Protokoll
fört vid möte med Svenska Röda Korsets valberedning 8 mars 2021
Närvarande:
Per Lindqvist, ordförande, Sven Erik Sjöstrand, Kajsa Svensson, Elin Andersson, Gerty
Holmstedt, Ali Sarkohi, Yvonne Hallin, Marcia Gerhardsson, Britt-Louise Gunnar, BrittInger Allberg, Olle Wärnick, Matilda Regell och Anna Mattson, sekreterare

1. Inledning
Per Lindqvist hälsade alla välkomna till detta möte med valberedningen.

2. Val av justerare
Beslutades
att
utse Sven Erik Sjöstrand att justera protokollet för dagens möte, vid sidan av
ordföranden.

3. Dagordning
Per Lindqvist gick igenom utsänd dagordning.
Beslutades
att
fastställa framlagd dagordning för dagens möte.

4. Protokoll och mötesanteckningar från tidigare möte
Per Lindqvist gick igenom mötesanteckningarna från förra mötet och från möte 9-10 januari.
Beslutades
att
lägga protokoll och mötesanteckningar från valberedningsmötena 9-10 januari
och den 14 februari 2021 till handlingarna.

5. Kommunikation/förankring av valberedningens slutkandidater
a. Valberedningens slutkandidater
Vid valberedningens möte den 6 februari uppdrogs åt förankringsgruppen, förstärkt med Elin
Andersson och Matilda Regell, att till detta möte ge en lägesrapport på hur valberedningens
förslag ska förankras under Riksstämman genom exempelvis frågor, filmer, presentationer.
Gruppen redovisade sitt förslag som innehöll en film av varje kandidat. Gruppen definierade
att målgruppen för filmerna var riksstämmoombuden och att syftet med filmerna var att i
stället för träffa kandidaterna personligen på stämman så kan ombuden titta på filmerna i
förväg och utifrån dem (och de skriftliga presentationerna) ställa frågor till kandidaterna
under stämman. Tanken var att filmerna publiceras på Rednet som en del av de formella
riksstämmohandlingarna. I diskussionen som följde lyftes att målgruppen vara i första hand
riksstämmoombuden men även andra intresserade rödakorsare. Gruppens tilläggsförslag om
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att låta de kandidater som talar ett annat språk svara på en fråga på sitt hemspråk, eftersom
filmerna är för alla rödakorsare, togs emot väl.
Diskussion fördes även kring utfrågning av kandidater som planeras på kvällen den 26 maj.
Poängterades från flera att utfrågningen var valberedningens idé initialt men att om den nu
ska omfatta även eventuella kandidater utöver valberedningens förslag kan inte valberedningen arrangera/moderera den, vilket var tanken från början. Anna Mattson förmedlar detta
vidare till riksstämmoprojektet och styrelsens referensgrupp för Riksstämman.
Beslutades
att
godkänna det framlagda förslaget från arbetsgruppen för förankringsdelprocessen till presentation av valberedningens kandidater genom en film för
varje kandidat.

6. Presentation av valberedningens förslag till slutkandidater
Utifrån att de individuella skriftliga presentationerna av valberedningens slutkandidater ser
i dagsläget olika ut och har olika avsändare diskuterade valberedningen hur de sittande
ledamöterna och föreningsrevisorerna som föreslås för omval ska presenteras skriftligen inför
Riksstämman. Per Lindqvist föreslog att de själva ombeds att göra presentationen enligt det
upplägg som valberedningen gjort på kandidaterna som föreslås för nyval.
Beslutades
att
be styrelseledamots- och föreningsrevisorskandidaterna som föreslås för omval
att göra en skriftlig presentation av sig själv enligt upplägget i presentationerna
som valberedningen gjort av de kandidater som föreslås för nyval.

7. Motioner till Riksstämman 2021
Förankringsgruppen har av valberedningen fått i uppdrag att utarbeta förslag till yttranden
över de motioner som eventuellt skulle inkomma avseende valberedningens förslag till
arvodering av Svenska Röda Korset ordförande eller andra motioner som berör valberedningens förslag. Per den 28 februari som är sista dag för att lämna in motion till Riksstämman
2021 hade inga motioner inkommit kring detta.
Beslutades
att
notera informationen.

8. Rösträknare, justerare och redaktionskommitté för Riksstämman
2021
Enligt stadgarna har valberedningen att lämna förslag till Riksstämman till rösträknare och
justerare vid Riksstämman samt till redaktionskommitté vid stämman.
Senast den 5 mars ska riksstämmoombuden vara valda och anmälda, enligt stadgarna. Så till
detta valberedningsmöte finns en första förteckning över valda ombud så att urvalet kan
påbörjas av rösträknare och justerare. Brukligt är att valberedningen, vid en fysisk
Riksstämma, föreslår två justerare tillika rösträknare och tre ytterligare rösträknare, men nu
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förslogs att valberedningen mot bakgrund av att det är en digital Riksstämma med ett digitalt
beslutsstöd, föreslår två justerare tillika rösträknare.
Redaktionskommittén hämtas också ur gruppen riksstämmoombud och har på föregående
Riksstämmor bestått av en ordförande – som brukar vara en styrelseledamot som nomineras
av Svenska Röda Korsets styrelse – och tre-fyra ledamöter.
Beslutades
att
uppdra till arbetsgruppen för urvalsprocessen att till valberedningens möte den
8 april lämna förslag till rösträknare, justerare och redaktionskommitté för
Riksstämman 2021. Arbetsgruppen har mandat att tillfråga föreslagna
kandidater före den 8 april.

9. Kommande möten
För 2021 är hittills följande mötesdatum inbokade: 8 april kl. 19-21 för beslut om
individuella presentationstexter.
Beslutades
att
notera informationen.

10.

Mötet avslutas

Alla ledamöter fick muntligen utvärdera detta möte. Per Lindqvist tackade alla och avslutade
mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Mattson
Sekreterare i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Per Lindqvist
Ordförande i
Svenska Röda Korsets
valberedning

Sven Erik Sjöstrand
Ledamot i
Svenska Röda Korsets
valberedning
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