-I18 – ekonomiskt bidrag till organisationer och enskilda
I motioner I17 och I18, ingivna av Marianne Ek, medlem i Högsby rödakorskrets,
respektive Hässleholms rödakorskrets, yrkades att kretsarna skulle få fördela och
ge pengar även till andra organisationer och ekonomiskt bidrag direkt till enskilda personer. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motioner I17 och I18.

§§ 15-25
Riksstämman beslutade med kvaliﬁcerad majoritet att bifalla styrelsens förslag
att fastställa lydelserna i §§ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
(f.d. §§ 15-25) i stadgarna för föreningen Svenska Röda Korset att gälla från 2016.
Därefter ställdes proposition på stadgarna i sin helhet.
Riksstämman beslutade med kvalificerad majoritet att bifalla styrelsens förslag
att

fastställa stadgar för föreningen Svenska Röda Korset att gälla från 2016.
(Se bilaga 55.)

Övrigt

Slutligen togs de två yrkandena från ombud 108 och 152 upp till behandling.
Riksstämman beslutade att bifalla yrkandet från ombud 108
att

inte använda förkortningar i Svenska Röda Korsets stadgar.

Riksstämman beslutade att bifalla yrkandet från ombud 152
att

34

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp som
deltar i utformningen av tillämpningsföreskrifter till stadgarna för föreningen Svenska Röda Korset.
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50. Övriga motioner – motioner G30-G38
Vice stämmoordförande Joseﬁne Larsson tog över ledningen av förhandlingarna.
Behandlingen av motioner G, övriga motioner, fortsatte.
Motion G30 – Övrigt

I motion G30, ingiven av Lisbeth Svarén, medlem i Sjövik-Östads rödakorskrets
och i Lerums rödakorskrets, yrkades att krets-till-krets-samarbetet skulle återupptas så att pengar kunde skickas direkt mellan kretsar i syfte att möjliggöra
och öka det internationella engagemanget på kretsnivå.
Lisbeth Svarén, ombud 289, yrkade att ett pilotprojekt genomförs inom Svenska
Röda Korsets ramar och regelverk och i samarbete med Rumänska Röda Korset,
vilka skulle utrusta lämplig rödakorskrets med eget bankkonto. (Se bilaga 56.)
Gunnar Köhlin, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 8, yrkade på avslag på
motion G30.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motion G30.

Motion G31

I motion G31, ingiven av Rolf Nilsson, medlem i Geﬂe rödakorskrets, yrkades
att kretsar och samverkansråd skulle ges möjlighet att bilda ideella föreningar
som ansvarar för sociala verksamheter och bemanning av mötesplatser och
butiker med ekonomi – och arbetsgivarmandat, enligt modellen som används på
Gotland. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle bifallas.
Riksstämman beslutade att bifalla motion G31
att

kretsar och samverkansråd ska ges möjlighet att bilda ideella föreningar
som ansvarar för sociala verksamheter och bemanning av mötesplatser och
butiker med ekonomi- och arbetsgivarmandat.

Motion G32

I motion G32, ingiven av Carl Gustaf Lundström, medlem i Munkatorps rödakorskrets, yrkades att styrelsen skulle uppdras att ta initiativ till samtal mellan
frivilligorganisationerna och staten för att snarast starta en utredning med syfte
att belysa möjligheterna för en förstärkning av beredskapen genom en allmän
samhällstjänst. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle avslås
till förmån för att styrelsen skulle få i uppdrag att utveckla Svenska Röda Korsets
roll inom kris- och beredskapsområdet.
Bengt Gunnarson, ombud 149, yrkade bifall till motion G32. (Se bilaga 57.)
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motion G32 till förmån för:

att

uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utveckla Svenska Röda Korsets
position och roll som en aktiv samhällsaktör inom kris- och beredskapsområdet.

Motion G33

I motion G33, ingiven av Rolf Nilsson, medlem i Geﬂe rödakorskrets, yrkades att
Riksstämman skulle göra ett uttalande mot barnäktenskap och att Svenska
Röda Korset skulle verka för att ”synnerliga skäl” tas bort ur lagen om barnäktenskap. Styrelsen menade i sitt yttrande över motionen att Svenska Röda Korset
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bör prioritera sina resurser i frågor där organisationen har ett tydligt mandat
och ett särskilt mervärde och yrkade därför avslag på motionen.
Rolf Nilsson, ombud 98, kommenterade sin motion.
Daniel Olsson, ombud 19, yrkade bifall till motion G33 och lämnade ett tilläggsyrkande i det fall motionen skulle avslås om att Svenska Röda Korset skulle ta
ställning för att synnerliga skäl tas bort ur lagen om barnäktenskap.
(Se bilaga 58.)
Riksstämman beslutade
att

sätta streck i debatten avseende behandlingen av motion G33.

Ineke Prang, Svenska Röda Korsets styrelse, ombud 10, kommenterade inläggen.
Riksstämman beslutade att bifalla motion G33
att

Riksstämman gör ett uttalande mot barnäktenskap.

att

Svenska Röda Korset verkar för att ”synnerliga skäl” tas bort ur lagen om
barnäktenskap.

Då tiden för Riksstämmans avslutning närmade sig föreslog vice stämmoordförande Joseﬁne Larsson å stämmopresidiets vägnar att talartid och repliktid skulle
begränsas.
Riksstämman beslutade
att

begränsa tiden för anförande till maximalt två minuter och tiden för replik
till maximalt en halv minut.

Margareta Albinsson, ordförande i redaktionskommittén, föreslog att redaktionskommittén skulle uppdras att utarbeta förslag till ett uttalande mot barnäktenskap.
Riksstämman beslutade
att

uppdra åt redaktionskommittén att i Riksstämmans namn utarbeta ett
uttalande mot barnäktenskap. (Se bilaga 59.)

Motion G34

I motion G34, ingiven av Marianne Ericsson, medlem i Gottsunda-Sunnersta
rödakorskrets, yrkades bland annat att alla lokaler som används vid Svenska
Röda Korsets möten skulle vara handikappanpassade och försedda med hörselslinga. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att den skulle anses besvarad med yttrandet.
Åsa Älander, ombud 108, yrkade bifall till motion G34.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

anse motion G34 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.

Motioner G35-G36

I motioner G35 och G36, ingivna av Huddinge rödakorskrets, yrkades bland annat att ekonomiskt svaga patienter skulle få sina viktiga behov av receptmedicin
och ortopedhjälpmedel tillgodosedda och att en rödakorsfond till stöd för ekonomiskt svaga i Sverige skulle inrättas. Styrelsen yrkade i sitt samlingsyttrande över
motionerna att de skulle avslås.
Mogens Petersen, ombud 164, yrkade bifall till motioner G35 och G36.
(Se bilagor 60-61.)
36
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Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

avslå motioner G35-G36.

Motion G37

I motion G37, ingiven av Solna och Ulriksdals rödakorskretsar, yrkades bland
annat att redovisningen av verksamhetssiffror i årsberättelsen skulle förtydligas
och förbättras samt att Röda Korsets Ungdomsförbund skulle få en faktaruta i
årsberättelsen. Styrelsen yrkade i sitt yttrande över motionen att dess första attsats skulle bifallas och övriga att-satser skulle anses besvarade.
Nils-Arvid Jonasson, ombud 174, yrkade att Röda Korsets Ungdomsförbund i
enlighet med enhetsprincipen får en egen faktaruta i årsberättelsen.
(Se bilaga 62.)
Riksstämman beslutade att bifalla första att-satsen i motion G37
att

förtydliga och förbättra redovisningen av verksamhetssiffror i årsberättelsen.

att

anse andra och tredje att-satserna i motion G37 besvarade med vad
styrelsen anfört i sitt yttrande över motionen.

Riksstämman beslutade att bifalla yrkandet från ombud 174
att

Röda Korsets Ungdomsförbund i enlighet med grundprincipen om Enhet
får en faktaruta eller sida om sin organisation och verksamhet i Svenska
Röda Korsets årsberättelse.

Motion G38

I motion G38, ingiven av Åsa Älander, medlem i Ljusdals rödakorskrets, yrkades
att det skulle utarbetas rutiner för utbetalningar till frivilliga. Styrelsen yrkade i
sitt yttrande över motionen att den skulle anses besvarad med yttrandet.
Riksstämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande
att

anse motion G38 besvarad med vad Svenska Röda Korsets anfört i sitt
yttrande över motionen.

51. Övriga frågor
Stämmoordförande Peter Örn läste upp en övrig fråga från Claes Bergqvist,
ombud 305, som uppmanade ombuden att ta reda på rätt datum för när kretsarna bildades och lägga in det i medlems- och givarsystemet Redy. (Se bilaga 63.)
52. Riksstämman avslutas
Stämmoordförande Peter Örn tackade ombuden, övriga stämmopresidiet och sekretariatet samt rådplatsteamledare, justerare och rösträknare för gott samarbete.
Eva von Oelreich tackade stämmopresidiet för sitt trygga och kunniga sätt att
leda förhandlingarna. Hon tackade också stämmoombuden för deras engagemang i förhandlingarna och entusiasm utan plenisalen.
Eva von Oelreich tackade därefter Ylva de Val, projektledare för Riksstämman,
och Peter Sörensen, lokal projektledare, och alla frivilliga i region Sydost som
bidragit före och under stämman samt de frivilliga som bistått i förberedelserna
före och under ombudsutbildningen och vidareutvecklingen av påverkanstorgsmetoden, rådplatsteamen vid påverkanstorget, samtalsledarna vid Open space,
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redaktionskommittén, justerare, rösträknare, observatörer, samt gästerna från
Finska Röda Korset och Norges Röda Kors.
Eva von Oelreich tackade slutligen för de fyra år som hon haft förmånen att vara
Svenska Röda Korsets ordförande. Hon framförde ett tack till styrelsen, generalsekreteraren, ledningsgruppen och tjänstemännen, regionråden, kretsarna och de
frivilliga, de nordiska kollegorna och kollegorna från andra rödakors- och rödahalvmåneföreningar i världen.
Maria Gripenhoftner, ombud 152, gratulerade den nya styrelsen, tackade den
gamla styrelsen och framför allt Eva von Oelreich å Umeå rödakorskrets vägnar.
Margareta Albinsson, Svenska Röda Korsets styrelse, tackade å Svenska
Röda Korsets vägnar Eva von Oelreich för hennes fyra år som ordförande.
Eva von Oelreich överlämnade ordet till den nyvalda ordföranden
Anna Carlstedt. Anna Carlstedt tackade ombuden för förtroendet och höll ett
anförande (Se bilaga 64.)
Svenska Röda Korsets ordförande Anna Carlstedt förklarade 2015 års
Riksstämma avslutad.

Vid protokollet:

Anna Mattson

Johanna Vikström

Justerat 2015-08-28

Peter Örn
Stämmoordförande

Bengt Gunnarson
Justerare
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Britt Dicksson

Joseﬁne Larsson

Vice stämmoordförande

Vice stämmoordförande

Lisa Pettersson
Justerare
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