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Uppdragsbeskrivning och frivilligprofil 

 

Riksstämmoombud för Svenska Röda Korset  
 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. I Sverige är många 

tusen frivilliga knutna till flera hundra kretsar (lokalföreningar) i hela landet. Verksamheterna skiftar 

från ort till ort, men gemensamt för alla som ger av sin tid och kraft är viljan att hjälpa människor i en 

utsatt situation, att vara medmänniska och visa respekt för varje människas värde. För att få alla att 

arbeta mot samma mål krävs organisation och ledarskap. Som riksstämmoombud representerar du 

kretsen/kretsarna i din kommun på Riksstämman och din uppgift är att påverka Svenska Röda Korsets 

framtida inriktning. 

 

Uppdragsbeskrivning  
 

Du förväntas:  

• Delta vid Riksstämman på uppdrag av kretsarna i kommunen och fatta beslut i de aktuella 

frågorna. 

• Förbereda, bevaka, informera om och följa upp Riksstämmans beslut i kommunen. 

• Välja valberedningen för val av regionråd och eventuellt ingå i denna valberedning. 

• Välja regionråd. 

• Delta i fyllnadsval till regionråd om behov uppstår under mandatperioden. 

• Delta vid extra Riksstämma om behov uppstår under mandatperioden. 

• Medverka med riksstämmoinformation i kommunen. 

 

Riksstämmoombud (ordinarie och ersättare) kan också väljas till ledamot i regionrådet. 

 

Omfattning  
 

Du åtar dig att:  

• Delta i träffar/utbildning som anordnas för att vara väl förberedd inför Riksstämman 

• Ha tid att läsa möteshandlingar och vara intresserad av att sätta sig in i verksamhets- och 

sakfrågor 

• Medverka på kretsmöte/stämmor/andra möten för att föra diskussioner kring förslag till 

stadgeändringar, verksamhetsutveckling, motioner m.m. 

• Ta kontakt med tidigare ombud för att få mer information kring uppdraget och ta del av 

tidigare beslut och hur det påverkat lokalt 

• Medverka vid Riksstämman (som äger rum i maj eller juni månad) 

• Genomföra val och fatta beslut enligt dagordning 

• Vara beredd att argumentera och driva motioner och frågor 

• Medverka aktivt till att återrapportera och följa upp Riksstämmans beslut i kommunen 

• Delta i regionalt anordnade träffar som berör uppdraget under mandatperioden 

• Ställa upp som mentor för nyvalda riksstämmoombud 
• Vara beredd att under tiden fram till den 30 juni året före nästa Riksstämma delta i eventuell 

extra Riksstämma. 

 

Är det här du?  
 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda 

Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du 

under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för 

uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med 

olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och 

förmåga att utföra vårt uppdrag. 
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För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

• Ta ett aktivt ställningstagande för Röda Korsets värderingar. 

• Ha goda kunskaper om Svenska Röda Korset som organisation på lokal och nationell nivå. 

• Ha erfarenhet av och intresse för föreningsarbete. 

• Ha förmåga att aktivt lyssna på andra åsikter och samarbeta med andra. 

• Ha vana vid att diskutera och föra fram åsikter samt förmedla information i större grupper. 

• Vara bekväm med digitala mötesverktyg. 

 

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en 

katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra 

mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje 

människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

 

Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – 

Enhet – Universalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


