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Uteslutning av medlem 

Medlemskapet i Svenska Röda Korset är ett ställningstagande för medmänsklighet, 

handlingskraft och allas lika värde. Medlemmar och andra engagerade är en förutsättning för 

att vi ska kunna fortsätta hjälpa våra medmänniskor. En medlem har möjlighet att påverka 

organisationens utveckling och innebär en hel del fördelar, men även en del krav. Några krav 

är att följa de sju grundprinciperna, stadgarna och uppförandekoden när medlem agerar i Röda 

Korsets namn. 

Det är väldigt sällan som det händer, men det har hänt att en medlem brutit mot 

ändamålsparagrafen i stadgarna eller grundprinciperna och kretsen har då möjlighet att 

utesluta medlemmen. 

När kan en medlem uteslutas? 

Enligt Svenska Röda Korsets stadgar kan uteslutning av en medlem ske då medlemmen 

genom sitt handlande grovt brutit mot stadgarnas ändamålsparagraf (§ 1) eller på annat sätt 

har agerat i strid med Röda Korsets grundprinciper. 

Initiera uteslutning av medlem 

Om en medlem bryter mot §§ 1-3 i stadgarna, missköter den ekonomiska förvaltningen, bryter 

mot uppförandekoden eller på annat sätt överskrider sina befogenheter kan Svenska Röda 

Korsets styrelse, kretsstyrelsen eller annan medlem initiera uteslutning av medlem. 

Vem beslutar om uteslutning? 

Beslut om uteslutning kan endast fattas av styrelsen för den krets som medlemmen tillhör. För 

medlem utan kretstillhörighet är det Svenska Röda Korsets styrelse som beslutar om 

uteslutning. 

Rutin vid uteslutning 

I nedan rutin används ”kretsstyrelsen” men rutinen gäller även Svenska Röda Korsets styrelse 

i de fall uteslutningen gäller medlem utan kretstillhörighet. 

1. Kretsstyrelsen, eller del av kretsstyrelsen, ska höra medlemmen och utreda omständig-

heterna kring den eventuella uteslutningen. Det är viktigt att beslutet inte fattas på tredje-

handsuppgifter. Det bör även upprättas skriftlig dokumentation om skälen för 

uteslutningen. 

2. Kretsstyrelsen fattar beslut om uteslutning. Beslutet dokumenteras skriftligen i ett 

protokoll. I kretsstyrelsens beslut ska även skälen för uteslutning vara dokumenterade. 

3. Omgående efter att kretsstyrelsen fattat beslutet ska medlemmen informeras skriftligen om 

uteslutningen och om skälen för uteslutningen samt möjligheten att överklaga. (Om 

möjligheten att överklaga, se mer nedan under ”Verkställande och återinträde”). 

4. Infoservice ska informeras om uteslutningen av medlemmen genom att protokoll med 

kretsstyrelsens beslut och eventuellt annat relevant underlag skickas till info@redcross.se. 

Infoservice avregistrerar då medlemmen i Svenska Röda Korsets medlemsregister. 
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Verkställande och återinträde 

Beslutet verkställs omedelbart, det vill säga när styrelseprotokollet är justerat, och gäller hela 

Svenska Röda Korset. Beslut om uteslutning kan inom sex månader överklagas till Svenska 

Röda Korsets styrelse. Styrelsens beslut kan inte överklagas. 

Återinträde av utesluten medlem ska prövas hos kretsstyrelsen innan återinträde godkänns. 

 

För mer information eller stöd, kontakta Infoservice på 0771-1 995 00 eller 

info@redcross.se 
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