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Skurup 246. Inga Chrisén

Staffanstorp 247. Lena Osberg
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Region Sydost
Kommun

Alvesta 262. Bertil Olsson

Borgholm 263. Laila Söderlind
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Hultsfred 265. Gudrun Gustafsson

Högsby 266. Lars-Erik Lindén

Kalmar 267. Birgitta Strümpel

Kalmar 268. Kerstin Lindblom

Karlshamn 269. Anneli Bengtsson
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Ljungby 273. Barbro Sandell
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Ronneby 280. Gunvor Åhgren
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Uppvidinge 284. Lars Wähämäki

Vimmerby 285. Birgitta Backman

Västervik 286. Helena Sköld

Västervik 287. Kerstin Svärd

Växjö 288. Birgitta Asplund

Växjö 289. Mats Tage Andersson

Älmhult 290. Anna-Lisa Ternelius

Regionråd 291. Sonia Lindell

292. Eva Engvall
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Region Södra Norrland
Kommun

Berg 293. Kerstin Häggmark

Bräcke 294. Elisabeth Rundström

Dorotea 295. Barbro Nordlander 
Andersson

Härjedalen 296. Anna-Maria Johansson

Härnösand 297. Britt Sandelin

Kramfors 298. Britta Hörling

Krokom 299. Solvig Ljusterdal

Ragunda 300. Lisbeth Högström

Sollefteå 301. Berit Vedin

Strömsund 302. Britt-Inger Allberg

Sundsvall 303. Helen Lodin

Sundsvall 304. Kerstin Lestander

Timrå 305. Eva Westerlund

Ånge 306. Siw Frisk

Åre 307. Berit Pettersson

Örnsköldsvik 308. Britt-Marie Edfors

Östersund 309. Bodil Henriksson-
Johansson

Östersund 310. Gun Modin

Regionråd 311. Ulla Johansson

312. Tord Jemteborn

Region Väst
Kommun

Ale 313. Inger Öhrn

Alingsås 314. Sigrid Olsson

Bengtsfors 315. Gun Joelsson

Borås 317. Bertil Sköldberg

Borås 318. Barbro Hansson

Essunga 320. Kerstin Alin

Falköping 321. Ann Johansson

Falköping 322. Berit Bertilsson

Färgelanda 323. Maj-Lis Eriksson

Gullspång 325. Nils Klarin

Göteborg 326. Birgitta Ungerth

Göteborg 327. Lola Ewerlund

Göteborg 328. Annica Jensen

Göteborg 329. Sara Klevmar

Göteborg 330. Inger Augustsson

Hjo 333. Jarl Graf

Härryda 334. Birgitta Lundehed

Karlsborg 335. John Persson

Kungälv 336. Göran Oskarson

Lerum 337. Mats Myrmarker

Lidköping 338. Maria Karlqvist

Lilla Edet 339. Sten-Evert Sandbeck

Lysekil 340. Gun Jarnedal

Mariestad 341. Kerstin Bredh

Mark 342. Mary Österström

Mark 343. Stellan Eriksson

Mellerud 344. Stig Larsson

Munkedal 345. Eva Henriksson

Mölndal 346. Nils Aronson

Orust 347. Kenth Tolwers

Partille 348. Gerd Wetterström

Skara 349. Carl-Gustaf Lundström

Skövde 350. Christa Älvestam

Sotenäs 351. Elaine Wirtanen

Stenungsund 352. Jan Johansson

Strömstad 353. Ragnar Svantesson

Svenljunga 354. Claes Bergqvist

Tanum 355. Renée Andersson

Tibro 356. Bengt Jacobsson

Tidaholm 357. Kyllikki Anderson

Tjörn 358. Ann Olsson

Tranemo 359. Ann Blomquist Ölander

Trollhättan 360. Mari-Anne Alfredsson

Töreboda 361. Magnus Olson

Uddevalla 362. Ingemar Johansson

Ulricehamn 363. Ulla Olander

Vara 364. Kerstin Lindqvist

Vårgårda 365. Ingamaj Wallertz 
Olsson

Vänersborg 366. Inger Nilsén
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Åmål 367. Ingrid Hagekull

Öckerö 368. Marianne Andersson

Regionråd 370. Inger Persson

Röda Korsets Ungdomsförbund
371. Bahare Haghshenas
372. Marika Bystedt
373. Kent Eriksson
374. Martin Hedberg
375. Stefan Gudasic
376. Erik Odal Nilsson
377. Katarina Bivald
378. Åsa Rolandsson
379. Johanna Ritscher
380. Kevin Palm

REVISORER
Jonas Grahn Lena Thunberg

Mia Mangefors

VALBEREDNING
Staffan Fors Inger Blomqvist

Curt Broberg Henric Hultin

Björn Lundell Per Henrik Magnusson

Göran Olsson Solweig Schmidt

Gunnar Ståhl Susann Thorngren

Per Wahlqvist

INBJUDNA GÄSTER
Systerföreningar

Danska Röda Korset Steen Dam

Estlands Röda Kors Riina Kabi

Finlands Röda Kors Rachel Nygård-
Taxell

Mimmu Piirto

Kenyas Röda Kors Abbas Gullet

Lettlands Röda Kors Ivars Dreimanis

Dita Malniece

Litauens Röda Kors Arturas Jonkus

Sonata Skuminaite

Norges Röda Kors Øivind Granlund

Nina H Johannessen

Ryska Röda Korset Igor Chirokov

Raisa Lukuttsova

Thailands Röda Kors Soottipom 
Chittmittrapap

Amnat Bariee

Arunee Jesadavisut

Sirirat Lorkerdphol

Svenska Röda Korsets stiftelser och 
institutioner

Röda Korsets folkhögskola
Kjell-Erik Börjesson

Röda Korsets sjukhus
Kerstin Alberius

Stiftelsen Noaks Ark/Röda Korset
Karl-Henrik Nanning
Jan-Olof Morfedt

Stiftelsen Röda Korsets Center
för torterade flyktingar
Rigmor Gillberg

Stiftelsen Rödakorshemmet
Monica Sundström

Övriga

Margareta Albinsson

Angeles Bermudez-Svankvist

Malin Gunnarsson

Stig Larsson

Anna Lundberg

Christina Magnuson

Axel Molin

Patrik Schröder

Ingela Thalén

Kjell Treslow

Bengt Westerberg

Peter Örn

FACKLIGA REPRESENTANTER
Tuula Karlsson Gunilla Rehnberg
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Christer Zettergren

Jan-Eric Billter
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Britta Andersson
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Ingela Holmertz

Yvonne Ilzard

Gunilla Ingvarsson
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Brian Kityo
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Paula Lamberg

Lars-Göran Larmérus

Kim Lidén

Gun Liljeström

Birgit Lindholm

Monica Lorensson

Ulla Lundberg

Mona Lundmark

Torgny Löwenham
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Gerd Manden
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Linda Petersson

Tord Pettersson

Gustavo Ramírez

Lars Rasmusson

Birgitta Ravegård

Gunilla Rehnberg

Göran Robsarve

Johanna Ronström

Irma Rydasp
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Karin Råde
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Birgitta Åström

Ebba Öhlund
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Fredagen den 3 juni

Svenska Röda Korsets Riksstämma 2005 inleddes med ett bildspel kring Röda 
Korsets verksamhet utomlands och i Sverige.

§ 1 RIKSSTÄMMANS ÖPPNANDE

Anders Milton, ordförande i Svenska Röda Korset, Frank Andersson, kommu-
nalråd i Göteborg, Inger Persson, ordförande i Centrumkåren i Göteborg samt 
Bahare Haghshenas, ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund, höll inled-
ningsanförande (se bilagor 1–4).

Anders Milton förklarade 2005 års Riksstämma öppnad.

§ 2 UTLYSNING AV RIKSSTÄMMAN

Anders Milton redogjorde för centralstyrelsens utlysning av Riksstämman 
2005.

RIKSSTÄMMAN FÖRKLARADE 2005 års Riksstämma utlyst i enlighet med § 
13 i stadgar för föreningen Svenska Röda Korset.

§ 3 GRANSKNING AV FULLMAKTER

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T som fullmakter godkänna av kretsstyrelserna insända uppgifter över 
valda ordinarie ombud och ersättare, protokollsutdrag avseende valda 
ombud och ersättare från medlemsmöten samt protokollsutdrag avseen-
de valda ombud och ersättare från regionrådsmöten, samt

A T T godkänna förteckningen över de ombud som registrerats 2005-06-03 
som röstlängd.

§ 4 VAL AV RIKSSTÄMMOPRESIDIUM

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla valberedningens förslag

A T T välja Ingela Thalén till mötesordförande samt Stig Larsson och Patrik 
Schröder till vice mötesordförande.

§ 5 VAL AV RIKSSTÄMMOSEKRETERARE

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla valberedningens förslag

A T T välja Christer Zettergren till förhandlingssekreterare.

Mötesordförande Ingela Thalén tackade å mötespresidiets vägnar för förtroen-
det och övertog ledningen av förhandlingarna.
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§ 6 VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla valberedningens förslag

A T T välja Torsten Hansén, region Syd, och Gun Modin, region Södra Norr-
land, till justerare och tillika rösträknare samt Gunilla Lundberg, region 
Mitt, Uno Mellåker, region Stockholm, och Ove Rosén, region Göta, till 
rösträknare.

§ 7 GODKÄNNANDE AV FÖRHANDLINGSORDNING

Mötesordförande Ingela Thalén presenterade mötespresidiets förslag till revi-
derad förhandlingsordning. I förhandlingsordningen föreslogs sjunde att-sat-
sen ändras till ”punkterna 12, 15–18, 20–21 i föredragningslistan bereds i 
utskott enligt bifogat förslag”.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla mötespresidiets förslag

A T T ordet begärs skriftligt hos mötespresidiet eller genom att röstkortet hålls 
upp,

A T T yrkanden och reservationer lämnas skriftligt till mötespresidiet,

A T T anförande hålls från ombudets plats i salen eller från talarstolen,

A T T anförandet maximeras till tre minuter och repliken till en minut,

A T T antalet repliker till ett anförande maximeras till två,

A T T en redaktionskommitté utses, åt vilken Riksstämman kan uppdra att be-
reda frågor som uppkommer under stämmoförhandlingarna,

A T T punkterna 12, 15–18 samt 20–21 i föredragningslistan bereds i utskott 
enligt bifogat förslag, samt

A T T nominering av kandidater utöver valberedningens förslag lämnas till 
mötespresidiet senast kl. 18 lördagen den 4 juni 2005.

§ 8 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Mötesordföranden presenterade förslag till justeringar i föredragningslistan, 
vilka innebar följande: att under punkten 10 avseende utskottsarbete behandlar 
utskott 3 motioner C1–C24 och utskott 4 motioner C25–C51, att punkterna 13 
och 14 avseende ansvarsfrihet för Svenska Röda Korsets centralstyrelse och 
Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse behandlas före motioner 
A1–A10 och B1–B5 i punkten 12 samt att punkten 16 om stadgar för för-
eningen Svenska Röda Korset tas upp för behandling efter punkten 21 om 
medlemsavgiften.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla mötespresidiets förslag

A T T fastställa föredragningslistan med ovan presenterade förändringar (se 
bilaga 5).
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§ 9 VAL AV REDAKTIONSKOMMITTÉ

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla valberedningens förslag

A T T välja Inger Larsson, centralstyrelsen, till ordförande i redaktions-
kommittén, samt

A T T välja Jarl Graf, region Väst, Hervor Johansson, region Norra Norrland, 
Birgitta Koskinen, region Gotland, och Per Henrik Magnusson, region 
Mellan, till ledamöter i redaktionskommittén, samt Hans Askaner, 
huvudkontoret, till sekreterare i kommittén.

§ 10 AKTUELL ORIENTERING

Svenska Röda Korsets ordförande Anders Milton och generalsekreterare 
Christer Zettergren lämnade aktuella orienteringar om Svenska Röda Korsets 
verksamhet (se bilagor 6–7).

Christer Zettergren meddelade att Riksstämman 2005 föreslås anta ett uttalan-
de kring den växande ohälsan hos asylsökande i Sverige.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T med godkännande lägga den presenterade informationen till handling-
arna.

§ 11 PRESENTATION AV CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG OCH 
BEHANDLING AV FÖRSLAG OCH MOTIONER I UTSKOTT

Centralstyrelsens ledamot Thorsten Andersson presenterade centralstyrelsens 
förslag till fortsatt utveckling av föreningsdemokratin.

Centralstyrelsens ledamot Jon Birgersson presenterade centralstyrelsens för-
slag till arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst för centralstyrelsens övriga ledamöter.

Centralstyrelsens ledamot Stig Andersson presenterade centralstyrelsens för-
slag till reviderade stadgar för föreningen Svenska Röda Korset och medlems-
avgift för 2006–2008.

Centralstyrelsens ledamot Håkan Jarmar presenterade centralstyrelsens för-
slag till Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning för 2006–2011, ”På 
plats för effektiv och medmänsklig hjälp”.

Inför det följande utskottsarbetet informerade mötesordföranden om att det 
fanns möjlighet att i utskotten diskutera det förslag till uttalande kring ohälsan 
hos asylsökande som tidigare omnämnts (se § 10).

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T ajournera sig för utskottsarbete.
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§ 12 CENTRALSTYRELSENS RAPPORTERING MED ANLEDNING 
AV BESLUT VID 1999 OCH 2002 ÅRS RIKSSTÄMMOR

Vice mötesordförande Stig Larsson övertog ledningen av förhandlingarna.

Riksstämman behandlade följande tre rapporter: rapport avseende utvärdering 
av ”Svenska Röda Korsets vision, verksamhet, arbetssätt och organisation år 
2005”, enligt 1999 års Riksstämmas beslut, rapport avseende verkställande av 
motioner, enligt 2002 års Riksstämma samt rapport avseende Röda Korsets 
Ungdomsförbund, enligt beslut fattade vid 2002 års Riksstämma.

§ 12.1 Rapport avseende utvärdering av Svenska Röda Korsets vision, verk-
samhet, arbetssätt och organisation år 2005, enligt 1999 års Riksstäm-
mas beslut

Arne Hansson, sammankallande i projektgruppen för utvärdering av ”Svenska 
Röda Korsets vision, verksamhet, arbetssätt och organisation år 2005”, redo-
gjorde för gruppens slutrapport.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T lägga rapporten avseende utvärdering av Riksstämmans beslut 1999 
gällande ”Svenska Röda Korsets vision, verksamhet, arbetssätt och or-
ganisation år 2005”, till handlingarna (se bilaga 8).

§ 12.2 Rapport avseende verkställande av motioner enligt 2002 års Riksstäm-
mas beslut

Thorsten Andersson, ledamot av centralstyrelsen, redogjorde för centralstyrel-
sens åtgärder för att verkställa 2002 års Riksstämmas beslut rörande motion 
F7, det vill säga att synliggöra vita bussen på ett permanent sätt, att göra den 
till en aktiv del i vårt arbete mot rasism och främlingsfientlighet och att vara 
en del av det nationella arbetet om att sprida kunskap om förintelsen. I maj i 
år invigdes Röda Korsets nationella center för dessa frågor, Humanitetens Hus 
i Malmö, där även en av de vita bussarna nu är placerad.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T lägga rapporten avseende verkställande av motioner enligt 2002 års 
Riksstämmas beslut till handlingarna (se bilaga 9).

§ 12.3 Rapport avseende verkställande av beslut rörande Röda Korsets Ung-
domsförbund enligt 2002 års Riksstämma

Ingen muntlig framställning gjordes.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T lägga rapporten avseende verkställande av 2002 års Riksstämmas beslut 
avseende Röda Korsets Ungdomsförbund till handlingarna (se bilaga 
10).
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§ 13 PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL 
ORDFÖRANDE OCH CENTRALSTYRELSE

Mötesordförande Stig Larsson informerade om att valberedningen efter mid-
dagen skulle ge en närmare presentation av kandidaterna till centralstyrelsen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T ajournera stämman till kl. 8.30 lördagen den 4 juni.
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Lördagen den 4 juni

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T återuppta förhandlingarna.

Vice mötesordförande Patrik Schröder övertog ledningen av förhandlingarna.

§ 14 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T godkänna de justeringar i röstlängden som gjorts efter registreringen 
den 3 juni 2005.

§ 15 UTTALANDE I ÄLDREFRÅGAN

Britt-Marie Edfors, ombud 308, yrkade att Riksstämman utifrån Svenska 
Röda Korsets äldreplattform gör ett uttalande om äldre.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T göra ett uttalande i äldrefrågan, samt

A T T uppdra åt redaktionskommittén att utarbeta förslag till uttalande som 
Riksstämman tar upp till behandling söndagen den 5 juni.

§ 16 ÅRSREDOVISNINGAR FÖR SVENSKA RÖDA KORSETS 
CENTRALSTYRELSE FÖR 2002, 2003 OCH 2004 SAMT FÖR 
RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUNDS GEMENSAMMA NIVÅ 
FÖR 2002, 2003 OCH 2004, FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET 
SAMT MOTIONER A1–A10 OCH B1–B5

§ 16.1 Årsredovisningar samt revisionsberättelser för Svenska Röda Korsets 
centralstyrelse för 2002, 2003 och 2004

Biträdande generalsekreterare Gustavo Ramírez och finanschef Mats Widlund 
föredrog förvaltningsberättelser samt resultat- och balansräkningar för cen-
tralstyrelsen för 2002, 2003 respektive 2004.

Inger Persson, ordförande i utskott 1, redovisade utskottets arbete och yrkan-
den (se bilaga 11). Utskottet hade behandlat förvaltningsberättelser för cen-
tralstyrelsen för 2002, 2003 och 2004, resultat- och balansräkningar och 
revisionsberättelser för nämnda år samt motioner A1–A10 med centralstyrel-
sens yttranden.

Mötesordföranden informerade om att utskottets tilläggsyrkande avseende re-
dovisning vid Riksstämman av centralstyrelsens budget hänskjuts till punkten 
om medlemsavgiften (se § 26).
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Som tidigare beslutats i samband med fastställande av föredragningslistan 
kom Riksstämman att först ta upp till behandling förvaltningsberättelser, re-
sultat- och balansräkning och revisionsberättelser för 2002, 2003 och 2004 för 
både centralstyrelsen och ungdomsförbundets gemensamma nivå. Därefter 
kom frågan om ansvarsfrihet för samma år att behandlas och efter det motioner 
A1–A10 och B1–B5.

Auktoriserad revisor Jonas Grahn, Öhrlings Price WaterhouseCooper, före-
drog revisionsberättelsen för 2002 i vilken revisorerna tillstyrkt att Riksstäm-
man fastställer resultat- och balansräkning och beviljar centralstyrelsen 
ansvarsfrihet för nämnda år.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för Svenska Röda 
Korsets centralstyrelse för 2002 till handlingarna (se bilaga 12),

A T T fastställa resultat- och balansräkning för Svenska Röda Korsets central-
styrelse för 2002 (se bilaga 12), samt

A T T anse revisionsberättelsen för 2002 föredragen.

Auktoriserad revisor Jonas Grahn föredrog revisionsberättelsen för 2003 i vil-
ken revisorerna tillstyrkt att Riksstämman fastställer resultat- och balansräk-
ning och beviljar centralstyrelsen ansvarsfrihet för nämnda år.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för Svenska Röda 
Korsets centralstyrelse för 2003 till handlingarna (se bilaga 13),

A T T fastställa resultat- och balansräkning för Svenska Röda Korsets central-
styrelse för 2003 (se bilaga 13), samt

A T T anse revisionsberättelsen för 2003 föredragen.

Auktoriserad revisor Jonas Grahn föredrog revisionsberättelsen för 2004 i vil-
ken revisorerna tillstyrkt att Riksstämman fastställer resultat- och balansräk-
ning och beviljar centralstyrelsen ansvarsfrihet för nämnda år.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för Svenska Röda Kor-
sets centralstyrelse för 2004 till handlingarna (se bilaga 14),

A T T fastställa balans- och resultaträkning för Svenska Röda Korsets central-
styrelse för 2004 (se bilaga 14), samt

A T T anse revisionsberättelsen för 2004 föredragen.

§ 16.2 Årsredovisningar samt revisionsberättelser för Röda Korsets Ungdoms-
förbunds gemensamma nivå för 2002, 2003 och 2004

Caroline Jonasson, tillträdande generalsekreterare för Röda Korsets Ung-
domsförbund, och Moa Hagman, förbundsekonom på ungdomsförbundet, re-
dogjorde för förvaltningsberättelser samt resultat- och balansräkningar för 
ungdomsförbundets gemensamma nivå för 2002, 2003 respektive 2004.
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Erik Johan Hjelm, ordförande i utskott 2, redovisade utskottets arbete och yr-
kanden (se bilaga 15). Utskottet hade behandlat förvaltningsberättelser för 
ungdomsförbundet för 2002, 2003 och 2004, resultat- och balansräkningar och 
revisionsberättelser för nämnda år samt motioner B1-B5 med centralstyrelsens 
yttranden.

Utskottets ordförande framförde å utskottets vägnar en gratulation till ung-
domsförbundet för det sätt som deras verksamheter utvecklats under perioden.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för Röda Korsets Ung-
domsförbunds gemensamma nivå för 2002 till handlingarna (se bilaga 
16),

A T T med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för Röda Korsets Ung-
domsförbunds gemensamma nivå för 2003 till handlingarna (se bilaga 
17), samt

A T T med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för Röda Korsets Ung-
domsförbunds gemensamma nivå för 2004 till handlingarna (se bilaga 
18).

§ 16.3 Ansvarsfrihet för centralstyrelsen för 2002, 2003 och 2004

Därpå behandlade Riksstämman frågan om ansvarsfrihet för centralstyrelsen 
för 2002, 2003 och 2004.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla revisorernas förslag

A T T bevilja centralstyrelsen ansvarsfrihet för 2002,

A T T bevilja centralstyrelsen ansvarsfrihet för 2003, samt

A T T bevilja centralstyrelsen ansvarsfrihet för 2004.

I beslutet deltog inte centralstyrelsens ledamöter.

§ 16.4 Delegering av ansvarsfrihet för Röda Korsets Ungdomsförbunds för-
bundsstyrelse för 2002, 2003 och 2004

Riksstämman behandlade sedan frågan om delegering av ansvarsfrihet för 
Röda Korsets Ungdomsförbunds styrelse för 2002, 2003 och 2004.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T till Röda Korsets Ungdomsförbunds riksårsmöte delegera frågan om 
ansvarsfrihet för Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse för 
2002, 2003 och 2004.

§ 16.5 Motioner A1–A10 och B1–B5

Ann-Britt Åsebol, ombud 100, yrkade bifall till motion A4 och därmed avslag 
på centralstyrelsens förslag att avslå motionen.
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I övrigt framställdes inga yrkanden utöver centralstyrelsens förslag, vilka ut-
skott 1 ställt sig bakom.

Riksstämman behandlade motioner A1-A10 och B1-B5 enligt följande:

Motion A1

I motion A1, ingiven av Fröjels rödakorskrets, yrkades att stämman uppdrar åt 
centralstyrelsen att agera för att kretsar och samverkansråd får avgiftsfrihet för 
banktjänster. Likalydande motioner hade ingivits av Burs, Etelhems och Rone 
rödakorskretsar. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen stämman att bifalla 
motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla motion A1 och centralstyrelsens för-
slag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att snarast och kraftfullt agera för att kretsar 
och samverkansråd får avgiftsfrihet för banktjänster.

Motion A2

I motion A2, ingiven av Hagfors rödakorskrets, yrkades att stämman uppdrar 
åt centralstyrelsen att snarast tillsätta resurser för inrättandet av central admi-
nistrativ service till kretsarna samt att utreda och besluta om rimliga avgifter 
för central administrativ service till kretsarna. Centralstyrelsen föreslog i sitt 
yttrande att motionen avslås, men att centralstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheterna för inrättandet av en central service till självkostnadspris.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion A2.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att utreda möjligheterna för inrättandet av en 
central service till självkostnadspris, enligt centralstyrelsens yttrande 
över motion A2.

Motion A3

I motion A3, ingiven av Kristina Höjner och Leif Elggren, medlemmar i Tölö 
rödakorskrets, yrkades att Svenska Röda Korset centralt ser över fakturerings-
rutinerna för att underlätta för kretsarna att få bättre kostnadskontroll. Central-
styrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen anses besvarad med hänvisning 
till vad styrelsen anfört i yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion A3 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion A4

I motion A4, ingiven av Sturkö rödakorskrets, yrkades att blanketten för verk-
samhetsstatistik avvecklas. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motio-
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nen anses besvarad genom styrelsens yttrande. Yrkande på bifall på motionen 
hade lämnats av Ann-Britt Åsebol.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion A4 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Mot beslutet reserverade sig Britt-Louise Gunnar, ombud 110 (se bilaga 20).

A T T Vad gäller motioner B1–B5 hade utskott 2 i sina yrkanden gjort ett antal 
justeringar av och tillägg till centralstyrelsens förslag som styrelsen 
meddelade att den ställde sig bakom. I övrigt hade inga yrkanden läm-
nats.

Motion A5

I motion A5, ingiven av rödakorskretsarna i Huddinge kommun, yrkades bl.a. 
att centralstyrelsen uppdras att analysera utbildningskostnaderna och att såda-
na kostnader ska belasta centralstyrelsen. Centralstyrelsen föreslog i sitt ytt-
rande stämman att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion A5.

Mot beslutet reserverade sig Mogens Petersen, ombud 179 (se bilaga 19).

Motion A6

I motion A6, ingiven av Kerstin Stålstam, medlem i Visnums rödakorskrets, 
yrkades bl.a. att möten inom föreningen är välplanerade, kostnadseffektiva 
och fyller ett behov samt att telefonkonferenser och andra tekniska medel an-
vänds i större utsträckning. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motio-
nen anses besvarad med hänvisning till det som styrelsen framfört i yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion A6 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion A7

I motion A7, ingiven av Avesta rödakorskrets, yrkades att stämman uppdrar åt 
centralstyrelsen att rekommendera en redovisningsteknik för att synliggöra de 
medel avseende insamlingar och försäljning som kretsen överför till central-
styrelsen. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion A7.

Motion A8

I motion A8, ingiven av rödakorskretsarna i Askersunds, Hallsbergs och Kum-
la kommuner, yrkades att Riksstämman uppdrar åt centralstyrelsen att verka 
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för ökad transparens vad gäller Röda Korsets ekonomiska redovisning. Cen-
tralstyrelsen föreslog att motionen anses besvarad genom styrelsens yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion A8 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion A9

I motion A9, ingiven av Uppsala rödakorskrets, yrkades att centralstyrelsen 
ges uppdraget att tillkalla en extern och offentligt redovisad utredning av 
Svenska Röda Korsets ekonomi och administration. I sitt yttrande föreslog 
centralstyrelsens att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion A9.

Motion A10

I motion A10, ingiven av Lena Thunberg, medlem i Örnsköldsviksortens 
rödakorskrets, yrkades att stämman ger centralstyrelsen i uppdrag att till stäm-
man 2008 utreda hur en effektiv revision, anpassad till Svenska Röda Korsets 
nuvarande organisation bör vara utformad. Centralstyrelsens förslag i yttran-
det var att styrelsen får i uppdrag av stämman att genomföra en extern översyn 
av lämplig utformning av revisionen och lämna förslag i frågan till nästa Riks-
stämma.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion A10.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att låta genomföra en extern översyn av lämp-
lig utformning av revisionen av Svenska Röda Korset och framlägga 
förslag härom till Riksstämman 2008

Motion B1

I motion B1, ingiven av Anna-Lisa Ternelius, medlem i Stenbrohults röda-
korskrets, yrkades att utbildnings- och informationsmaterial riktat till barn och 
unga tas fram för att användas av frivilliga informatörer från såväl Svenska 
Röda Korset som Röda Korsets Ungdomsförbund. Centralstyrelsen föreslog i 
sitt yttrande att stämman bifaller motionen och ger centralstyrelsen i uppdrag 
att i samråd med ungdomsförbundet sammanställa ett utbildnings- och infor-
mationsmaterial kring Röda Korsets grundprinciper, humanitära värderingar 
och roll i samhället, särskilt riktat till barn och ungdomar.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla motion B1 och utskottets tilläggs-
yrkande

A T T ta fram utbildnings-/informationsmaterial riktat till barn och unga för att 
användas av frivilliga informatörer från såväl Svenska Röda Korset som 
Röda Korsets Ungdomsförbund, samt
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A T T uppdra åt centralstyrelsen att under mandatperioden i samråd med ung-
domsförbundet sammanställa ett i huvudsak nätbaserat utbildnings- och 
informationsmaterial speciellt riktat till barn och ungdomar rörande 
Röda Korsets grundprinciper, våra humanitära värderingar och vår roll 
i samhället

Motion B2

I motion B2, ingiven av Grava rödakorskrets, yrkades bl.a. att stämman ger 
centralstyrelsen i uppdrag att utarbeta en plattform för arbetet med barn- och 
ungdomsfrågor. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att stämman bifaller 
motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla motion B2 och centralstyrelsens för-
slag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att utarbeta en Röda Korsets plattform för ar-
betet med barn och ungdomsfrågor liksom att göra denna känd i sam-
hället och då inte minst för myndigheter (som det också åvilar att göra 
barnkonsekvensbeskrivningar avseende sina beslut) så att dessa frågor 
beaktas på ett klart bättre sätt än för närvarande. Barn- och ungdomsfrå-
gor borde också i ett längre perspektiv vara intressanta för Röda Korset 
ur rekryteringssynpunkt.

Motion B3

I motion B3, ingiven av Gefle rödakorskrets, yrkades att ungdomsverksamhe-
ten integreras i kretsverksamheten. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen 
stämman att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion B3.

Motion B4

I motion B4, ingiven av Vårdinge rödakorskrets, yrkades att Röda Korsets 
Ungdomsförbund tillsammans med centralstyrelsen, regionerna och kretsarna 
ansvarar för Röda Korsets barn- och ungdomsarbete. Centralstyrelsens förslag 
var att stämman avslår motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla utskottets förslag

A T T avslå motion B4, samt

A T T uppdra åt centralstyrelsen att tillsammans med Röda Korsets Ungdoms-
förbund ta fram ett praktiskt sätt att utbyta medlemsinformation mellan 
kretsar och ungdomsförbundets lokalföreningar.

Motion B5

I motion B5, ingiven av Lidköpings rödakorskrets, yrkades att det tillsätts en 
arbetsgrupp som ser över situationen, där ett närmare samarbete med moder-
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organisationen ingår samt framför allt en budget i balans. Centralstyrelsen fö-
reslog i sitt yttrande att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion B5.

Som ett välkommet avbrott i förhandlingarna framförde ombuden från region 
Sydost en sång med egenhändigt författad rödakorstext.

§ 17 CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FORTSATT UTVECK-
LING AV FÖRENINGSDEMOKRATIN SAMT MOTIONER C1–
C51 – PLENARDISKUSSION

Mötesordförande Ingela Thalén återtog ledningen av förhandlingarna.

Centralstyrelsens utsända och presenterade förslag (se bilaga 21) innebar bl.a. 
att termen regionråd behålls men att rådens huvudsakliga uppgifter förändras 
till att vara ett led för informationsutbyte och dialog mellan kretsar och cen-
tralstyrelse och att vara en inspiratör i kretsens arbete, att regionråden utses ur 
gruppen riksstämmoombud i en region, att riksstämmoombuden, liksom i dag, 
nomineras vid kretsstämmor och väljs av representanter för kretsstyrelser i en 
kommun, att nyval av råden ska genomföras senast i september 2007, att 
gränsen för att rödakorsmedlemmarna i en kommun ska få skicka ett ombud 
utöver det ”obligatoriska” höjs från 2 001 till 3 001, men att antalet ombud 
från en region emellertid aldrig får understiga fyra samt att kravet på att sam-
verkansrådet ska hålla medlemsmöte under april månad varje år utgår.

Gunnel Nordström, ordförande i utskott 3, redovisade utskottets arbete och 
yrkanden (se bilaga 22). Utskottet hade behandlat centralstyrelsens förslag till 
fortsatt utveckling av föreningsdemokratin samt motioner C1–C24 med cen-
tralstyrelsens yttranden.

Berit Pettersson, ombud 307, Bodil Henriksson-Johansson, ombud 309, Gun 
Modin, ombud 310, och Göran Oskarson, ombud 336, önskade få antecknat i 
protokollet att p.g.a. den propositionsordning som fastställdes i utskottet hade 
de som inte önskade ett ”mellanled” inte kunnat delta i de omröstningar som 
rörde regionrådet.

Stefan Johanson, ordförande i utskott 4, redovisade utskottets arbete och yr-
kanden (se bilaga 23). Utskottet hade behandlat centralstyrelsens förslag till 
fortsatt utveckling av föreningsdemokratin samt motioner C25–C51 med cen-
tralstyrelsens yttranden.

Bodil Henriksson-Johansson, ombud 309, yrkade att regionråden avskaffas 
fr.o.m. 2006 samt bifall till motioner C1 och C4–C10. Bodil Henriksson-
Johansson yrkade även att stämman uppdrar åt centralstyrelsen att utveckla en 
kontakt- och kommunikationsstruktur mellan kretsarna och centralstyrelsen. 
(Se bilaga 24).
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Gun Modin, ombud 310, yrkade att regionråden avskaffas och bifall till Bodil 
Henriksson-Johanssons tilläggsförslag om uppdrag till centralstyrelsen enligt 
ovan (se bilaga 25).

Mötesordförande meddelade att Melvin Clark, ombud 206, skriftligen yrkat att 
val av regionråd enligt centralstyrelsens förslag sker snarast, dock senast 
2006-04-30 (se bilaga 26).

Stig Aldén, ombud 137, yrkade att begreppet föreningsdemokrati ersätts med 
begreppet föreningsstruktur, att stämman uppdrar åt centralstyrelsen att upp-
rätta särskild valordning för val av riksstämmoombud och regionråd och att 
styrelsen möjliggör för kretsarna att inkomma med synpunkter på den. Stig Al-
dén yrkade även att gränsen på 2 001 medlemmar för ett andra ombud utöver 
det obligatoriska bibehålls. I övrigt yrkade Stig Aldén bifall till centralstyrel-
sens förslag. (Se bilaga 27.)

Britt-Marie Edfors, ombud 308, tillika avsändare av motion C19, yrkade bifall 
till utskottets samtliga förslag och yrkanden.

Erik Johan Hjelm, ombud 63, Leif Lindroos, ombud 257, Arne Hansson, om-
bud 260, Sonia Lindell, ombud 291, och Jarl Graf, ombud 333, yrkade bifall 
till centralstyrelsens förslag till fortsatt utveckling av föreningsdemokratin.

Eva Westerlund, ombud 305, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag avse-
ende första och andra att-satserna.

Lars-Inge Ekdahl, ombud 17, yrkade bifall till centralstyrelsens och utskottens 
förslag.

Gunborg Engman-Ericsson, ombud 147, yrkade bifall till centralstyrelsen för-
slag om att behålla regionråden.

Lisbet Hall Karlsson, ombud 73, yrkade avslag på tredje att-satsen i central-
styrelsens förslag till fortsatt utveckling av föreningsdemokratin och i övrigt 
bifall till styrelsens förslag (se bilaga 28).

Ingamaj Wallertz Olsson, ombud 365, yrkade att, under förutsättning att sty-
relsens förslag antas av stämman, centralstyrelsen uppdras att tydliggöra regi-
onrådens roll (se bilaga 29).

Britt-Louise Björkman, ombud 38, yrkade avslag på centralstyrelsens förslag 
till beslut avseende motioner C1-C24.

Centralstyrelsens ledamot Thorsten Andersson, tillika ombud 5, bemötte om-
budens yrkanden och meddelade att centralstyrelsen ställde sig bakom Stig Al-
déns förslag att skicka ut valordningen på remiss.

Göran Oskarson, ombud 336, yrkade bifall till yrkandena från Bodil Henriks-
son-Johansson med flera om att avskaffa regionråden.

Se vidare § 20.
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§ 18 UTTALANDE KRING DEN VÄXANDE OHÄLSAN HOS ASYL-
SÖKANDE

Generalsekreterare Christer Zettergren meddelade att en stor majoritet av ut-
skotten ställt sig bakom förslaget till uttalande kring den växande ohälsan hos 
asylsökande i Sverige. Ett antal utskott tyckte att det var för långt och därför 
föreslogs nu att det skickas ut i form av ett pressmeddelande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T anta ett uttalande kring den växande ohälsan hos asylsökande i Sverige  
(se bilaga 30).

Kristina Levin, ombud 45, yrkade att Riksstämman fokuserar på att uttala sig 
i endast denna fråga och därför inte gör ett andra uttalande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

avslå Kristina Levins yrkande och fullfölja utarbetandet av ett uttalande i 
äldrefrågan.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T ajournera sig för lunch och diverse rödakorsaktiviteter i centrala Göte-
borg.

Efter lunch föregicks förhandlingarna av visning av en film från Darfur i Su-
dan och Röda Korsets arbete på plats i området.

§ 19 CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FORTSATT UTVECK-
LING AV FÖRENINGSDEMOKRATIN SAMT MOTIONER C1–
C51 – BESLUT

Se även § 17.

Riksstämman tog upp för beslut centralstyrelsens förslag till fortsatt utveck-
ling av föreningsdemokratin, motioner C1–C51 samt utskottens och enskilda 
ombuds tilläggsyrkanden enligt följande:

§ 19.1 Centralstyrelsens förslag till fortsatt utveckling av föreningsdemokratin

Mötesordföranden gick igenom att-satserna i centralstyrelsens förslag till fort-
satt utveckling av föreningsdemokratin samt utskottens och enskilda ombuds 
bifall, avslag, ändringsförslag och tilläggsförslag.

Ingamaj Wallertz Olsson drog tillbaka sitt förslag om förtydligande av region-
rådens roll och ansåg det tillgodosett genom sjätte att-satsen i centralstyrelsens 
förslag avseende riktlinjer för regionråden.

Riksstämman inledde med att behandla Stig Aldéns ändringsförslag om att be-
greppet föreningsdemokrati ersätts med begreppet föreningsstruktur.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE

A T T avslå Stig Aldéns yrkande.
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Riksstämman behandlade därefter att-satserna i centralstyrelsens förslag till 
fortsatt utveckling av föreningsdemokratin enligt följande:

Avseende första och andra att-satserna förelåg förslag till bifall och avslag på 
centralstyrelsens förslag.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla första och andra att-satserna i central-
styrelsens förslag

A T T inrätta ”nya” regionråd med två huvudsakliga uppgifter: att vara ett led 
för informationsutbyte och dialog mellan kretsar och centralstyrelse 
samt att vara en inspiratör i kretsens arbete. Därigenom biträder region-
råden centralstyrelsen i dess funktion att leda förtroendemannaorgani-
sationen.

A T T regionråden inte ska vara juridiska personer med egen ekonomi.

Mot Riksstämmans beslut avseende första att-satsen reserverade sig Kerstin 
Lestander, ombud 304 (se bilaga 31).

Avseende den tredje att-satsen i centralstyrelsens förslag hade utskott 3 yrkat 
att utöver riksstämmoombud ska även andra medlemmar vara valbara som le-
damöter i regionrådet.

Mötesordföranden fann att Riksstämman beslutat att bifalla centralstyrelsens 
förslag till beslut.

Votering begärdes och genomfördes.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att med 196 röster mot 102 röster bifalla tredje 
att-satsen i centralstyrelsens förslag

A T T regionråd utses ur gruppen riksstämmoombud i en region med som mest 
8 ledamöter.

Vad gäller den fjärde att-satsen i centralstyrelsens förslag hade Melvin Clark, 
ombud 206, yrkat att val av ledamöter till de nya regionråden sker senast 
2006-04-30.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla fjärde att-satsen i centralstyrelsens 
förslag

A T T nyval av regionråd enligt de nya premisserna ska vara genomfört 
2007-09-30.

Rörande femte, sjätte, sjunde och åttonde att-satserna i centralstyrelsens för-
slag förelåg endast centralstyrelsens förslag till beslut.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla femte, sjätte, sjunde och åttonde att-
satserna i centralstyrelsens förslag

A T T de ”nya” regionråden, liksom dagens, på delegation av centralstyrelsen 
beslutar:
1. Om fördelning av i regionen externt ändamålsbunden avkastning. 

Medel som donerats till Röda Korset med särskilda förbehåll och 
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som inte kan hanteras av den lokala organisationen ska användas ut-
ifrån beslut av regionrådet.

2. Om indelning av kretsorganisationen inom regionen. Kretsens 
namn, dess allmänna eller särskilda verksamhetsinriktning samt 
geografiska område fastställs av regionrådet. Före förändring av in-
delning ska samråd ske med berörda.

3. Om avveckling av krets. Regionrådet beslutar i frågor kring avveck-
ling av krets enligt stadgar och riktlinjer. Regionrådet beslutar om 
kretsens tillgångar och handlingar.

4. Om kretsars tillhörighet till region. Regionrådet äger rätt att besluta 
om kretsar som önskar ingå i annan region. Därvid krävs att berörda 
regionråd är överens om till vilken region en krets ska höra.

5. Om indelningen i samverkansråd inom regionen utifrån olika kom-
munala förutsättningar. Regionrådet har att besluta om sammansätt-
ning av samverkansråd om kretsorganisationen inte kommer 
överens.

6. Om medlems utträde och uteslutning. Sådant beslut som fattats av 
styrelsen för den krets som medlemmen tillhör kan överklagas, be-
handlas och beslutas av regionrådet.

A T T ge centralstyrelsen i uppdrag att i övrigt omarbeta riktlinjerna för regi-
onråden utifrån de två nya huvudsakliga arbetsuppgifterna.

A T T riksstämmoombud, liksom i dag, nomineras vid kretsstämmor.

A T T riksstämmoombuden utses av representanter för kretsstyrelser i en kom-
mun.

Avseende nionde att-satsen i centralstyrelsens förslag ställdes styrelsens för-
slag till en höjning av gränsen för tilläggsmandat mot Stig Aldéns yrkande att 
behålla den.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE med två tredjedelars majoritet att bifalla nionde 
att-satsen i centralstyrelsens förslag

A T T gränsen för att rödakorsmedlemmarna i en kommun ska få skicka ett 
ombud utöver det ”obligatoriska” höjs från 2 001 till 3 001, för att få 
skicka tre ombud krävs följaktligen 6 001 medlemmar. Antalet ombud 
från en region får emellertid aldrig understiga fyra.

Endast centralstyrelsens förslag till beslut förelåg gällande den tionde att-sat-
sen i styrelsens förslag till fortsatt utveckling av föreningsdemokratin.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla tionde att-satsen i centralstyrelsens 
förslag

A T T kravet på att samverkansrådet ska hålla medlemsmöte under april må-
nad varje år utgår.

Mot beslutet avseende nionde att-satsen reserverade sig Björn Syrén, ombud 
132, Bodil Sonesson, ombud 133, Annika Wesslén, ombud 134, Stefan Johan-
son, ombud 136, och Stig Aldén, ombud 137 (se bilagor 32–33).
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Mot Riksstämmans beslut avseende fortsatt utveckling av föreningsdemokra-
tin samt avseende nionde att-satsen reserverade sig Rossy Johansson, ombud 
37, Britt-Louise Björkman, ombud 38, Helle Mølegaard Hansen, ombud 50, 
Jennie Augustsson, ombud 59, Elisabeth Rundström, ombud 294, Solvig Ljus-
terdal, ombud 299, Lisbeth Högström, ombud 300, Berit Petterson, ombud 
307, Bodil Henriksson-Johansson, ombud 309, Gun Modin, ombud 310, och 
Göran Oskarson, ombud 336 (se bilaga 34).

Riksstämman behandlade därpå tilläggsförslagen från utskott 3, utskott 4, Stig 
Aldén och Bodil Henriksson-Johansson. Mötesordföranden meddelade att 
centralstyrelsen ställt sig bakom samtliga tilläggsförslag.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla tilläggsförslaget från utskott 3

A T T utreda frågan om hur ämneskretsar förhåller sig avseende val av riks-
stämmoombud.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla Bodil Henriksson-Johanssons till-
läggsförslag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att utveckla en kontakt- och kommunika-
tionsstruktur gentemot kretsarna.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla tilläggsförslaget från utskott 4

A T T uppdra åt centralstyrelsen att under kommande period pröva lämplighe-
ten av benämningen regionråd.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla Stig Aldéns tilläggsförslag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att utarbeta en valordning för val av riksstäm-
moombud och regionrådsledamöter.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att tillse att kretsarna ges möjlighet att inkom-
ma med synpunkter på förslaget till valordning.

§ 20.2 Motioner C1-C51

Därefter behandlade Riksstämman motioner C1–C51 enligt följande:

Motion C1

I motion C1, ingiven av Allan Sundqvist, medlem i Järna rödakorskrets, yrka-
des bl.a. att centralstyrelsen utformar en plan för hur den inre demokratin i 
Svenska Röda Korset kan utvecklas och stärkas. Centralstyrelsen hade i sitt 
yttrande föreslagit att motionen bifalls och att en arbetsgrupp tillsätts i frågan.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla motion C1 och centralstyrelsens för-
slag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att låta utarbeta en plan för hur den inre de-
mokratin i Svenska Röda Korset kan förstärkas och vidareutvecklas 
samt att redovisa vilka konkreta åtgärder som krävs för att åstadkomma 
en sådan förändring.
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A T T kretsar och regioner blir representerade i utarbetandet av den föreslagna 
planen.

A T T arbetet inleds under hösten 2005 med ambitionen att fr.o.m. hösten 
2006 kunna starta de konkreta insatser som arbetet med planen kan för-
väntas leda fram till.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter 
för samtliga nivåer i organisationen för att utarbeta en plan för hur den 
inre demokratin i Svenska Röda Korset kan förstärkas och vidareut-
vecklas samt att redovisa vilka konkreta åtgärder som krävs för att 
åstadkomma en sådan förändring.

Motion C2

I motion C2, ingiven av Ryssby-Tutaryds rödakorskrets, yrkades att en utred-
ning om demokratin i Svenska Röda Korset tillsätts. Centralstyrelsen hänvisa-
de i sitt yttrande till förslaget till beslut avseende motion C1.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion C2 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen anfört 
i sitt yttrande.

Motion C3

I motion C3, ingiven av rödakorskretsarna i Ånge, Fränsta och Ljungaverk, 
yrkades på en omskrivning av punkt 3 i femte att-satsen i centralstyrelsens för-
slag till fortsatt utveckling av föreningsdemokratin. Centralstyrelsen ansåg i 
sitt yttrande motionen besvarad med hänvisning till det som styrelsen där 
anfört.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion C3 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen anfört 
i sitt yttrande.

Riksstämman behandlade sedan motioner C4–C51, i överensstämmelse med 
ovan fattade beslut avseende fortsatt utveckling av föreningsdemokratin, en-
ligt följande:

Motioner C4–C51

Motioner C4–C17 var ingivna av Britt-Louise Björkman, Marianne Holmbom 
och Rossy Johansson, medlemmar, Frösö rödakorskrets, Lit, Häggenås och 
Kyrkås rödakorskrets, Storsjö rödakorskrets, Undersåker-Kalls, Mattmar-
Mörsils och Hallen-Månsåsens rödakorskretsar, Inger Norrman, medlem, 
Ucklums rödakorskrets, samverkansråden i Värnamo, Vaggeryds, Gnosjö och 
Gislaveds kommuner, Boo rödakorskrets, Tyresö och Saltsjöbadens rödakors-
kretsar, Upplands-Väsby rödakorskrets, Kerstin Lindahl-Kiessling, Sigrid 
Jonsson, Barbro Blecko, Björn Syrén, Nelly Broman och Ingvar Hanqvist, 
medlemmar, Helgums rödakorskrets respektive Gefle rödakorskrets. I dessa 
motioner avhandlades regionrådens roll och i dessa yrkades huvudsakligen att 
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regionråden avvecklas. Till motion C4, ingiven av Britt-Louise Björkman med 
flera, hade en likalydande motion ingivits av Ingemar Johansson, medlem. Till 
motion C16, ingiven av Helgums rödakorskrets, hade likalydande motioner 
ingivits av Långsele rödakorskrets, Ramsele rödakorskrets, Junsele och Boteå 
rödakorskretsar samt av Inga Björk, medlem.

Motioner C18–C24 var ingivna av Järvsö rödakorskrets, Nätra och Örn-
sköldsviksortens rödakorskretsar, Ljustorps, Timrå och Tynderö rödakorskret-
sar, Gunilla Lundberg, Gunborg Morén, Inger Nordh Andersson, Gunilla 
Fjellander, Kerstin Lindahl-Kiessling, Sigrid Jonsson, Barbro Blecko, Björn 
Syrén, Nelly Broman och Ingvar Hanqvist, medlemmar, Arvika, Karlstads, 
Lerbäcks, Sunne, Blomskogs och Grava rödakorskretsar, Vantörs rödakors-
krets respektive Jan Ording, medlem. Dessa motionärer tog upp kriterier och 
tidsaspekt för val av regionråden. Till motion C20, ingiven av Ljustorps, Tim-
rå och Tynderö rödakorskretsar, hade en likalydande motion ingivits av röda-
korskretsarna i Njurunda, Alnö, Skön, Skönsberg, Indal-Liden, Tuna-Attmar 
och Sundsvall.

Motioner C25–C35 var ingivna av Inger Norrman, medlem, Adelsö-Munsö 
rödakorskrets, Ekerö rödakorskrets, Dellens, Enångers, Forsa och Hudiksvalls 
rödakorskretsar, Gefle rödakorskrets, Grötlingbo rödakorskrets, Rone röda-
korskrets, Eskelhems rödakorskrets, Gammelgarns rödakorskrets, Solveig 
Björkén, medlem, respektive Britt-Louise Björkman, Marianne Holmbom och 
Rossy Johansson, medlemmar. De avsåg riksstämmoombuden, val, antal och 
mandatfördelning. Till motion C32, ingiven av Eskelhems rödakorskrets, hade 
en likalydande motion ingivits av Visby rödakorskrets

Motioner C36–C51 var ingivna av Vantörs rödakorskrets, rödakorskretsarna 
inom Halmstads kommun, samverkansrådet för Hammarö och Karlstads kom-
muner, Catherine Lagercrantz, medlem, Ljustorps, Timrå och Tynderö röda-
korskretsar, rödakorskretsarna i Nacka, Boo, Fisksätra, Saltsjöbaden, 
Gustavsberg-Värmdö och Tyresö, samverkansråden i Värnamo, Vaggeryds, 
Gnosjö och Gislaveds kommuner, Klintehamns rödakorskrets, Barlingbo rö-
dakorskrets, Buttle rödakorskrets, Hall-Hangvars rödakorskrets, Bro-Väskin-
de rödakorskrets, Fröjels rödakorskrets, Burs rödakorskrets, Etelhems 
rödakorskrets respektive Hogräns rödakorskrets. I dessa behandlades samver-
kansrådens årliga medlemsmöte och huruvida samverkansråden ska ges en 
möjlighet att vara juridisk person. Till motion C45, ingiven av Buttle röda-
korskrets, hade likalydande motioner ingivits av Eskelhems, Martebo, Slite-
Boge, Tofta och Visby rödakorskretsar samt mellersta samverkansrådet i regi-
on Gotland. Till motion C46, ingiven av Hall-Hangvars rödakorskrets, hade li-
kalydande motioner ingivits av Slite-Boge rödakorskrets samt av Barbro 
Andersson, Cecilia Andersson, Inger Gadefors, Lisbeth Gustavsson, Sölve 
Krantz, Anna-Britt Larsson, Gunni Löfquist, Gunni Wallin respektive Lilly 
Vävare, medlemmar. Till motion C50, ingiven av Etelhems rödakorskrets, 
hade en likalydande motion ingivits av Rone rödakorskrets.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE   i enlighet med ovan beslut



33

A T T bifalla andra att-satsen i motioner C5 och C7, tredje att-satsen i motion 
C6 samt motioner C22–C23.

A T T avslå motion C4, första att-satsen i motioner C5 och C7, första och an-
dra att-satserna i motioner C6 och C9, motioner C8, C10–C17, C19–
C20, C24, C26–C27, C29–C30, C35–C36, C38–C43, andra att-satsen i 
motioner C47–C48 samt motioner C49–C50.

A T T anse andra att-satsen i motion C7, tredje att-satsen i motion C9, motio-
ner C18, C21, C25, C28, C31–C34, C37, C44–C46, första att-satsen i 
motioner C47–C48 samt motion C51 besvarade med hänvisning till vad 
centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.

§ 20 ÖVRIGA MOTIONER E1–E26

Vice mötesordförande Stig Larsson tog över ledningen av förhandlingarna.

Utskott 7 hade behandlat övriga motioner E1–E26 med centralstyrelsens ytt-
randen samt centralstyrelsens förslag till arvodering av Svenska Röda Korsets 
ordförande och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för centralstyrelsens öv-
riga ledamöter och motioner E27–E39 med centralstyrelsens yttranden.

Göran Ekdahl, ordförande i utskott 7, redovisade utskottets arbete och yrkan-
den avseende de övriga motioner E1–E26 (se bilaga 35).

Sonia Lindell, ombud 291, yrkade avslag på motion E16.

Stefan Johanson, ombud 136, och Stig Aldén, ombud 137, yrkade bifall till 
motion E23 (se bilaga 36).

Margareta Nilsson, ombud 114, yrkade bifall till motion E20.

Som svar på utskottets yrkande om att centralstyrelsen muntligt redogör för 
den ekonomiska analys som efterlystes i motion E6 avseende centralstyrelsens 
beslut att försälja de fastigheter som inhyst Röda Korsets Idé- och Utbild-
ningscenter, Gripsholm, redovisade centralstyrelsens ledamot Jon Birgersson, 
tillika ombud 8, de kostnader som Röda Korsets Idé- och Utbildningscenter, 
Gripsholm, burit sedan anläggningen köptes av Svenska Röda Korset 1988.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att behandla motioner E1–E16 enskilt enligt föl-
jande:

Motion E1

I motion E1, ingiven av Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse, 
yrkades bl.a. att det i Svenska Röda Korsets placeringsriktlinjer läggs till att 
Svenska Röda Korset inte placerar i företag som producerar pornografi samt 
att stämman uppdrar åt centralstyrelsen att ta fram riktlinjer kring val av pro-
dukter, tjänster och leverantörer med beaktande av en hållbar utveckling, ett 
rättviseperspektiv och Röda Korsets fredsdefinition. I centralstyrelsens yttran-
de föreslog styrelsen att den får i uppdrag att komplettera placeringsriktlinjer-
na med kriterier för att undvika placeringar i företag som producerar 
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pornografi och att motionen i övrigt hade besvarats med det som styrelsen an-
fört i yttrandet.

Utskottet yrkade bifall till motionens tredje att-sats avseende framtagande av 
riktlinjer för val av produkter etc. Centralstyrelsen meddelade att den ställde 
sig bakom detta utskottets yrkande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att komplettera Svenska Röda Korsets riktlin-
jer för placeringsverksamhet med kriterier för att undvika placeringar i 
företag som producerar pornografi.

A T T anse motion E1 i övrigt besvarad med hänvisning till vad centralstyrel-
sen anfört i sitt yttrande.

Mot beslutet reserverade sig Maria Sjödahl Andréasson, ombud 178 (se bilaga 
37).

Motion E2

I motion E2, ingiven av Östervallskogs rödakorskrets, yrkades bl.a. att Svens-
ka Röda Korset inte ska samarbeta eller äga aktier i företag som tillverkar eller 
säljer krigsmateriel. I sitt yttrande hänvisade centralstyrelsen till Svenska 
Röda Korsets gällande placeringsriktlinjer som i huvudsak redan tillgodoser 
detta.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå första, andra och tredje att-satserna i motion E2.

A T T anse motionens fjärde att-sats besvarad med hänvisning till vad central-
styrelsen anfört i sitt yttrande.

Motion E3

I motion E3, ingiven av Nacka rödakorskrets, yrkades att merparten av Svens-
ka Röda Korsets förtjänsttecken avskaffas. Centralstyrelsen föreslog i sitt ytt-
rande att stämman i huvudsak avslår motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse första att-satsen i motion E3 besvarad med hänvisning till vad cen-
tralstyrelsen anfört i sitt yttrande.

A T T avslå motionens andra och tredje att-satser.

Motion E4

I motion E4, ingiven av Ånge, Fränsta och Ljungaverks rödakorskretsar, yrka-
des att det ska finnas fler alternativ till medaljen som förtjänsttecken. I sitt ytt-
rande föreslog centralstyrelsen att motionen bifalls.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion E4

A T T det ska finnas fler alternativ till medaljen som förtjänsttecken.
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Motion E5

I motion E5, ingiven av Leif Elggren, medlem i Tölö rödakorskrets, yrkades 
att diplom och regler för hedersmedlemmar utformas. Centralstyrelsen före-
slog att yrkandet avseende diplom avslogs i avvaktan på att regler utformas, 
ett förslag som styrelsen sålunda biföll.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att utforma regler för att utse hedersmedlem-
mar, i enlighet med andra att-satsen i motion E5.

A T T avslå första att-satsen i motionen.

Motion E6

I motion E6, ingiven av Lidingö, Östermalms, Södertälje, Sollentuna och 
Adelsö-Munsö rödakorskretsar, yrkades att centralstyrelsen besvarar motionä-
rernas frågor kring styrelsens beslut att försälja fastigheterna som inhyst Röda 
Korsets Idé- och Utbildningscenter, Gripsholm. Centralstyrelsen anförde att 
motionen skulle anses besvarad med hänvisning till det som styrelsen framfört 
i sitt yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla utskottets förslag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att under stämmoförhandlingarna göra en 
muntlig föredragning avseende centralstyrelsens beslutsbehandling, 
ekonomisk analys och den framtida verksamheten.

Motion E7

I motion E7, ingiven av Brösarp Ravlunda rödakorskrets, yrkades att allmän-
heten erbjuds ID-brickor. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen stämman att 
avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E7.

Mot beslutet reserverade sig Bengt O. Bengtsson, ombud 250 (se bilaga 38).

Motion E8

I motion E8, ingiven av Lidhults rödakorskrets, yrkades bl.a. att ett nationellt 
råd inom Svenska Röda Korset inrättas för bildande av en fond och en stiftelse 
för återupprättande av koloniverksamhet i Röda Korsets regi. Centralstyrel-
sens förslag i sitt yttrande var att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E8.

Motion E9

I motion E9, ingiven av Adelsö-Munsö rödakorskrets, yrkades att centralsty-
relsen driver frågan om avdragsrätt i självdeklaration för privatpersoner som 
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lämnar ekonomiskt stöd till hjälporganisationer med 90-konton. Centralstyrel-
sen föreslog i sitt yttrande bifall till motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion E9 och utskottets förslag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att driva frågan om avdragsrätt i självdekla-
ration för privatpersoner som lämnar ekonomiskt stöd till hjälporgani-
sationer med 90-konton.

Mot beslutet reserverade sig Berit Petterson, ombud 307 (se bilaga 39).

Motion E10

I motion E10, ingiven av Länghems rödakorskrets, yrkades att årsmöte ersätter 
kretsstämma som begrepp. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motio-
nen anses besvarad med hänvisning till vad styrelsen där anfört.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion E10 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion E11

I motion E11, ingiven av Björkviks rödakorskrets, yrkades att det ska verkas 
för att Svenska Röda Korset använder och informerar om rättvisemärkta och 
ekologiska produkter i största möjliga utsträckning. I sitt yttrande föreslog 
centralstyrelsen att motionen anses besvarad genom vad styrelsen anfört i ytt-
randet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion E11 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion E12

I motion E12, ingiven av Visby rödakorskrets, yrkades att centralstyrelsen får 
i uppdrag att ta fram en miljöpolicy för Svenska Röda Korset och en strategi 
för hur den kan förankras i föreningen.

Centralstyrelsens ledamot Anna Maria Corazza Bildt, tillika ombud 7, yrkade 
avslag på motion E12 och utskottets förslag att bifalla motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E12.

Motion E13

I motion E13, ingiven av Backens, Botsmarks, Holmöns, Sävars, Tavelsjö, 
Tegs, Uman Första hjälpen och Umeå rödakorskretsar, yrkades att region 
Norra Norrland delas i två delar och att ett regionkontor upprättas i Umeå.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag
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A T T avslå motion E13.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att i budgeten för region Norra Norrland ta 
hänsyn till de regionala omständigheter som medför speciella kostna-
der.

Motion E14

I motion E14, ingiven av Laholms rödakorskrets, yrkades att antalet rödakors-
konsulenter ökar och antalet tjänstemän på regionkontoren minskar samt att en 
granskning av tjänstemännens funktion görs. Centralstyrelsen föreslog i sitt 
yttrande att stämman anser motionen besvarad med hänvisning till det som 
styrelsen anförde i yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion E14 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion E15

I motion E15, ingiven av Grava rödakorskrets, yrkades att planer för den regi-
onala tjänstemannaverksamheten upprättas. I sitt yttrande föreslog centralsty-
relsen att motionen anses besvarad genom vad styrelsen anfört i yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E15.

Motion E16

I motion E16, ingiven av Tom Ingvarsson, medlem i Rödeby rödakorskrets, 
yrkades att regioncheferna avskaffas. Centralstyrelsen yrkade i sitt yttrande på 
avslag av motionen.

Centralstyrelsens ledamot Jon Birgersson, tillika ombud 8, meddelade att cen-
tralstyrelsen dragit tillbaka sitt förslag till avslag på motionen till förmån för 
utskottets förslag att avvisa den.

Britt-Louise Gunnar, ombud 110, yrkade att Riksstämman beslutar att inte ta 
upp motionen till prövning i stället för att avvisa den.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla Britt-Louise Gunnars yrkande

A T T inte ta upp motion E16 till prövning.

Därefter tog Riksstämman upp till behandling resterande övriga motioner 
E17–E26.

Britt-Marie Edfors, ombud 308, yrkade avslag på motion E23.

Lena Johansson, ombud 112, yrkade avslag på motion E23 och bifall till cen-
tralstyrelsens förslag till beslut.
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Motion E17

I motion E17, ingiven av Stig Aldén och Stefan Johanson, medlemmar i Väs-
terås rödakorskrets, samt Västerås rödakorskrets, yrkades att centralstyrelsen 
uppdras att ta fram en handläggarförteckning och organisationsplan över 
Svenska Röda Korsets centrala organ. Centralstyrelsens förslag var att motio-
nen anses besvarad med hänvisning till styrelsens yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion E17 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion E18

I motion E18, ingiven av Britt-Marie Edfors, Eva Westerlund och Lena 
Thunberg, medlemmar i Nätra, Ljustorps respektive Örnsköldsviksortens 
rödakorskretsar, yrkades att centralstyrelsen ges i uppdrag att i tillämpnings-
föreskrifterna till § 11 i Svenska Röda Korsets stadgar formulera en skrivning 
avseende sammansättningen av centralstyrelsen. Centralstyrelsen lät i sitt ytt-
rande valberedningens ordförande redogöra för valberedningens arbete och 
föreslog stämman att bifalla motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion E18 och centralstyrelsens för-
slag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att i tillämpningsföreskrifterna till Svenska 
Röda Korsets stadgar, under § 11, Riksstämman, formulera en skrivning 
som stämmer överens med viljeinriktningen i motion 18.

Motion E19

I motion E19, ingiven av Klintehamns rödakorskrets, yrkades att centralstyrel-
sens ledamöter ska komma från hela Sverige och ha förankring i Röda Korset. 
Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen avslås till förmån för mo-
tion E18.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E19.

Motion E20

I motion E20, ingiven av Anita Dahlberg, medlem, yrkades att kandidater till 
ordförande och centralstyrelsen ska ha tillhört en rödakorskrets i minst ett år 
innan de är valbara till ordförande respektive centralstyrelse. I sitt yttrande 
föreslog centralstyrelsen att motionen avslås till förmån för motion E18, vilket 
utskottet ställt sig bakom. Margareta Nilsson hade yrkat bifall till motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E20.
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Motion E21

I motion E21, ingiven av Birgitta Borafia och Ann-Christine Lundstedt 
Verduijn, medlemmar, yrkades att kandidater till uppdrag inom Svenska Röda 
Korset ska redovisa sina redan pågående uppdrag före val. Centralstyrelsen 
hänvisade till sitt yttrande över motion E18 och föreslog att motion E21 här-
med var besvarad.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion E21 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion E22

I motion E22, ingiven av Eivor Byström, medlem i Boteå rödakorskrets, yrka-
des att ett arvode om minst 2 000 kr/månad utgår till alla kretsordförande och 
att centralstyrelsen står för dessa kostnader. Centralstyrelsen förslog i sitt ytt-
rande att stämman avslår motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E22.

Motion E23

I motion E23, ingiven av Stig Aldén, Sigbritt Dahlberg, Anna Frodis, Gun 
Fränneby, Birgitta Hellberg, Gunnar Holmström, Barbro Marklund, Hans 
Strand, Kjell Törnblom, Stefan Johanson och Inger Nord Andersson, medlem-
mar, samt Västerås rödakorskrets, yrkades att centralstyrelsen får i uppdrag att 
tillsätta en etisk kommitté. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen 
avslås. Stig Aldén och Stefan Johanson hade yrkat bifall till motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E23.

Motion E24

I motion E24, ingiven av Klintehamns rödakorskrets, yrkades att lönetaket för 
Svenska Röda Korset sätts till 50 000 kr/månad. Likalydande motion hade in-
givits av Burs rödakorskrets. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen Riksstäm-
man att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E24.

Motion E25

I motion E25, ingiven av Avesta rödakorskrets, yrkades bl.a. att stämman upp-
drar åt centralstyrelsen att se över lönesättningen och resekostnaderna. Cen-
tralstyrelsens förslag i sitt yttrande var att motionen anses besvarad genom 
yttrandet.
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RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion E25 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion E26

I motion E26, ingiven av Bengt Blomberg, medlem i Stenkumla, Träkumla 
och Västerhejde rödakorskrets, yrkades att lönen för Svenska Röda Korsets 
generalsekreterare är densamma som för en riksdagsledamot och att denna 
fastställs av Riksstämman. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen stämman att 
avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E26.

§ 21 CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL ARVODERING AV 
SVENSKA RÖDA KORSETS ORDFÖRANDE OCH ERSÄTTNING 
FÖR FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST FÖR CENTRALSTYREL-
SENS ÖVRIGA LEDAMÖTER SAMT MOTIONER E27–E39

Centralstyrelsens första förslag som utsändes i november 2004 innebar att 
Svenska Röda Korsets ordförande erhåller arvode motsvarande 10 basbelopp 
per år, vilket motsvarar en årlig arbetsinsats på 50 %, samt att övriga ledamöter 
i centralstyrelsen inte arvoderas, men att dessa på begäran erhåller ersättning 
för förlorad arbetsinkomst med högst 2 000 kr per dag (se bilaga 40). Central-
styrelsen uttalade även i sitt förslag att det bör vara Riksstämman som fattar 
beslut i denna fråga. Centralstyrelsen har sedan tagit i beaktande motion E28 
och justerat sitt förslag avseende arvodering av ordföranden till en genomsnitt-
lig arbetsinsats på 70 % och 14 förhöjda prisbasbelopp per år.

Göran Ekdahl, ordförande i utskott 7, redovisade utskottets arbete och yrkan-
den avseende arvodering av Svenska Röda Korsets ordförande och ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst för övriga centralstyrelsens ledamöter samt motio-
ner E27–E39 (se bilaga 41).

Centralstyrelsens ledamot Jon Birgersson, tillika ombud 8, meddelade att sty-
relsen dragit tillbaka första att-satsen i sitt ursprungliga förslag till arvodering 
av Svenska Röda Korsets ordförande till förmån för första att-satsen i styrel-
sens yttrande över motion E28.

Britt-Louise Gunnar, ombud 110, Stefan Johanson, ombud 136, Torsten Han-
sén, ombud 225, Bertil Olsson, ombud 262, Eva Westerlund, ombud 305, och 
Sigrid Olsson, ombud 314, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag.

Anita Dahlberg, ombud 14, yrkade avslag på motion E28 och bifall till motion 
E30.



41

§ 21 .1 Centralstyrelsens förslag till arvodering av Svenska Röda Korsets ordfö-
rande och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för centralstyrelsens 
övriga ledamöter

Då inga fler ombud begärt ordet frågade mötesordföranden om stämman kun-
de bifalla centralstyrelsens förslag till arvodering av ordföranden och ersätt-
ning för förlorad arbetsförtjänst för centralstyrelsens övriga ledamöter. 
Mötesordföranden fann då att Riksstämman beslutat att bifalla centralstyrel-
sens förslag.

En diskussion kring diverse ordningsfrågor följde.

Votering begärdes och genomfördes genom handuppräckning.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  med två tredjedelars majoritet att bifalla central-
styrelsens förslag

A T T Svenska Röda Korsets ordförande arvoderas med ett belopp motsvaran-
de 14 förhöjda prisbasbelopp per år. Arvodet är beräknat i relation till 
en genomsnittlig årlig arbetstidsinsats motsvarande 70 % av heltid.

A T T för övriga ledamöter i centralstyrelsen utgår inget arvode. Övriga leda-
möter ska på begäran kompenseras för förlorad arbetsförtjänst om leda-
moten tvingas ta semester eller tjänstledighet från sitt arbete vid 
utövandet av sitt förtroendeuppdrag i samband med styrelsemöte eller 
andra uppgifter föranledda av uppdraget. Kompensation för förlorad ar-
betsförtjänst utgår med maximalt 2 000 kr/dag.

A T T det i föreningen Svenska Röda Korsets stadgar, § 13, Riksstämman, ef-
ter 12:e punktsatsen tilläggs följande punktsats: ”Fastställer arvode för 
Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper för central-
styrelsens övriga ledamöter.”

Mot beslutet reserverade sig Birgitta Borafia, ombud 238 (se bilaga 42).

§ 21.2 Motioner E27–E39

Riksstämman behandlade därefter motioner E27–E35 i överensstämmelse 
med ovan fattade beslut avseende arvodering av ordföranden och ersättning 
för centralstyrelsens övriga ledamöter.

Motioner E27–E35

Motioner E27–E35 var ingivna av Ucklums rödakorskrets, Lidingö och Söder-
tälje rödakorskretsar, Backa rödakorskrets, Burs rödakorskrets, Funbo röda-
korskrets, Frykeryds rödakorskrets, Klintehamns rödakorskrets, Uppsala 
rödakorskrets respektive samverkansrådet i Haninge kommun och rörde ord-
förandearvodet. Till motion E30, ingiven av Burs rödakorskrets, hade en lika-
lydande motion ingivits av Rone rödakorskrets. Till motion E33, ingiven av 
Klintehamns rödakorskrets, hade en likalydande motion ingivits av Burs röda-
korskrets.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  i enlighet med ovan beslut
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A T T bifalla motioner E28 och E35.

A T T avslå motioner E27, E29-E30 och E33-E34.

A T T anse motion E31 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Avseende motion E32 hade centralstyrelsen yrkat avslag på motionen. Utskot-
tet ansåg att då det inte fanns några egentliga yrkanden i motionen ska den inte 
tas upp till prövning.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla utskottets förslag

A T T inte ta upp motion E32 till prövning.

Därefter behandlade Riksstämman motioner E36–E39 enligt följande:

Motion E36

I motion E36, ingiven av Kerstin Hallén, medlem i Söndrum-Vapnö rödakors-
krets, yrkades bl.a. att Riksstämman beslutar att sänka generalsekreterarens 
lön. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att stämman avslår motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E36.

Motion E37

I motion E37, ingiven av Malsta rödakorskrets, yrkades bl.a. att lönetak ska 
fastställas. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad styrelsen anfört i yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion E37 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion E38

I motion E38, ingiven av rödakorskretsarna i Torsby kommun, yrkades bl.a. 
att löner och arvoden hålls på en rimlig nivå för att säkerställa allmänhetens 
förtroende för Röda Korset. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande stämman 
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad styrelsen där anfört.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion E38 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion E39

I motion E39, ingiven av Lunds och Arlöv-Hvilans rödakorskretsar, yrkades 
bl.a. att tjänstebilar inte ska förekomma inom Svenska Röda Korset och att det 
fastställs ett tak för chefslöner och ordförandens arvode. Centralstyrelsens för-
slag till stämman i sitt yttrande var att avslå motionen.
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RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion E39.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T ajournera sig till söndagen den 5 juni kl. 8.30
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Söndagen den 5 juni

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T återuppta förhandlingarna.

Vice mötesordförande Patrik Schröder övertog ledningen av förhandlingarna.

Mötesordförande informerade om att det vid inlämningstidens utgång 
kl. 18.00 den 5 juni till mötespresidiet inte inkommit några andra förslag till 
centralstyrelseledamöter eller ordförande.

§ 22 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN

Det anmäldes att inga justeringar gjorts i röstlängden sedan den 4 juni.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T notera informationen.

§ 23 ERSÄTTNING TILL FÖRENINGSREVISORERNA

Staffan Fors, valberedningens ordförande, meddelade att valberedningen 
justerat lydelsen i förslaget till ersättning för föreningsrevisorernas arbete un-
der 2006, 2007 och 2008 i enlighet med Riksstämmans ovan fattade beslut om 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för centralstyrelsens ledamöter.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla valberedningens förslag

A T T föreningsrevisorerna fr.o.m. 2006 erhåller ersättning för förlorad ar-
betsförtjänst i enlighet med de regler som Riksstämman fastställt för 
centralstyrelsens ledamöter.

§ 24 CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL SVENSKA RÖDA 
KORSETS VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR 2006–2011 – ”PÅ 
PLATS FÖR MEDMÄNSKLIG OCH EFFEKTIV HJÄLP” – SAMT 
MOTIONER F1–F85

Mötesordföranden informerade om att mötespresidiet föreslår att Riksstäm-
man inte tar ställning till redaktionella ändringar i Svenska Röda Korsets verk-
samhetsinriktning för 2006-2011, utan ger centralstyrelsen i uppdrag att 
åtgärda detta med stöd av utskottens och enskilda ombuds förslag. Frågan togs 
upp för beslut nedan.

§ 24.1 Kapitel 1 ”Det här gör vi i Röda Korset”, kapitel 2 ”Röda Korset i 
Sverige utvecklas vidare” och kapitel 5 ”Så genomför vi Riksstämmans 
beslut” samt motioner F1–F10 och D2

Birgitta Koskinen, ordförande i utskott 8, redovisade utskottets arbete och yr-
kanden (se bilaga 43). Utskottet hade behandlat kapitel 1, 2 (förutom femte 
och sjunde punkterna) och 5 i centralstyrelsens förslag till verksamhetsinrikt-
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ning för 2006-2011 samt motioner F1–F7, F8 (att-satser 1–3), F9–F10 och D2 
(§ 1) med centralstyrelsens yttranden.

Centralstyrelsens ledamot Håkan Jarmar, tillika ombud 9, yrkade å styrelsens 
vägnar bifall till de förslag till ändringar som utskottet framfört.

Mötesordföranden påpekade att motion D2 är en stadgemotion och således 
kommer att tas upp för beslut under punkten om stadgar (se § 27).

Anneli Bengtsson, ombud 269, yrkade bifall till femte att-satsen i motion F8 
avseende begreppen mötesplats Kupan och Röda Korsets hus (se bilaga 44).

Riksstämman behandlade kapitel 1, 2 och 5 i verksamhetsinriktningen samt 
motioner F1–F10 enligt följande:

Motion F1

I motion F1, ingiven av Grava rödakorskrets, yrkades att begreppen Röda 
Korset i Sverige och Röda Korsets hus stryks ur verksamhetsinriktningen. 
Centralstyrelsens förslag till stämman var att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F1.

Motion F2

I motion F2, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att skrivningen i verk-
samhetsinriktningen om länders rödakorslagstiftning stryks. Centralstyrelsen 
föreslog i sitt yttrande att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F2.

Motion F3

I motion F3, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att noterna i kapitel 2 i 
verksamhetsinriktningen utökas med en uppräkning över den internationella 
rödakors- och rödahalvmånerörelsens kärnområden. Centralstyrelsen hade ge-
nomfört denna ändring i sitt slutliga förslag till Riksstämman och föreslog där-
med att motionen anses besvarad.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F3 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen anfört 
i sitt yttrande.

Motion F4

I motion F4, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades på en ändring av 
begreppet ämneskrets. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen 
avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F4.
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Motion F5

I motion F5, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att det i verksamhets-
inriktningen inte skiljs mellan värvning av frivilliga och av medlemmar. 
Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att stämman avslår motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F5.

Motion F6

I motion F6, ingiven av Helgums rödakorskrets, yrkades att föreningen 
Svenska Röda Korset förblir föreningens enda namn, och att sålunda begrep-
pet Röda Korset i Sverige tas bort ur verksamhetsinriktningen. Likalydande 
motioner hade ingivits av Långsele rödakorskrets, Junsele och Boteå röda-
korskretsar, Ramsele rödakorskrets samt Inga Björk, medlem. Centralstyrel-
sens förslag var att anses motionen besvarad genom styrelsens yttrande över 
motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F6 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen anfört 
i sitt yttrande.

Motion F7

I motion F7, ingiven av Anita Dahlberg, medlem, yrkades bl.a. att rödakors-
konsulenterna ges större möjligheter att utveckla sitt stöd till den lokala verk-
samheten och att resurser överförs till den lokala nivån. I sitt yttrande föreslog 
centralstyrelsen att motionen anses besvarad med hänvisning till det som sty-
relsen anfört i yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F7 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen anfört 
i sitt yttrande.

Motion F8

I motion F8, ingiven av Klintehamns rödakorskrets, yrkades att tjänsteman 
inte ska åta sig uppgifter som inte tillhör dennes roll, en fortsatt satsning på 
utökat antal rödakorskonsulenter och minskat antal tjänstemän på huvudkon-
toret, en fortsatt satsning på geografiska kretsar samt att Svenska Röda Korset 
inte ska driva verksamhet som annars drivs i privat eller offentlig regi. I sitt 
yttrande föreslog centralstyrelsen bl.a. att första, fjärde och femte att-satserna 
avslås. Anneli Bengtsson hade lämnat ett bifallsyrkande på femte att-satsen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå första, fjärde och femte att-satserna i motion F8.

A T T anse motionens andra och tredje att-satser besvarade med hänvisning 
till vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
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Motion F9

I motion F9, ingiven av Sturkö rödakorskrets, yrkades att inom Röda Korsets 
lokala internationella samarbete avgör kretsen själv vad som är rödakorsverk-
samhet i samråd med regionkontoret. Centralstyrelsens förslag i sitt yttrande 
var att motionen avslås av stämman.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F9.

Motion F10

I motion F10, ingiven av Ramdala rödakorskrets, yrkades att Svenska Röda 
Korset tar initiativ till en samordning och eventuellt en sammanslagning med 
andra hjälporganisationer. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen stämman att 
avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F10.

Kapitel 1, 2 och 5

Utskottet hade yrkat på ett antal ändringar och tillägg i kapitel 1, 2 och 5 i verk-
samhetsinriktningen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T betrakta förslagen från utskott 8 till ändringar i kapitel 1, 2 och 5 i 
Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning för 2006-2011 som 
redaktionella ändringar.

§ 24.2 Kapitel 3 ”Våra verksamheter” och kapitel 3.1 ”Vi försvarar och sprider 
kunskap om den humanitära rätten, de mänskliga rättigheterna och 
våra humanitära värderingar” samt motioner F11–F12

Bertil Sköldberg, ordförande i utskott 9, redovisade utskottets arbete och yr-
kanden, tillsammans med Maria Sjödahl Andréasson (se bilaga 45). Utskottet 
hade behandlat kapitel 3 och 3.1 i centralstyrelsens förslag till verksamhetsin-
riktning för 2006–2011 samt motioner F11–F12 med centralstyrelsens yttran-
den.

Centralstyrelsens ledamot Lars Lampinen, tillika ombud 10, meddelade att 
centralstyrelsen ställde sig bakom utskottets samtliga yrkanden med den jus-
teringen att uppdraget att föra in FN:s milleniemål 1-3 i verksamhetsinrikt-
ningen ges till centralstyrelsen och inte redaktionskommittén.

Ineke Prang, ombud 80, framförde kritik mot hur det uttalande som Riksstäm-
man antog dagen innan kring den växande ohälsan hos asylsökande förankrats 
bland stämmoombuden (se bilaga 46).

Carl-Gustaf Lundström, ombud 349, tillika avsändare av motion F12, yrkade 
bifall till motion F12 och utskottets två tilläggsyrkandena samt att centralsty-
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relsen ges i uppdrag att snarast uppvakta ansvarigt statsråd och begära att kra-
ven för uppehållstillstånd på humanitära grunder sänks (se bilagor 47–48).

Britt-Louise Gunnar, ombud 110, yrkade bifall till Carl-Gustaf Lundströms 
tilläggsyrkande till motion F12.

Centralstyrelsens ledamot Lars Lampinen, tillika ombud 10, framförde att 
centralstyrelsen stod fast vid sitt bifall till utskottets tilläggsyrkanden till 
motion F12 och att statsrådet redan vid ett flertal tillfällen uppvaktats av 
Svenska Röda Korsets ordförande och generalsekreterare.

Carl-Gustaf Lundström betonade vikten av att det är Riksstämman som reage-
rar i denna fråga och ger centralstyrelsen uppdraget.

Stefan Johanson och Stig Aldén, ombud 136 och 137, yrkade på ett tillägg 
kring mätbara mål i kapitel 5 avseende centralstyrelsens ansvarsuppgifter (se 
bilaga 49).

Stefan Gudasic, ombud 375, yrkade att stämman uppdrar åt redaktionskom-
mittén att utarbeta förslag till omskrivning av utskottets förslag till ny lydelse 
kring begreppet skyldigheter i sista att-satsen i kapitel 3.1 i verksamhetsinrikt-
ningen.

Mötesordföranden påminde om presidiets förslag att Riksstämman ger i upp-
drag åt centralstyrelsen att se över de förslag till redaktionella ändringar i verk-
samhetsinriktningen som kommit fram under stämmans diskussion.

Eva Westerlund, ombud 305, yrkade bifall till Carl-Gustaf Lundströms till-
läggsyrkande till motion F12.

Centralstyrelsens ledamot Lars Lampinen, tillika ombud 10, meddelade att 
styrelsen tagit i beaktande den diskussion som förts och beslutat att yrka bifall 
till Carl-Gustaf Lundströms tilläggsyrkande till motion F12 om ett uppdrag till 
styrelsen. Lars Lampinen föreslog också att stämman ger i uppdrag till central-
styrelsen att justera texten i sista att-satsen i kapitel 3.1 enligt Stefan Gudasics 
yrkande.

Därefter gick Riksstämman till beslut avseende kapitel 3.1 i verksamhetsin-
riktningen och motioner F11–F12 enligt följande:

Motion F11

I motion F11, ingiven av folkrättskretsen i Malmö, yrkades att centralstyrelsen 
ges i uppdrag att se över Röda Korsets möjligheter att parallellrapportera till 
Förenta nationernas sex övervakningskommittéer. Centralstyrelsen föreslog i 
sitt yttrande att motionen bifalls.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F11

A T T uppdra åt centralstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som ser över Röda 
Korsets möjlighet att rapportera till samtliga FN-kommittéer.
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Motion F12

I motion F12, ingiven av Carl-Gustaf Lundström, medlem i Axvalla rödakors-
krets, yrkades att stämman uppdrar åt centralstyrelsen att verka för att en 
amnesti för asylsökande familjer och enskilda i Sverige kommer till stånd 
under 2005. Centralstyrelsen föreslog att stämman avslår motionen. Tilläggs-
yrkanden hade lämnats av utskottet och Carl-Gustaf Lundström.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla utskottets förslag

A T T avslå motion F12.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att tillsammans med svenska myndigheter 
och frivilligorganisationer skapa modeller för att följa upp avvisningar 
av asylsökande.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att med kraft följa upp Riksstämmans uttalan-
de gällande den växande ohälsan bland asylsökande.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att snarast uppvakta ansvarigt statsråd och be-
gära att kraven för uppehållstillstånd på humanitär grund sänks, i enlig-
het med Carl-Gustaf Lundströms tilläggsyrkande.

Kapitel 3.1

Utskottet hade bl.a. yrkat att FN:s tre första millenniemål förs in i verksam-
hetsinriktningen i konsekvens med att fjärde, femte och sjätte målen kring 
hälsa nämns i kapitel 3.4.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T uppdra åt centralstyrelsen att i Svenska Röda Korsets verksamhetsin-
riktning för 2006–2011 föra in en skrivning om FN:s första, andra och 
tredje millenniemål.

A T T betrakta övriga förslag från utskott 9 och enskilda ombud till ändringar 
i kapitel 3.1 i Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning för 2006–
2011 som redaktionella ändringar.

§ 24.3 Kapitel 3 ”Våra verksamheter” och kapitel 3.2 ”Vi ger akut katastrof-
hjälp” samt motioner F13–F15

Barbro Broström, ordförande i utskott 10, redovisade utskottets arbete och yr-
kanden (se bilaga 50). Utskottet hade behandlat kapitel 3 och 3.2 i centralsty-
relsens förslag till verksamhetsinriktning för 2006-2011 samt motioner F13–
F15 med centralstyrelsens yttranden.

Endast centralstyrelsens förslag till beslut förelåg vad gällde motioner F13-
F15 då utskottet hade yrkat bifall till styrelsens förslag och inga yrkanden 
kring motionerna framställts av enskilda ombud. Riksstämman behandlade 
kapitel 3.2 och motionerna enligt följande:
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Motion F13

I motion F13, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att den nationella nivån 
läggs till i skrivningen om samverkan i kapitel 3.2 i verksamhetsinriktningen. 
Centralstyrelsen hade genomfört denna ändring i sitt slutliga förslag till Riks-
stämman och föreslog därmed att motionen anses besvarad.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F13 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F14

I motion F14, ingiven av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo 
och Ydre rödakorskretsar, yrkades att det bildas en nationell katastroffond för 
ekonomisk hjälp till kretsar och att det skapas regler för när bidrag ges. Cen-
tralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen avslås, men att stämman ger 
styrelsen i uppdrag att inrätta en fond för nationella katastrofer och att utarbeta 
regelverk för fonden.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F14.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att inrätta en fond för nationella katastrofer 
och att utarbeta regelverk för hur medlen i fonden får användas.

Motion F15

I motion F15, ingiven av Köpings rödakorskrets, yrkades bl.a. att Svenska 
Röda Korset internationellt verkar för att nationella rödakors- och rödahalv-
måneföreningars bilaterala insatser ska samordnas genom Internationella 
rödakors- och rödahalvmånefederationen och att Svenska Röda Korset aktivt 
arbetar för att stärka sitt stöd till Federationen. I sitt yttrande föreslog central-
styrelsen att motionen anses besvarad genom det som styrelsen däri framhållit.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F15 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Kapitel 3.2

Utskottet hade yrkat på ett antal ändringar i kapitel 3.2 i verksamhetsinrikt-
ningen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T betrakta förslagen från utskott 10 till ändringar i kapitel 3.2 i Svenska 
Röda Korsets verksamhetsinriktning för 2006-2011 som redaktionella 
ändringar.
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§ 24.4 Kapitel 3 ”Våra verksamheter” och kapitel 3.3 ”Vi är beredda när en 
kris eller katastrof inträffar” samt motioner F16–F29

Gunborg Engman-Ericsson, ordförande i utskott 11, redovisade utskottets ar-
bete och yrkanden (se bilaga 51). Utskottet hade behandlat kapitel 3 och 3.3 i 
centralstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2006–2011 samt mo-
tioner F16–F29 med centralstyrelsens yttranden.

Mogens Petersen, ombud 179, tillika avsändare av motion F23, drog tillbaka 
sitt inlämnade, skriftliga yrkande till förmån för utskottets tilläggsyrkande till 
motionen.

Bengt Eckardt, ombud 279, yrkade att det till motioner F19 och F20 läggs att 
den utredning rörande utbildning i defibrillator som centralstyrelsen för närva-
rande genomför ska vara avslutad under 2005 samt att Första hjälpen-grupper-
na därefter ska ges möjlighet att påbörja utbildningen senast i mars 2006. 
Bengt Eckardt yrkade också att den första nämnda tidsgränsen även ska gälla 
den pågående utredning avseende utbildning i fixationsutrustning som central-
styrelsen hänvisar till i sitt yttrande över motion F22. (Se bilaga 52.)

Mogens Petersen, ombud 179, tillika avsändare av motion F28, yrkade bifall 
till motionen (se bilaga 53).

Centralstyrelsens ledamot Åsa Molde, tillika ombud 12, meddelade att central-
styrelsen stod fast vid sina yttranden och förslag till beslut kring ovan nämnda 
motioner.

Riksstämman fattade därefter beslut om kapitel 3.3 och motioner F16–F29. 
Avseende motioner F16–F18, F21 och F24–F27 förelåg endast centralstyrel-
sens förslag till beslut då utskottet ställt sig bakom centralstyrelsens förslag 
och inga yrkanden lagts fram av enskilda ombud. Vad gäller motioner F19–
F20, F22–F23 och F28–F29 fanns dels centralstyrelsens förslag, dels utskot-
tets respektive enskilda ombuds yrkanden för stämman att ta ställning till.

Motion F16

I motion F16, ingiven av Katarina-Sofia rödakorskrets, yrkades bl.a. att cen-
tralstyrelsen uppdras att uppmana alla kretsar utöka sina uppgifter genom s.k. 
kris- och katastrofansvariga. Centralstyrelsens förslag var att stämman anser 
motionen besvarad genom styrelsens yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE   att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F16 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F17

I motion F17, ingiven av Leif Elggren, medlem i Tölö rödakorskrets, yrkades 
att Svenska Röda Korset föreslår Internationella rödakors- och rödahalvmåne-
federationen att bygga upp ett internationellt informationsnätverk. Centralsty-
relsen föreslog i sitt yttrande att stämman avslår motionen.
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RIKSSTÄMMAN BESLUTADE   att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F17.

Motion F18

I motion F18, ingiven av Leif Elggren, medlem i Tölö rödakorskrets, yrkades 
bl.a. att Svenska Röda Korsets utbildningssystem ses över. I sitt yttrande före-
slog centralstyrelsen stämman att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F18.

Motioner F19 och F20

I motion F19, ingiven av Folke Frendin, medlem, yrkades att Svenska Röda 
Korset stimulerar till opinion avseende behovet av kompletteringsutbildning i 
defibrillator. I motion F20, ingiven av Sjuhärads Första hjälpen-grupp, yrka-
des att Första hjälpen-grupperna ges möjlighet till utbildning i och inköp av 
defibrillatorutrustning. Centralstyrelsen föreslog i sina yttranden att motioner-
na anses besvarade med det som styrelsen där framhållit.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag och Bengt 
Eckardts tilläggsyrkande

A T T anse motioner F19 och F20 besvarade med hänvisning till vad central-
styrelsen anfört i sina yttranden.

A T T utredningen avseende utbildning av Första hjälpen-grupper i handha-
vande av defibrillator ska vara avslutad snarast, dock senast 2005-12-
31.

A T T under förutsättning att utbildning i handhavande av defibrillator fast-
ställs, ska Första hjälpen-grupperna ges möjlighet att påbörja utbild-
ningen senast 2006-03-01.

Motion F21

I motion F21, ingiven av Sjuhärads Första hjälpen-grupp, yrkades bl.a. att 
stämman förordar utbildning i hjärt- och lungräddning på barn som påbyggnad 
till grundutbildningen för Första hjälpen-grupper.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T ATT avslå första, andra, tredje och fjärde att-satserna i motion F21.

A T T anse motionens femte och sjätte att-satser besvarade med hänvisning till 
vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.

Motion F22

I motion F22, ingiven av Sjuhärads Första hjälpen-grupp, yrkades bl.a. att 
Första hjälpen-grupperna ges möjligheter till utbildning i omhändertagande av 
nack-/ryggskador och fixationsutrustning. Centralstyrelsen föreslog i sitt ytt-
rande att motionen anses besvarad.
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RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F22 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F23

I motion F23, ingiven av rödakorskretsarna i Huddinge kommun, yrkades bl.a. 
att avgifterna för utbildningar i Första hjälpen och barnolycksfall sänks. Cen-
tralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen avslås. Utskottet hade lämnat 
ett tilläggsyrkande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla utskottets förslag

A T T avslå motion F23.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att se över prissättningen vid utbildning i För-
sta hjälpen och barnolycksfall (gäller alla mål/kundgrupper).

A T T översynen ska vara avslutad 2005-12-31.

Motion F24

I motion F24, ingiven av Täby rödakorskrets, yrkades att timarvodet för utbil-
dare inom Svenska Röda Korset höjs och att utbildarna kan erhålla reseersätt-
ning. Centralstyrelsens förslag till stämman var att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F24.

Motion F25

I motion F25, ingiven av Inger Norrman, medlem, yrkades att Svenska Röda 
Korset engagemang inom totalförsvaret avvecklas. Centralstyrelsen föreslog i 
sitt yttrande att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE   att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F25.

Motion F26

I motion F26, ingiven av sjukvårdsbefälen i region Mellan, yrkades att nyrek-
ryterade hemvärnssjukvårdare erbjuds ett års prövotid genom att Svenska 
Röda Korset står för kostnaden för ett års medlemskap. Centralstyrelsen före-
slog i sitt yttrande att motionen anses besvarad genom det som styrelsen där 
anfört.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F26 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.
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Motion F27

I motion F27, ingiven av Arvika, Eda, Grava, Hagfors och Karlstads rödakors-
kretsar, yrkades bl.a. att lokalerna för Svenska Röda Korsets katastrofförråd 
minskas för att sänka kostnaderna samt att huvudkontoret uppdras att förhand-
la fram ett avtal med ett transportföretag som kan hämta kläder direkt vid mö-
tesplats Kupan. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen stämman bl.a. att avslå 
den sistnämnda att-satsen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse första att-satsen i motion F27 besvarad med hänvisning till vad 
centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.

A T T avslå andra och tredje att-satserna i motionen.

Motion F28

I motion F28, ingiven av rödakorskretsarna i Huddinge kommun, yrkades att 
kostnader för inrikes transporter till Svenska Röda Korsets katastrofförråd 
belastar centralstyrelsen. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen stämman att 
avslå motionen.

Mötesordföranden fann att Riksstämman beslutat i enlighet med centralstyrel-
sens förslag och följaktligen avslagit yrkandet om bifall till motion F28.

Votering begärdes och genomfördes genom handuppräckning.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F28.

Mot beslutet reserverade sig Gunnel Nordström, ombud 175, Marianne Quinn, 
ombud 182, Berit Fredriksson, ombud 183, Siv Hamelius, ombud 189, Ingrid 
George, ombud 190, Eva Holmquist, ombud 191, Birgit Andersson, ombud 
197, Margaret Johansson, ombud 198, Siw Bengtsson, ombud 203, Melvin 
Clark, ombud 206, Gunilla Bergström, ombud 207, Vivika Westlund, ombud 
209, Maureen af Ekenstam, ombud 210 (se bilaga 54).

Motion F29

I motion F29, ingiven av Första hjälpen-grupperna i Jönköpings län, yrkades 
att en ID-handling för Första hjälpen-grupperna tas fram. Centralstyrelsen 
föreslog stämman att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F29.

Kapitel 3.3

Utskottet hade yrkat på ett antal ändringar i kapitel 3.3 i verksamhetsinrikt-
ningen.
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RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T betrakta förslagen från utskott 11 till ändringar i kapitel 3.3 i Svenska 
Röda Korsets verksamhetsinriktning för 2006–2011 som redaktionella 
ändringar.

§ 24.5 Kapitel 3 ”Våra verksamheter” och kapitel 3.4 ”Vi arbetar för att 
minska ohälsa och social utsatthet” samt motioner F30–F40

Kenth Tolwers, ordförande i utskott 12, redovisade utskottets arbete och yr-
kanden (se bilaga 55). Utskottet hade behandlat kapitel 3 och 3.4 i centralsty-
relsens förslag till verksamhetsinriktning för 2006–2011 samt motioner F30–
F40 med centralstyrelsens yttranden.

Mötesordföranden informerade om att centralstyrelsen anmält att den ställt sig 
bakom utskottets förslag till tilläggsyrkande till motion F35.

Ineke Prang, ombud 80, yrkade bifall till motion F38 (se bilaga 56).

Anneli Bengtsson, ombud 269, yrkade på ett tillägg i sista meningen i sjunde 
stycket rörande bildande av ämneskrets i kapitel 3 i centralstyrelsens förslag 
till verksamhetsinriktning (se bilaga 57)

Maria Sjödahl Andréasson, ombud 178, yrkade bifall till motion F38 (se bilaga 
58).

Svenska Röda Korsets ordförande Anders Milton, tillika ombud 1, meddelade 
att centralstyrelsen står fast vid sitt förslag till beslut att anse motion F38 be-
svarad genom styrelsens yttrande.

Riksstämman behandlade därefter motioner F30-F40. Gällande motioner 
F30–F34 och F36–F37 och F39 förelåg endast centralstyrelsens förslag till 
beslut och för F35 endast utskottets tilläggsförslag då centralstyrelsen ställt sig 
bakom det.

Motion F30

I motion F30, ingiven av Nacka rödakorskrets, yrkades att alla mötesplatser 
Kupan senast 2011 har utvecklats till och bytt namn till Röda Korsets hus. 
Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att stämman anser motionen besvarad 
genom yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F30 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F31

I motion F31, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att samverkan med 
ungdomsförbundet gällande barn och ungdomar ingår som en del i alla fyra 
arbetsområdena. Centralstyrelsen hade genomfört denna ändring i sitt slutliga 
förslag till Riksstämman och föreslog därmed att motionen anses besvarad.
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RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F31 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F32

I motion F32, ingiven av Grava rödakorskrets, yrkades att begreppet utsatta 
människor tydliggörs. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen av-
slås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F32.

Motion F33

I motion F33, ingiven av Eskilstuna-Torshälla, Hällby-Tumbo-Råby, Husby-
Rekarne, Kafjärdens, Öja-Västermo, Gillberga-Lista och Näshulta rödakors-
kretsar samt fyra medlemmar, yrkades att stöd utgår så att det utvecklas en 
mötesplats i varje kommun. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motio-
nen anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F33 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F34

I motion F34, ingiven av Madesjö rödakorskrets, yrkades att Kupan som för-
säljningsställe bör uppmärksammas på central nivå. Centralstyrelsen hade be-
aktat intentionen i motionen i sitt slutliga förslag till Riksstämman och 
föreslog därmed att motionen anses besvarad.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F34 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F35

I motion F35, ingiven av Lunds och Arlöv-Hvilans rödakorskretsar, yrkades 
på ett tillägg i verksamhetsinriktningen om att Svenska Röda Korset verkar för 
billigare mediciner till fattiga länder. Centralstyrelsens förslag i yttrandet var 
att stämman avslår motionen. Utskottet hade lämnat tilläggsyrkande som cen-
tralstyrelsen tillstyrkt.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla utskottets förslag

A T T avslå motion F35.

A T T Röda Korset ska verka som fortsatt opinionsbildare för tillgänglighet av 
billigare läkemedel i utvecklingsländer.
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Motion F36

I motion F36, ingiven av Axvalla och Örslösa rödakorskretsar, yrkades att 
centralstyrelsen ges i uppdrag att justera direktiven för kaféverksamheten vid 
möteplats Kupan. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen anses 
besvarad genom styrelsens redogörelse.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F36 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F37

I motion F37, ingiven av Södertälje, Järna, Vårdinge, Enhörna, Hölö-Mörkö, 
Turinge, Sollentuna och Lidingö rödakorskretsar, yrkades bl.a. att profilmate-
rial, såsom skyltar, för mötesplats Kupan kan behållas. Centralstyrelsen före-
slog i sitt yttrande bl.a. stämman att anse motionen besvarad genom styrelsens 
yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå andra att-satsen i motion F37.

A T T anse motionens första och tredje att-satser besvarade med hänvisning 
till vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.

Motion F38

I motion F38, ingiven av Folkrättskretsen i Malmö, yrkades att centralstyrel-
sen uppdras att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram riktlinjer som vid genom-
förande av lokala utsatthets- och kapacitetsstudier ger kretsarna prioriterade 
områden att arbeta med utifrån ett rättighetsperspektiv. I sitt yttrande föreslog 
centralstyrelsen att motionen anses besvarad med hänvisning till vad styrelsen 
framfört i yttrandet. Bifallsyrkanden till motionen hade lämnats av Ineke 
Prang och Maria Sjödahl Andréasson.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F38 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen 
anfört i sitt yttrande.

Mot beslutet reserverade sig Ineke Prang, ombud 80 (se bilaga 59).

Motion F39

I motion F39, ingiven av Mona Karnefors, medlem i Gällinge/Idala rödakors-
krets, yrkades att samverkansråden genomför en särskild utsatthets- och kapa-
citetsstudie för att utreda hemlösa människors situation. Centralstyrelsen 
föreslog i sitt yttrande att motionen anses besvarad genom yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F39 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.
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Motion F40

I motion F40, ingiven av Mona Karnefors, medlem i Gällinge/Idala rödakors-
krets, yrkades bl.a. att Svenska Röda Korset startar utbildningar i hur man mö-
ter människor med missbruksproblem. Centralstyrelsens förslag till stämman 
var att anse motionen besvarad genom det som styrelsen anfört i sitt yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F40 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Kapitel 3.4

Utskottet hade yrkat på ett antal ändringar i kapitel 3.4 i verksamhetsinrikt-
ningen.
Mötesordföranden poängterade att utskottets och enskilda ombuds förslag be-
traktas som redaktionella ändringar.

§ 24.6 Kapitel 3 ”Våra verksamheter” och kapitel 4 ”Kommunikation, insam-
ling och medlemsvärvning” samt motioner F41–F78

Eva Westerlund, ordförande i utskott 13, redovisade utskottets arbete och yr-
kanden (se bilaga 60). Utskottet hade behandlat kapitel 3 och 4 i centralstyrel-
sens förslag till verksamhetsinriktning för 2006–2011 samt motioner F41–F78 
med centralstyrelsens yttranden.

Centralstyrelsens ledamot Inger Larsson, tillika ombud 11, meddelade att cen-
tralstyrelsen ställde sig bakom utskottets yrkande om bifall till motion F61 om 
artikelnummer för Röda Korsets trycksaker, men avslår utskottets tilläggsyr-
kande avseende motion F44 om insamlingskostnader och redovisning av 
dessa.

Eva Westerlund, ombud 305, förklarade sig då beredd att ansluta sig till cen-
tralstyrelsens förslag till beslut till motion F44 med ett tillägg att centralstyrel-
sen verkar för att få till stånd en förändring i frågan (se bilaga 61).

Åke Andersson, ombud 229, tillika avsändare av motion F63, yrkade avslag 
på centralstyrelsens förslag till beslut om avslag på motion F63 och bifall till 
motionen.

Mötesordföranden framförde att centralstyrelsen bifaller Eva Westerlunds 
modifierade tilläggsyrkande till motion F44.

Därpå behandlade Riksstämman motioner F41–F78 enligt följande. Vad gäller 
motioner F41–F43, F45–F62 och F64–F78 förelåg endast centralstyrelsens 
förslag till beslut då utskottet tillstyrkt styrelsens förslag och inga övriga yr-
kanden gjorts. Till motioner F44 och F63 hade framförts tilläggsyrkande res-
pektive bifallsyrkande av enskilda ombud.
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Motion F41

I motion F41, ingiven av Eskilstuna-Torshälla, Hällby-Tumbo-Råby, Husby-
Rekarne, Kafjärdens, Öja-Västermo, Gillberga-Lista och Näshulta rödakors-
kretsar samt fyra medlemmar, yrkades bl.a. att återkopplingen till allmänheten 
efter centrala insamlingar förbättras. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att 
motionen anses besvarad med hänvisning till det som styrelsen där angivit.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F41 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F42

I motion F42, ingiven av Klippans rödakorskrets, yrkades att redovisning av 
centrala insamlingar görs varje kvartal till allmänhet och kretsar. Likalydande 
motion hade ingivits av Ljungbyheds rödakorskrets. Centralstyrelsen föreslog 
stämman att anse motionen besvarade genom styrelsens yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F42 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F43

I motion F43, ingiven av Stallarholmens och Mariefreds rödakorskretsar, 
yrkades att centralstyrelsen uppdras att lämna utförligare information inför 
centrala insamlingar och se över rutinerna för annonsframtagning. Central-
styrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen bifalls.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F43

A T T uppdra åt centralstyrelsen att lämna tydligare och mer detaljrik informa-
tion inför kampanjinsamlingarna samt se över rutinerna för annons-
framtagning så att annonserna inte blir otydliga eller kan missuppfattas.

Motion F44

I motion F44, ingiven av Tynderö rödakorskrets, yrkades att insamlingskost-
naderna ses över i syfte att minska dem samt att kostnader för medlemsvärv-
ning och kupanförsäljning redovisas för sig. Centralstyrelsen föreslog i sitt 
yttrande att motionen anses besvarad, men drog uner stämmoförhandlingarna 
tillbaka sitt förslag till beslut till förmån för Eva Westerlunds tilläggsyrkande. 
Förutom detta tilläggsyrkande förelåg även utskottets förslag.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla Eva Westerlunds tilläggsförslag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att verka för att kostnader för medlemsavise-
ring och medlems- och givarsystem samt försäljningskostnader för mö-
tesplats Kupan förflyttas från insamlingskostnader så snart som möjligt.
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Motion F45

I motion F45, ingiven av Ucklums rödakorskrets, yrkades att kretsarna får en 
redovisning efter avslutad insamling. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen 
stämman att anse motionen besvarad genom yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F45 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F46

I motion F46, ingiven av Norrtälje rödakorskrets, yrkades att det tas fram 
talande bilder för insamlingsbössorna som kan användas under fem år. Cen-
tralstyrelsen föreslog att motionen anses besvarad genom styrelsens yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F46 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F47

I motion F47, ingiven av Tegs rödakorskrets, yrkades att samtliga insamlade 
medel inkluderas i det totala målet för de lokala insamlingarna och att varje 
krets resultat redovisas separat. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att 
stämman bifaller motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F47

A T T alla inskickade pengar räknas in i insamlingsmålet.

A T T insamlingsresultatet från varje krets redovisas separat.

Motion F48

I motion F48, ingiven av Pia Wahren och Mona Wirström-Nilsson, medlem-
mar i Sollentuna respektive Södertälje rödakorskretsar, yrkades att stämman 
uppdrar åt centralstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som bl.a. ser över nuva-
rande mål och fördelning avseende insamling och medlemsvärvning. Central-
styrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F48.

Motion F49

I motion F49, ingiven av Landskronabygdens rödakorskrets, yrkades bl.a. att 
julkampanjen utvärderas vad gäller värvade medlemmar och insamlade med-
el. Centralstyrelsens förslag i sitt yttrande var att stämman avslår motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F49.
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Motion F50

I motion F50, ingiven av Adelsö-Munsö rödakorskrets, yrkades att centralsty-
relsen får i uppdrag att ta fram förslag på bokföringsregler gällande definition 
av administrationskostnader. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att mo-
tionen anses besvarad genom yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F50 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F51

I motion F51, ingiven av Ulriksdals rödakorskrets, yrkades att kretsarna kan 
erhålla kreditkortsskrivare att användas vid insamlingar. I sitt yttrande före-
slog centralstyrelsen stämman att bifalla motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F51

A T T snabbt och med kraft verka så lämplig kreditkortsskrivare anskaffas till 
de kretsar som så önskar och att de kan erhålla den från Svenska Röda 
Korset centralt – särskilt ur säkerhetssynpunkt.

Motion F52

I motion F52, ingiven av Adelsö-Munsö rödakorskrets, yrkades att centralsty-
relsen avsätter medel för att göra en marknadsanalys och marknadsföringsplan 
i syfte att öka medlemsantalet. Centralstyrelsens förslag var att anse motionen 
besvarad genom styrelsens yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F52 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen 
anfört i sitt yttrande.

Motion F53

I motion F53 ingiven av Eskilstuna-Torshälla, Hällby-Tumbo-Råby, Husby-
Rekarne, Kafjärdens, Öja-Västermo, Gillberga-Lista och Näshulta rödakors-
kretsar samt fyra medlemmar, yrkades bl.a. att den centrala nivån tar en akti-
vare del i Svenska Röda Korsets utveckling på den lokala nivån. I sitt yttrande 
föreslog centralstyrelsen att motionen anses besvarad genom yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F53 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen 
anfört i sitt yttrande.

Motion F54

I motion F54, ingiven av Mona Karnefors och Leif Elggren, medlemmar i 
Gällinge/Idala rödakorskrets respektive Tölö rödakorskrets, yrkades att kret-
sarna i enkätform tillfrågas hur kunskapen hos allmänheten kan ökas om vad 
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Röda Korset gör i Sverige. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motio-
nen anses besvarad.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F54 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen 
anfört i sitt yttrande.

Motion F55

I motion F55, ingiven av Leif Elggren, medlem i Tölö rödakorskrets, yrkades 
bl.a. att rödakorsproducerade hantverk märks med föreningens namn. Central-
styrelsen föreslog i sitt yttrande att stämman bifaller motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F55

A T T undersöka intresset av att handarbeten gjorda av frivilliga märks med 
Röda Korset.

A T T vid intresse ta upp beställningar från landets kretsar gemensamt för att 
få en stor inledande order.

A T T lägga upp bandet i vår butik för inköp.

A T T undersöka intresset av parallella märkningsbehov.

Motion F56

I motion F56, ingiven av Leif Elggren, medlem i Tölö rödakorskrets, yrkades 
bl.a. att en kommitté för tillvaratagande av idéer tillsätts. Centralstyrelsens för-
slag i yttrandet över motionen var att avslå den.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F56.

Motion F57

I motion F57, ingiven av Landskronabygdens rödakorskrets, yrkades att effek-
tivare rutiner för extern information med koppling till intern information utar-
betass. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F57.

Motion F58

I motion F58, ingiven av Högby och Källa rödakorskretsar, yrkades att vid 
distribution av information till kretsarna bör e-post användas i första hand. I 
sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att stämman anser motionen besvarad 
med hänvisning till yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F58 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.
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Motion F59

I motion F59, ingiven av Anne Andersson, medlem i Långaröds rödakorskrets, 
yrkades att det utreds vilka profilprodukter som kretsarna efterfrågar och vilka 
priser som är rimliga. Centralstyrelsen föreslog att motionen anses besvarad 
genom det som styrelsen framfört i sitt yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F59 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F60

I motion F60, ingiven av rödakorskretsarna i samverkansrådet i Klippans kom-
mun, yrkades att en översyn genomförs av Rödakorsbutikens produktutbud 
och prissättning. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen anses be-
svarad med hänvisning till styrelsens kommentarer i detta yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F60 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F61

I motion F61, ingiven av Ove Rosén, medlem i Östra Eneby rödakorskrets, yr-
kades att samtliga trycksaker successivt ska förses med ett specifikt beställ-
ningsnummer. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen anses 
besvarad, men förklarade sig sedan under stämmoförhandlingarna stå bakom 
utskottets yrkande att bifalla motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F61

A T T samtliga av Röda Korset producerade trycksaker successivt ska förses 
med ett specifikt beställningsnummer, t.ex. i form av en bokstavs-/sif-
ferkombination.

Motion F62

I motion F62, ingiven av Stefan Johanson och Stig Aldén, medlemmar i 
Västerås rödakorskrets, yrkades att centralstyrelsen uppdras att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppdrag att minimera, renodla och sammanföra centrala 
styrdokument senast 2005-12-31. Centralstyrelsen föreslog bl.a. stämman att 
centralstyrelsen får i uppdrag att minimera styrdokumenten enligt föreslagen 
tidsplan.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå första att-satsen i motion F62.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att minimera, renodla och sammanföra cen-
trala styrdokument.

A T T arbetet ska vara slutfört och redovisat för kretsarna senast vid utgången 
av 2006, enligt andra att-satsen i motionen.
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Motion F63

I motion F63, ingiven av Ljungbyheds rödakorskrets, yrkades att en enda styr- 
och informationskanal införs fr.o.m. 2006. Centralstyrelsen föreslog i sitt ytt-
rande att motionen avslås, vilket utskottet stödde. Yrkande på bifall till motio-
nen hade framförts av Åke Andersson.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F63.

Motion F64

I motion F64, ingiven av Mikael H Nyberg, Ann Risbecker, Pia Wahren, Siw 
Wolff och Erik Janzon, medlemmar i Högalids, Lidingö, Sollentuna, Adelsö-
Munsö rödakorskretsar respektive Storkyrko-/Folkrättskretsen i Stockholm, 
yrkades att kretsarnas . I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen bi-
falls.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F64

A T T kretsarnas närvaro och synlighet på Internet förklaras vara en priorite-
rad uppgift för Svenska Röda Korset under 2005–2008 och att resurser 
tillsätts inom område IT för att utföra denna arbetsuppgift.

Motion F65

I motion F65, ingiven av Landskronabygdens rödakorskrets, yrkades att kret-
sarna erbjuds att länka sina hemsidor från den centrala hemsidan. I sitt yttrande 
föreslog centralstyrelsen stämman att bifalla motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F65

A T T erbjuda kretsar att länka sina hemsidor från den centrala hemsidan.

Motion F66

I motion F66, ingiven av Rådmansö rödakorskrets, yrkades bl.a. att central-
styrelsen ges i uppdrag att se över kostnaderna för kommunikation. Central-
styrelsens förslag var att stämman anser motionen besvarad genom styrelsens 
yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F66 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F67

I motion F67, ingiven av Funbo rödakorskrets, berördes möjligheten att betala 
julklappsadressen via bankgiro. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att 
stämman anser motionen besvarad.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag
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A T T anse motion F67 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F68

I motion F68, ingiven av Nöbbele rödakorskrets, yrkades bl.a. att en analys-
grupp tillsätts för att undersöka orsakerna till medlemsminskningen. I sitt ytt-
rande föreslog centralstyrelsen att motionen bifalls.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F68

A T T uppdra åt centralstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som gör en nog-
grann undersökning om orsakerna till det sjunkande medlemsantalet 
inom Svenska Röda Korset.

A T T denna arbetsgrupp utgörs av representanter från centralstyrelse, region-
råd och kretsar.

A T T resultatet kommer alla kretsar till del.

Motion F69

I motion F69, ingiven av Anne Andersson, medlem i Långaröds rödakorskrets, 
yrkades att centralstyrelsen uppdras att i arbetet med sin avsiktsförklaring sä-
kerställa att medlemsmålet får sådan tyngd att framtagande av strategiskt an-
greppssätt möjliggörs och att medel avsätts för genomförande. 
Centralstyrelsen hänvisade i sitt yttrande till förslaget till beslut avseende mo-
tion F68 och föreslog att motion F69 därmed anses besvarad.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE   att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F69 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F70

I motion F70, ingiven av Leif Elggren, medlem i Tölö rödakorskrets, yrkades 
bl.a. att arbetsmetoderna som de kretsar använt som lyckats med medlems-
värvning blir grund för utbildning i frågan. I sitt yttrande föreslog centralsty-
relsen att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F70.

Motion F71

I motion F71, ingiven av Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Lekebergs röda-
korskretsar, yrkades att brytpunkten tidigareläggs så att medlemmar som vär-
vats efter den 1 oktober erhåller medlemskap för nästkommande år. 
Likalydande motion hade ingivits av rödakorskretsarna i Hallsbergs kommun. 
Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att stämman bifaller motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F71
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A T T nyvärvade medlemmar efter den 1 oktober innevarande år erhåller med-
lemskap för resten av året och nästkommande år i stället för den 1 no-
vember som är brytpunkt i dag.

Motion F72

I motion F72, ingiven av Arvika rödakorskrets, yrkades att inbetalningskort 
för medlemsavgift skickas separat i december och inte tillsammans med med-
lemstidningen i januari. Centralstyrelsens förslag i yttrandet var att stämman 
avslår motionen och uppdrar åt styrelsen att se över utskicket av inbetalnings-
kort.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F72.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att göra en översyn av utskicket av inbetal-
ningskort för medlemsavgift med målsättningen att göra inbetalnings-
kortet synligare.

Motion F73

I motion F73, ingiven av Burträsks rödakorskrets, yrkades att texten på omsla-
get till medlemstidningen om att inbetalningskort för medlemsavgift medföl-
jer ska vara tydligare. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen 
anses besvarad genom det som styrelsen framförde i yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F73 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F74

I motion F74, ingiven av Malsta rödakorskrets, yrkades att utrymme på inbe-
talningskortet för medlemsavgift ges för värvning av familjemedlemmar. I sitt 
yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F74.

Motion F75

I motion F75, ingiven av Eskilstuna-Torshälla, Hällby-Tumbo-Råby, Husby-
Rekarne, Kafjärdens, Öja-Västermo, Gillberga-Lista och Näshulta rödakors-
kretsar samt fyra medlemmar, yrkades bl.a. att medlen som avsätts i Svenska 
Röda Korsets katastrofreserv även kan användas för insatser i Sverige. Cen-
tralstyrelsen föreslog bl.a. att detta yrkande avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse första och andra att-satserna i motion F75 besvarade med hänvis-
ning till vad centralstyrelsen anfört i sitt yttrande.
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A T T avslå motionens tredje att-sats.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att inrätta en fond för nationella katastrofer 
samt att utarbeta regelverk för hur fonden får användas.

Motion F76

I motion F76, ingiven av Sturkö rödakorskrets, yrkades att kretsarna stimule-
ras att genomföra mer fortbildning. Centralstyrelsens förslag var att anse mo-
tionen besvarad genom styrelsens yttrande.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F76 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F77

I motion F77, ingiven av Axberg/Hovsta rödakorskrets, yrkades att listor över 
icke betalande medlemmar. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen stämman 
att bifalla motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F77

A T T listorna på ej betalande medlemmar sänds ut redan på våren.

Motion F78

I motion F78, ingiven av Eskilstuna-Torshälla, Hällby-Tumbo-Råby, Husby-
Rekarne, Kafjärdens, Öja-Västermo, Gillberga-Lista och Näshulta rödakors-
kretsar samt fyra medlemmar, yrkades att möjlighet ges att kunna betala in 
medlemsavgiften via autogiro. Centralstyrelsen hänvisade i sitt yttrande till 
det nya medlems- och givarsystemet som uppfyller motionärens önskemål och 
föreslog stämman att anse motionen besvarad.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F78 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Kapitel 4

Utskottet hade yrkat på ett antal ändringar och tillägg i kapitel 4 i verksamhets-
inriktningen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T betrakta övriga förslag från utskott 13 till ändringar och tillägg i kapitel 
4 i Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning för 2006-2011 som re-
daktionella ändringar.
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§ 24.7 Punkten ”Vi är fortfarande pionjärer” i kapitel 2 samt motioner F79–
F83

Sonia Lindell, ordförande i utskott 14, redovisade utskottets arbete och yrkan-
den (se bilaga 62). Utskottet hade behandlat femte punkten i kapitel 2 i cen-
tralstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2006–2011 samt motioner 
F79–F83 med centralstyrelsens yttranden. Utskottet yrkade i motsats till cen-
tralstyrelsen på bifall till motion F82 däri det yrkades att hela femte punkten 
stryks och att centralstyrelsen ytterligare bereder frågan.

Centralstyrelsens ledamot Håkan Jarmar, tillika ombud 9, framförde styrel-
sens inställning att stå kvar vid sitt förslag till beslut över motion F82 och att 
tillstyrka utskottets yrkande över motion F83.

Stig Aldén, ombud 137, yrkade på en omformulering av första stycket i femte 
punkten i kapitel 2 i verksamhetsinriktningen avseende att Svenska Röda Kor-
set ska vara öppnare till att starta och driva verksamhet som normalt genom-
förs i offentlig eller privat regi (se bilaga 63).

Ingamaj Wallertz Olsson, ombud 365, yrkade bifall till centralstyrelsens för-
slag till skrivning.

Uno Mellåker, ombud 212, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag.

Leif Lindroos, ombud 257, yrkade bifall till centralstyrelsens förslag.

Sonia Lindell, ombud 291, yrkade bifall till utskottets förslag.

Endast centralstyrelsens förslag till beslut förelåg vad gällde motioner F79–
F81 då utskottet hade yrkat bifall till styrelsens förslag och inga yrkanden 
kring motionerna framställts av enskilda ombud. Avseende motion F82 före-
låg fler yrkanden och vad gäller motion F83 hade centralstyrelsen tillstyrkt ut-
skottets yrkande om bifall. Riksstämman behandlade motionerna och 
tilläggsyrkanden enligt följande:

Motion F79

I motion F79, ingiven av Eskilstuna-Torshälla, Hällby-Tumbo-Råby, Husby-
Rekarne, Kafjärdens, Öja-Västermo, Gillberga-Lista och Näshulta rödakors-
kretsar samt fyra medlemmar, yrkades att Riksstämman ställer sig positiv till 
nya idéer för engagemang under förutsättning att t.ex. utbildning och humani-
tet säkerställs. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen anses be-
svarad med hänvisning till yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F79 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F80

I motion F80, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att tredje stycket i 
punkten 2 i verksamhetsinriktningen, som handlar om offentlig upphandling, 
stryks. Centralstyrelsens förslag i yttrandet var att avslå motionen.
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RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F80.

Motion F81

I motion F81, ingiven av Lunds och Arlöv-Hvilans rödakorskretsar, yrkades 
att hela femte punkten i kapitel 2 i verksamhetsinriktningen med rubriken ”Vi 
är fortfarande pionjärer” utgår. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att mo-
tionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F81.

Motion F82

I motion F82, ingiven av Eva Westerlund, medlem i Ljustorps rödakorskrets, 
yrkades att femte punkten i kapitel 2 i verksamhetsinriktningen med rubriken 
”Vi är fortfarande pionjärer” utgår och att centralstyrelsen får i uppdrag att be-
reda förslaget ytterligare inför Riksstämman 2008. I sitt yttrande föreslog cen-
tralstyrelsen stämman att avslå motionen. Utskottet å sin sida hade yrkat att 
motionen bifalls.

Mötesordföranden fann att centralstyrelsens förslag hade vunnit stämmans bi-
fall.

Votering begärdes och genomfördes genom handuppräckning.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion F82.

Mot beslutet reserverade sig Britt-Louise Gunnar, ombud 110, Helen Lodin, 
ombud 303, Kerstin Lestander, ombud 304, Bahare Haghshenas, ombud 371, 
Marika Bystedt, ombud 372, Kent Eriksson, ombud 373, Martin Hedberg, om-
bud 374, Stefan Gudasic, ombud 375, Erik Odal Nilsson, ombud 376, Katarina 
Bivald, ombud 377, Åsa Rolandsson, ombud 378, Johanna Ritscher, ombud 
379, och Kevin Palm, ombud 380 (se bilagor 64–67).

Motion F83

I motion F83, ingiven av Karlskrona rödakorskrets, yrkades att centralstyrel-
sen uppdras att möjliggöra för kretsarna att inrätta tjänster för att bygga upp en 
pionjärsverksamhet inom områden där samhällets resurser inte är tillräckliga. 
I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen stämman att avslå motionen, men under 
stämmoförhandlingarna förklarade styrelsen sig beredd att tillstyrka utskottets 
förslag att bifalla motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion F83

A T T uppdra åt centralstyrelsen att göra det organisatoriskt och ekonomiskt 
möjligt för regionerna att inrätta tjänster för att bygga upp en rödakors-
verksamhet av pionjärkaraktär inom områden där samhällets resurser 
inte räcker till, men som hör till Röda Korsets kärnverksamheter.
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Kapitel 2, femte punkten

Därefter tog Riksstämman upp till behandling Stig Aldéns yrkande om änd-
ring av lydelsen i första stycket i femte punkten.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå Stig Aldéns yrkande.

§ 24.8 Punkten ”Vår nationella förening utvecklas” i kapitel 2 samt motioner 
F84–F85

Inger Persson, ordförande i utskott 15, redovisade utskottets arbete och yrkan-
den (se bilaga 68). Utskottet hade behandlat sjunde punkten i kapitel 2 i cen-
tralstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2006–2011 samt motioner 
F84–F85 med centralstyrelsens yttranden.

Utskottet hade yrkat bifall till centralstyrelsens förslag till beslut avseende mo-
tioner F84–F85 och inga yrkande gjordes i plenum av enskilda ombud. Sjunde 
punkten i kapitel 2 och motionerna behandlades enligt följande:

Kapitel 2, sjunde punkten

Utskottet hade yrkat på ett tillägg kring mångfald till sjunde punkten i kapitel 
2 i verksamhetsinriktningen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T betrakta förslaget från utskott 15 till tillägg i punkten ”Vår nationella 
förening utvecklas” i kapitel 2 i Svenska Röda Korsets verksamhetsin-
riktning för 2006-2011 som redaktionell ändring.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla utskottets förslag

A T T till punkten ”Vår nationella förening utvecklas” i kapitel 2 i Svenska 
Röda Korsets verksamhetsinriktning 2006-2011 lägga till följande 
skrivning: ”Svenska Röda Korset ska verka för en ökad mångfald bland 
medlemmar, frivilliga och förtroendevalda så att de speglar samhällets 
sammansättning.”

Motion F84

I motion F84, ingiven av Arlöv-Hvilans rödakorskrets, yrkades att kraven på 
de frivilliga minskar. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att stämman an-
ser motionen besvarad genom yttrandet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T anse motion F84 besvarad med hänvisning till vad centralstyrelsen an-
fört i sitt yttrande.

Motion F85

I motion F85, ingiven av rödakorskretsarna i Söderköpings samverkansråd, yr-
kades att upplägget av utbildningen för kretsarnas kassörer bör kompletteras 
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och förtydligas. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen bl.a. att styrelsen får i 
uppdrag att komplettera kretshandboken.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att komplettera kretshandboken enligt inten-
tionen i motion F85.

A T T i övrigt anse motionen besvarad med hänvisning till vad centralstyrel-
sen anfört i sitt yttrande.

Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning för 2006–2011

Slutligen behandlade Riksstämman förslagen till redaktionella ändringar i 
verksamhetsinriktningen och inriktningen i sin helhet.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T uppdra åt centralstyrelsen att omarbeta Svenska Röda Korsets verksam-
hetsinriktning för åren 2006–2011 med stöd av de ändringar som Riks-
stämman beslutat om.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att göra erforderliga redaktionella ändringar i 
enlighet med utskottens och enskilda ombuds förslag.

A T T med de justeringar som centralstyrelsen gör med anledning av Riks-
stämmans beslut, fastställa Svenska Röda Korsets verksamhetsinrikt-
ning för åren 2006–2011 – ”På plats för medmänsklig och humanitär 
hjälp” (se bilaga 69).

§ 25 UTTALANDE I ÄLDREFRÅGAN – PRESENTATION AV REDAK-
TIONSKOMMITTÉNS FÖRSLAG

Vice mötesordförande Stig Larsson tog över ledningen av stämmoförhand-
lingarna.

Inger Larsson, ordförande i redaktionskommittén, presenterade redaktions-
kommitténs förslag till uttalande i äldrefrågan och meddelade att synpunkter 
kan lämnas till redaktionskommittén under lunchen. Se vidare § 29.
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§ 26 CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFT 
FÖR 2006–2008, GRUNDLÄGGANDE EKONOMISKT REGEL-
VERK FÖR SVENSKA RÖDA KORSET SAMT MOTIONER G1–
G12

Centralstyrelsens utsända och presenterade förslag till medlemsavgift i Svens-
ka Röda Korset för 2006-2008 (se bilaga 70) innebar att medlemsavgiftens 
storlek och fördelning förblir oförändrad, d.v.s. 150 kr per år för enskild med-
lem och 75 kr per år för familjemedlem samt 60 % till den gemensamma, cen-
trala nivån och 40 % till den lokala nivån.

Arne Hansson, ordförande i utskott 16, redovisade utskottets arbete och yrkan-
den (se bilaga 71). Utskottet hade behandlat centralstyrelsens förslag till med-
lemsavgift för 2006-2008, centralstyrelsens förslag till Svenska Röda Korsets 
grundläggande ekonomiska regelverk samt motioner G1-G12 med centralsty-
relsens yttranden. Utskottet hade bl.a. yrkat på en höjning av medlemsavgiften 
till 175 kr per år.

Centralstyrelsens ledamot Stig Andersson, tillika ombud 4, förklarade sig be-
redd att å centralstyrelsens vägnar stödja en höjning av medlemsavgifterna en-
ligt utskottets yrkande och utskottets tilläggsförslag om ytterligare riktlinjer 
vad gäller det grundläggande ekonomiska regelverket.

Bertil Olsson, ombud 262, yrkade att centralstyrelsen får i uppdrag att på ett 
pedagogiskt sätt åskådliggöra för kretsarna hur de kan använda sin andel av 
medlemsavgifterna för just medlemsutveckling.

Britt-Louise Gunnar, ombud 110, och Göran Oskarson, ombud 336, yrkade 
avslag på utskottets förslag att höja medlemsavgifterna (se bilaga 72).

Leif Lindroos, ombud 257, yrkade att stämman ger centralstyrelsen i uppdrag 
att undersöka möjligheten att knyta medlemsvärvning till medlemsavgiften, 
d.v.s. att man om man värvar ett visst antal personer kostnadsfritt erhåller 
medlemskap för ett år (se bilaga 73).

Gun Nisser, ombud 83, och Ove Långström, ombud 177, yrkade bifall till ut-
skottets förslag att höja medlemsavgifterna.

Mötesordföranden påminde även om att mötespresidiet valt att hänskjuta ett 
tilläggsyrkande från utskott 1 till denna punkt om medlemsavgiften, i vilket 
föreslogs att centralstyrelsen vid Riksstämman ska redovisa centralstyrelsens 
budget för år 1 och preliminär budget för år 2 och 3 samt att centralstyrelsens 
förslag till verksamhetsinriktning för extern verksamhet ska innehålla en pre-
liminär prioriteringslista (se bilaga 11).

Centralstyrelsens ledamot Stig Andersson anmälde att styrelsen avstyrkte till-
läggsyrkandet från utskott 1.

Bertil Olsson, ombud 262, och Stellan Eriksson, ombud 343, yrkade bifall till 
motion G3, i vilken det förslås att medlemsavgifterna förblir oförändrade.

Mötesordföranden meddelade att Anne Andersson, ombud 227, lämnat in 
skriftligt yrkande på bifall till en höjning av medlemsavgiften till 175 kr för 
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enskild medlem men oförändrad medlemsavgift för familjemedlemmar (se bi-
laga 74).

Mötesordföranden informerade även om att Maria Sjödahl Andréasson, om-
bud 178, lämnat skriftligt yrkande på bifall till motion G11 om lika fördelning 
av medlemsavgifterna och sålunda avslag på centralstyrelsens förslag till av-
slag av motionen (se bilaga 75).

Centralstyrelsens ledamot Stig Andersson meddelade att styrelsen inte ställde 
sig bakom de tilläggsyrkanden som framförts av Leif Lindroos respektive Ber-
til Olsson.

Då inga fler ombud begärt ordet beslutade Riksstämman att gå till beslut kring 
medlemsavgiftsfrågan, grundläggande ekonomiskt regelverk och motioner 
G1-G12. Motioner G3 och G11, över vilka det hade framförts yrkanden från 
utskottet och enskilda motionärer, behandlades separat medan resterande mo-
tioner och centralstyrelsens förslag till grundläggande ekonomiskt regelverk 
behandlades tillsammans enligt följande:

§ 26.1 Svenska Röda Korsets grundläggande ekonomiska regelverk

Riksstämman behandlade inledningsvis Svenska Röda Korsets grundläggande 
ekonomiska regelverk.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T fastställa Svenska Röda Korsets grundläggande ekonomiska regelverk 
(se bilaga 76).

Utskottets tilläggsyrkanden

Därefter behandlade Riksstämman utskottets tilläggsförslag till det ekonomis-
ka regelverket, vilka centralstyrelsen ställt sig bakom.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  bifalla utskottets förslag

A T T uppdra åt centralstyrelsen att tydliggöra redovisning av kretsarnas in-
samlingskostnader.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att förtydliga definition och finansiering av 
medlemsvärvningskostnader.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att tydliggöra Internationella rödakors- och 
rödahalvmånefederationens kostnader i samband med internationella 
hjälpinsatser.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att undersöka möjligheterna att utnyttja auto-
giro för betalning av medlemsavgifter.

§ 26.2 Medlemsavgift för 2006–2008
Medlemsavgiftens storlek 2006–2008

Riksstämman behandlade därefter centralstyrelsens förslag till medlemsavgif-
tens storlek under 2006–2008.
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Riksstämman beslutade om votering i frågan om medlemsavgiftens storlek.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  med 152 röster mot 142 röster

A T T medlemsavgiften för enskild medlem förblir oförändrad under 2006–
2008, d.v.s. 150 kr/år.

A T T medlemsavgiften för familjemedlem förblir oförändrad under 2006–
2008, d.v.s. 75 kr/år.

Medlemsavgiftens fördelning 2006–2008

Riksstämman tog därpå upp fördelningen av medlemsavgifterna till beslut.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T fördelningen av medlemsavgifterna förblir oförändrad under 2006-
2008, d.v.s. 60 % till den centrala nivån och 40 % till den lokala nivån.

§ 26.3 Motioner G1–G12 och övrigt

Riksstämman tog upp motioner G1–G12 enligt följande:

Motion G1

I motion G1, ingiven av Britt-Louise Björkman, Annika Dahlström, Rossy 
Johansson, Marianne Holmbom, Kerstin Stenberg samt Jennie Augustsson, 
medlemmar i Tjällmo-Godegårds, Motala, Vifolka, Boxholms, Trehörna 
respektive Ödeshögs rödakorskretsar, yrkades bl.a. att, om centralstyrelsen har 
för avsikt att finansiera Riksstämman 2008 med delar av den lokala medlems-
avgiftsandelen, förändra fördelningen av medlemsavgifterna under åren 2006 
och 2007 till 50 % mellan lokal respektive central nivå, eller att fatta ett prin-
cipiellt beslut om att Riksstämmans kostnader ska finansieras endast av den 
centrala andelen av medlemsavgifterna. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttran-
de att stämman avslår motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion G1.

Motion G2

I motion G2, ingiven av Ånge, Fränsta och Ljungaverks rödakorskretsar, 
yrkades att medlemmar ska ha möjlighet att välja om de vill prenumerera på 
Rödakorsbladet mot en smärre kostnad, utöver medlemsavgiften som då kan 
hållas oförändrad. Centralstyrelsens förslag i yttrandet var att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion G2.

Motion G3

I motion G3, ingiven av Bokenäs, Dragsmarks, Forshälla, Herrestads, Högås, 
Ljungskile-Resteröds, Skredsviks och Uddevalla rödakorskretsar, yrkades att 
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medlemsavgiften förblir oförändrad. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande 
att motionen bifalls, vilken nu även Riksstämman ställt sig bakom. Stellan 
Eriksson och Bertil Olsson hade även yrkat bifall till motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T bifalla motion G3 i enlighet med ovan fattade beslut avseende medlems-
avgifternas storlek.

Motion G4

I motion G4, ingiven av Danmarks rödakorskrets, yrkades bl.a. att rätten att 
besluta om den lokala andelen av medlemsavgifterna förs över till kretsarna. I 
sitt yttrande föreslog centralstyrelsen stämman att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion G4.

Motion G5

I motion G5, ingiven av Nyköpings rödakorskrets, yrkades att medlemsav-
giften höjs till 200 kr per år och att fördelningen ändras till 40 % till den 
centrala nivån och 60 % till den lokala. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande 
att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion G5.

Motion G6

I motion G6, ingiven av Richard Öster, Agneta Derebrant-Sandell och Ann-
Marie Henriksson, medlemmar i Flisby-N. Solberga rödakorskrets, berördes 
frågan om tidigareläggning av brytpunkten för medlemskap för nästkomman-
de år. Centralstyrelsen hänvisade till sitt yttrande över motion F71 och före-
slog att motion G6 avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion G6.

Motioner G7–G10

I motioner G7–G10, ingivna av Arbrå, Bollnäs, Kilafors och Rengsjö röda-
korskretsar, Ljungaverks rödakorskrets, rödakorskretsarna i Nacka, Boo, 
Fisksätra, Gustavsberg-Värmdö och Tyresö respektive Åmåls rödakorskrets, 
yrkades att fördelningen av medlemsavgifterna ändras till 50 % för den cen-
trala nivån och 50 % till den lokala. I sina yttranden föreslog centralstyrelsen 
att stämman avslår motionerna.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motioner G7–G10.
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Motion G11

I motion G11, ingiven av Österhaninge rödakorskrets, yrkades att fördelning-
en av medlemsavgifterna ändras till 50 % för den centrala nivån och 50 % för 
den lokala. Centralstyrelsens förslag till stämman var att avslå motionen, 
vilket nu även Riksstämman ställt sig bakom. Maria Sjödahl Andréasson hade 
yrkat bifall till motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T avslå motion G11 i enlighet med ovan fattade beslut avseende medlems-
avgifternas fördelning.

Mötesordföranden informerade om att Maria Sjödahl Andréasson, ombud 
178, lämnat skriftligt yrkande på bifall till motion G11 om lika fördelning av 
medlemsavgifterna och sålunda avslag på centralstyrelsens förslag till avslag 
av motionen (se bilaga 77).

Motion G12

I motion G12, ingiven av Bro-Väskinde rödakorskrets, yrkades att avgiften för 
familjemedlemmar aldrig överstiger kostnaden för tre personer oavsett antalet 
medlemmar i ett hushåll. Likalydande motioner hade ingivits av Fröjels röda-
korskrets och Rone rödakorskrets. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att 
motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion G12.

Slutligen behandlade Riksstämman de tilläggsyrkanden som utskott 1 och en-
skilda ombud framfört.

Mötesordföranden meddelade att Bertil Olsson dragit tillbaka sitt yrkande om 
uppdrag till centralstyrelsen att på ett pedagogiskt sätt åskådliggöra för kret-
sarna hur de kan använda sin andel av medlemsavgifterna. Leif Lindroos till-
läggsyrkande och tilläggsyrkandet från utskott 1 togs upp till behandling.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T avslå Leif Lindroos tilläggsyrkande att knyta medlemsvärvning till 
medlemsavgiften.

Vid behandlingen av tilläggsyrkandet från utskott 1 fann mötesordföranden att 
Riksstämman beslutat avslå yrkandet.

Votering begärdes och genomfördes genom handuppräckning.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T avslå tilläggsyrkandet från utskott 1 avseende redovisning vid Riks-
stämman av centralstyrelsens budget för de tre nästkommande verk-
samhetsåren.
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§ 27 CENTRALSTYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR 
FÖRENINGEN SVENSKA RÖDA KORSET SAMT MOTIONER 
D1–D22

Mötesordförande Ingela Thalén övertog ledningen av förhandlingarna och 
meddelade att av misstag framgick det inte av de utsända handlingarna till 
Riksstämman att till motion D16, ingiven av Färingtofta rödakorskrets, hade 
Perstorps rödakorskrets lämnat in en likalydande motion.

Centralstyrelsens utsända och presenterade förslag till stadgar för föreningen 
Svenska Röda Korset innebar bl.a. diverse justeringar av redaktionell art och 
ändring av den s.k. besluts- och planeringsordningen för föreningen. En ny 
disposition av stadgarna föreslogs också.

Bertil Olsson, ordförande i utskott 5, redovisade utskottets arbete och yrkan-
den (se bilaga 78). Utskottet hade behandlat centralstyrelsens förslag till revi-
derade stadgar för föreningen Svenska Röda Korset avseende §§ 1–4, 13–14, 
18–19 och 21–24 samt motioner D1–D5, D6 (endast § 18) och D20–D21 med 
centralstyrelsens yttranden.

Berit Juhl, ordförande i utskott 6, redovisade utskottets arbete och yrkanden 
(se bilaga 79). Utskottet hade behandlat centralstyrelsens förslag till revidera-
de stadgar för föreningen Svenska Röda Korset avseende §§ 5–12, 15–17 och 
20 samt motioner D6 (endast § 5), D7–D19 och D22 med centralstyrelsens ytt-
randen.

Irene Alm, ombud 243, yrkade bifall till motion D16.

Claes Bergqvist, ombud 354, yrkade på tillägg till rubriken och skrivningen i 
§ 24 om godkännande av stadgarna.

Erik Johan Hjelm, ombud 63, yrkade avslag på centralstyrelsens förslag till §§ 
5 och 18 samt bifall till motioner D6 och D7.

Ingamaj Wallertz Olsson, ombud 365, yrkade avslag på centralstyrelsens och 
utskottets förslag till § 18 samt på motion D21 till förmån för nuvarande skriv-
ning.

Åke Andersson, ombud 229, yrkade avslag på centralstyrelsens förslag till 
§ 15 och bifall till motion D16.

Helena Nelson-Bülow, ombud 200, yrkade att på en ändring av § 17 så att det 
framgår att mer än ett samverkansråd kan bildas inom en kommun.

Centralstyrelsens ledamot Stig Andersson, tillika ombud 4, meddelade följan-
de: Vad gäller § 18 och ekonomiskt stöd till enskilda ställde sig centralstyrel-
sen bakom tilläggsförslaget från utskott 5 till motion D21. Avseende § 15 och 
kretsstyrelseledamöters mandatperiod stod centralstyrelsen fast vid sitt förslag 
till skrivning. Rörande § 6 och frågan om huruvida medlem som inte betalar 
sin medlemsavgift ska anses ha utträtt efter två år utan betalning eller redan 
den 31 december avgiftsåret hade centralstyrelsen tagit hänsyn till motion D8 
och därför i sitt yttrande föreslagit bifall till motionen samt avslag på yrkandet 
från utskott 6 som bifaller det sistnämnda alternativet. Centralstyrelsen önska-
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de att skrivningen i § 24 kvarstod som den är angiven i styrelsens förslag. Sty-
relsen avstyrkte även utskottets förslag att införa en övre gräns för antalet 
kretsrepresentanter vid val av riksstämmoombud. För övrigt tillstyrkte Stig 
Andersson centralstyrelsens förslag till stadgar.

Jarl Graf, ombud 333, yrkade bifall till utskottets förslag till § 6 om medlems 
utträde.

Mötesordförande informerade om att Ingamaj Wallertz Olsson, ombud 365, 
lämnat skriftligt yrkande på bifall till Jarl Grafs yrkande avseende § 6.

Riksstämman behandlade därefter motioner D1-D22 utskottsvis enligt nedan. 
Vad gäller motioner D1-D6 och D20 förelåg endast centralstyrelsens förslag 
till beslut då utskott 5 ställt sig bakom dem och inga yrkanden från enskilda 
ombud gjorts. Samma sak gällde motioner D9, D11-D15, D17, D19 och D22 
som behandlats av utskott 6.

Motion D1

I motion D1, ingiven av Uppsala rödakorskrets, yrkades på ändringar i stad-
garna som många var konsekvenser av motionärens förslag att införa region-
styrelser och en tredje juridisk nivå. Centralstyrelsens förslag till stämman var 
att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D1.

Motion D2

I motion D2, ingiven av Danmarks rödakorskrets, yrkades på ett antal ändring-
ar i stadgarna, både redaktionella och innehållsliga, som ett stöd till och ut-
veckling av förslagen i motion D1. I sitt yttrande över motionen föreslog 
centralstyrelsen att den anses besvarad genom yttrandet. Först tog stämman 
upp till beslut § 1 i motion D2 som behandlats av utskott 8, sedan de övriga 
förslagen i motionen som avhandlats i utskott 5.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla utskottets och centralstyrelsens förslag

A T T avslå förslag till ändring i § 1 i stadgar för föreningen Svenska Röda 
Korset som yrkas i motion D2.

A T T i övrigt anse motionen besvarad med hänvisning till vad centralstyrel-
sen anfört i sitt yttrande.

Motion D3

I motion D3, ingiven av Danmarks rödakorskrets, yrkades bl.a. att motionären 
tillåts att införa egna lokala stadgar. Centralstyrelsens förslag i sitt yttrande var 
att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D3.
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Motion D4

I motion D4, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att tredje stycket i § 2 
kompletteras med barnkonventionen. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen 
stämman att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D4.

Motion D5

I motion D5, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att begreppet förening 
i § 4 byts ut mot begreppet organisation. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttran-
de att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D5.

Motion D6

I motion D6, ingiven av rödakorskretsarna i Askersunds och Kumla kommu-
ner, yrkades dels att nuvarande formulering i § 5 kvarstår, d.v.s. att medlem 
har rätt att aktivt delta i verksamhet, dels att sista stycket i § 18 i centralstyrel-
sens förslag stryks. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D6.

Motion D7

I motion D7, ingiven av rödakorskretsarna i Hallsbergs kommun, yrkades att 
nuvarande formulering i § 5 kvarstår, d.v.s. att medlem har rätt att aktivt delta 
i verksamhet. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen att motionen avslås, vil-
ket utskottet ställt sig bakom.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D7.

Motion D8

I motion D8, ingiven av Eskelshems rödakorskrets, yrkades att andra stycket i 
§ 6 kvarstår, d.v.s. att medlemskap upphör först efter att medlem inte betalat 
sin avgift under två år i följd. Likalydande motioner hade ingivits av Stenkum-
la Träkumla Västerhejde och Visby rödakorskretsar. I sitt yttrande föreslog 
centralstyrelsen stämman att bifalla motionen. Utskottet avslog styrelsens för-
slag och föreslog att medlemskap upphör då medlem inte betalat avgiften se-
nast den 31 december avgiftsåret.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla utskottets förslag

A T T avslå motion D8.
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A T T andra stycket i § 6 i Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset har 
följande lydelse: ”Medlem som inte betalat sin medlemsavgift senast 
den 31 december avgiftsåret har då utträtt ur organisationen.”

Motion D9

I motion D9, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att beslut om uteslut-
ning av medlem enligt § 6 fattas med kvalificerad majoritet i kretsstyrelsen. 
Centralstyrelsens förslag i sitt yttrande var att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D9.

Motion D10

I motion D10, ingiven av Västerås rödakorskrets samt Stefan Johanson och 
Stig Aldén, medlemmar i Västerås rödakorskrets, yrkades att det i § 11 förs in 
att kretsstämman behandlar frågan om inriktning för kommande verksamhets-
år. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen bifalls. Utskottet yrka-
de å sin sida på att kretsstämman beslutar om verksamhetsinriktning för 
innevarande år.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion D10

A T T i § 11, Kretsstämma, Uppgifter, i Stadgar för föreningen Svenska Röda 
Korset föra in följande skrivning: ”Behandlar frågan om inriktning för 
kommande verksamhetsår.”

Motion D11

I motion D11, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades på en särskrivning av 
kretsens verksamhet och kretsstyrelsens förvaltning i § 11. I sitt yttrande före-
slog centralstyrelsen stämman att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D11.

Motion D12

I motion D12, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades att skrivningen ”ord-
förande i kretsen” i § 11 ändras till ”ordförande i kretsstyrelsen”. Central-
styrelsens förslag till stämman var att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D12.

Motioner D13–D15

I motioner D13–D15, ingivna av Brösarp-Ravlunda rödakorskrets, Järvsö rö-
dakorskrets respektive Karlskoga rödakorskrets, yrkades att krav på att med-
lemmarna erhåller personlig kallelse till kretsstämma utgår. Centralstyrelsens 
förslag i yttrandet var att avslå motionerna.
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RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motioner D13–D15.

Motion D16

I motion D16, ingiven av Färingtofta rödakorskrets, yrkades att avseende 
stycket om mandatperiod och mandattid för ordförande och övriga ledamöter 
i kretsstyrelse i § 15 bör endast skrivningen om att mandatperioden kan uppgå 
till tre år högst kvarstå. Likalydande motion hade ingivits av Perstorps röda-
korskrets. I sitt yttrande föreslog centralstyrelsen avslag på motionen och ut-
skottet var av samma mening. Utöver detta förslag förelåg yrkanden om bifall 
till motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D16.

Motion D17

I motion D17, ingiven av Horn-Hycklinge rödakorskrets, yrkades bl.a. att 
skrivningarna i § 15 om kretsstyrelseledamots mandatperiod stryks. Central-
styrelsen föreslog i sitt yttrande att stämman avslår motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D17.

Motion D18

I motion D18, ingiven av Bror Hansson, medlem i Hörby rödakorskrets, 
påpekades att kretsstyrelsen inte kan utarbeta revisionsberättelse och motionä-
ren yrkade därför på en ändring av skrivningen i § 15. I sitt yttrande föreslog 
centralstyrelsen att motionen bifalls.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla motion D18

A T T § 15, Kretsstyrelse, Uppgifter, femte punkten, i Stadgar för föreningen 
Svenska Röda Korset har följande lydelse: ”Utarbetar verksamhets-
berättelse med bokslut för närmast föregående verksamhetsår och i 
förekommande fall förvaltningsberättelse samt överlämnar verksam-
hetsberättelsen med bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsbe-
rättelsen över kretsstyrelsens verksamhet och förvaltning till 
kretsstämman.”

Motion D19

I motion D19, ingiven av Sven Winberg, medlem, yrkades bl.a. att § 15, Ord-
förande och ledamöter respektive Uppgifter, kompletteras med att kretsstyrel-
sen inom sig utser kassör och andra befattningshavare. Centralstyrelsens 
förslag till stämman var att avslå motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D19.
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Motion D20

I motion D20, ingiven av Järvsö rödakorskrets, yrkades avseende sista stycket 
i § 18 att tidsgränsen för utskick av centralstyrelsens förslag till nya stadgar 
tidigareläggs till senast den 1 maj året före Riksstämman. I sitt yttrande före-
slog centralstyrelsen att motionen avslås.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE   att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D20.

Motion D21

I motion D21, ingiven av Filipstad-Lesjöfors och Nordmarks rödakorskretsar, 
yrkades att kretsarna har rätt att besluta om enstaka ekonomiska bidrag till be-
hövande. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att motionen avslås och att 
styrelsen ges i uppdrag att bl.a. tillsätta en arbetsgrupp som utarbetar förslag 
till riktlinjer i frågan. Utskott 5 hade lämnat ett tilläggsyrkande gällande tids-
plan för uppdraget, vilket centralstyrelsen tillstyrkt. Det förelåg även ett yr-
kande om bifall till motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens och utskottets förslag

A T T avslå motion D21.

A T T uppdra åt centralstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att föreslå 
riktlinjer och tillämpningsföreskrifter för ekonomiskt stöd till enskilda 
som hamnat utanför samhällets skyddsnät samt utreda möjligheten att 
avsätta särskilda medel för detta ändamål.

A T T utredningen ska vara klar så att centralstyrelsen kan lägga förslag vid 
nästa Riksstämma.

Motion D22

I motion D22, ingiven av Birgitta Lidman, medlem i Lokrume rödakorskrets, 
yrkades att kraven på kretsrevisorernas formella kompetens ökas och att dessa 
krav förs in i stadgarna. Centralstyrelsen föreslog i sitt yttrande att stämman 
avslår motionen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå motion D22.

Mötesordföranden gick igenom stadgarna paragraf för paragraf med de korri-
geringar som Riksstämman beslutat om ovan och de tilläggsyrkanden som 
framförts.

Inför slutligt beslut om stadgarna behandlade Riksstämman Claes Bergqvists 
tilläggsyrkande om ett tillägg i § 24. Centralstyrelsen hade yrkat avslag på för-
slaget.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå Claes Bergqvists tilläggsyrkande avseende § 24 i stadgarna.
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Därefter togs utskottets förslag till tilläggsyrkande att vid val av riksstämmo-
ombud får varje krets som deltar endast ha högst tre ledamöter. Centralstyrel-
sen hade yrkat avslag på förslaget.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T avslå utskottets tilläggsyrkande avseende kretsarnas representation vid 
val av riksstämmoombud.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE   enhälligt

A T T med de justeringar som presenterats och som Riksstämman fattat beslut 
om ovan, fastställa Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset att gäl-
la fr.o.m. 2006-01-01 (se bilaga 80).

A T T fastställa ny disposition av Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset 
(se bilaga 81), enligt centralstyrelsens förslag.

§ 28 UTTALANDE I ÄLDREFRÅGAN 

Inger Larsson, ordförande i redaktionskommittén, redovisade de förslag till 
tillägg och förändringar som lämnats till redaktionskommittén avseende dess 
tidigare presenterade förslag till uttalande i äldrefrågan. Det reviderade försla-
get lästes upp.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T anta ett uttalande i äldrefrågan (se bilaga 81).

§ 29 VAL AV ORDFÖRANDE I SVENSKA RÖDA KORSET FÖR 
PERIODEN 2005–2008

Mötesordföranden informerade om att det vid inlämningstidens utgång 
kl. 18.00 den 4 juni inte inkommit några andra förslag till ordförande eller 
ledamöter i centralstyrelsen.

Valberedningens ordförande Staffan Fors meddelade att valberedningen före-
slår Bengt Westerberg som ordförande i Svenska Röda Korset för perioden 
2005–2008.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  enhälligt att bifalla valberedningens förslag

A T T välja Bengt Westerberg till ordförande i Svenska Röda Korset för peri-
oden 2005-2008.

Den nyvalde ordföranden Bengt Westerberg tackade stämmoombuden för för-
troendet.

§ 30 VAL AV LEDAMÖTER I CENTRALSTYRELSEN FÖR PERIODEN 
2005–2008

Staffan Fors redogjorde för valberedningens förslag till ledamöter i central-
styrelsen för perioden 2005–2008.
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Till omval föreslogs:
– Anna Maria Corazza Bildt
– Jon Birgersson
– Maja Kirilova Eriksson
– Håkan Jarmar
– Åsa Molde
– Gunilla Ovdahl

Till nyval föreslogs:
– Margareta Albinsson
– Angeles Bermudez-Svankvist
– Malin Gunnarsson
– Anna Lundberg
– Kjell Treslow

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  enhälligt att bifalla valberedningens förslag

A T T välja Margareta Albinsson, Angeles Bermudez-Svankvist, Anna Maria 
Corazza Bildt, Jon Birgersson, Maja Kirilova Eriksson, Malin Gunnars-
son, Håkan Jarmar, Anna Lundberg, Åsa Molde, Gunilla Ovdahl och 
Kjell Treslow till ledamöter i Svenska Röda Korsets centralstyrelse för 
perioden 2005–2008.

§ 31 VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE FÖR 2006, 2007 OCH 
2008

Staffan Fors meddelade att till revisorer för Svenska Röda Korset för 2006, 
2007 och 2008 föreslår valberedningen följande:

– Jonas Grahn, Öhrlings Price WaterhouseCooper, ordinarie auktoriserad 
revisor

– Gunnar Ståhl, region Södra Norrland, ordinarie föreningsrevisor
– Göran Tidström, Öhrlings Price WaterhouseCooper, ersättare auktori-

serad revisor
– Mia Mangefors, region Stockholm, ersättare föreningsrevisor

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla valberedningens förslag

A T T välja Jonas Grahn, Öhrlings Price WaterhouseCooper, till auktoriserad 
revisor för Svenska Röda Korset för 2006, 2007 och 2008, och Göran 
Tidström, Öhrlings Price WaterhouseCooper, till ersättare för nämnda 
år, samt

A T T välja Gunnar Ståhl till föreningsrevisor för Svenska Röda Korset för 
2006, 2007 och 2008, och Mia Mangefors till ersättare för nämnda år.
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§ 32 VAL AV VALBEREDNING FÖR PERIODEN 2005–2008

Jarl Graf presenterade förslag till Svenska Röda Korsets valberedning för 
perioden 2005–2008.

Centralstyrelsen föreslog nyval av Stig Andersson, avgående ledamot i cen-
tralstyrelsen, till ordförande i valberedningen.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla centralstyrelsens förslag

A T T välja Stig Andersson till ordförande i Svenska Röda Korsets valbered-
ning för perioden 2005–2008.

Till ledamöter i valberedningen föreslogs följande till omval:
– Curt Broberg, region Gotland
– Per Henrik Magnusson, region Mellan
– Inger Blomqvist, region Norra Norrland
– Susann Thorngren, region Stockholm
– Björn Lundell, region Sydost
– Henric Hultin, region Väst

Följande föreslogs till nyval:
– Inger Persson, region Göta
– Ann-Britt Åsebol, region Mitt
– Inger Larsson, region Syd
– Eva Westerlund, region Södra Norrland

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  att bifalla förslaget

A T T välja Curt Broberg, region Gotland, Inger Persson, region Göta, Per 
Henrik Magnusson, region Mellan, Ann-Britt Åsebol, region Mitt, Ing-
er Blomqvist, region Norra Norrland, Susann Thorngren, region Stock-
holm, Inger Larsson, region Syd, Björn Lundell, region Sydost, Eva 
Westerlund, region Södra Norrland, och Henric Hultin, region Väst, till 
ledamöter i Svenska Röda Korsets valberedning för perioden 2005-
2008.

§ 33 ÖVRIGA FRÅGOR

Christer Zettergren förmedlade centralstyrelsens beslut att nästa Riksstämma 
äger rum 13–15 juni 2008 i Uppsala. Christer Zettergren informerade även om 
att en enkät för utvärdering av denna Riksstämma kommer att sändas ut i slutet 
av augusti inför höstens regionala ombudsmöten.

RIKSSTÄMMAN BESLUTADE  

A T T notera informationen.



86

§ 34 AVSLUTNING

Mötesordförande Ingela Thalén tackade å mötespresidiets vägnar för sig och 
för ett gott samarbete.

Anders Milton framförde ett stort tack till alla frivilliga i Göteborg. Ett varmt 
tack riktade Anders Milton även till mötespresidiet, till den avgående ordfö-
randen i valberedningen och den avgående föreningsrevisorn.

Den avgående ordföranden Anders Milton höll sitt avskedstal (se bilaga 82) 
och överlämnade klubban till den nyvalda ordföranden Bengt Westerberg.

Vice ordförande Gunilla Ovdahl önskade Bengt Westerberg varmt välkom-
men till Svenska Röda Korset.

Bengt Westerberg höll sitt inledningstal (se bilaga 83) och förklarade därefter 
2005 års Riksstämma avslutad.
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