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Regionalt forum 1-2 oktober 2022 

Den 1-2 oktober anordnades ett extrainsatt Regionalt forum för att diskutera utvecklingen av 

förslag till nästa strategiska inriktning, som ska börja gälla 2024.  

Diskussionerna tog avstamp i de förslag som strategiarbetsgruppen jobbat fram utifrån de 

dialogmöten, inspel och medskick som genomförts hitintills i strategiarbetet. 

Närvarade gjorde representanter från samtliga regionråd, Svenska Röda Korsets styrelse, 

Svenska Röda Korsets valberedning och föreningsrevisorer, ledningsgruppen, 

strategiarbetsgruppen och Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse.  

Nedan finns uppgifterna och dokumentation från de större övningar och workshops som 

genomfördes under helgen.  

Gruppdiskussioner  

Gruppdiskussioner kring strategiarbetsgruppens föreslagna verksamhetsmål, uppgiften var: 

• Beskriver de förflyttningar som arbetsgruppen har föreslagit vad som behövs för att vi 

ska uppnå de strategiska verksamhetsmålen till 2030? Är dessa förflyttningar de 

som är viktigast för att uppnå målen?  

• Är det något av målen som skulle behöver förtydligas? Ringar de in vad vi inom 

Svenska Röda Korset vill åstadkomma för att vi ska bidra till att nå den 

övergripande visionen?   

• Är det någon förflyttning som deltagarna tror att de som ska använda strategin 

kommer att uppleva som svår att lyckas med? Är de tydliga nog? Är det några 

förflyttningar som saknas och som är viktiga att poängtera för att säkerställa att 

fokus blir på det som är viktigast?  
 

Dokumentation: sida 2-7 

 

Workshopar 

7 olika workshopar i två delar kring strategiarbetsgruppens förslag kring möjliggörande mål 

och kring framgångsfaktorer för att lyckas implementera och genomföra strategin i 

organisationen. Uppgiften var: 

• Alla deltagare deltar i en workshop – det kommer finnas möjlighet att ge inspel 

till övriga områden under morgondagen genom att besöka varje station 

• Varje grupp har två workshopledare och har i uppgift att samtalsleda gruppen 

• Varje grupp ska diskutera: 

• Är förslagen det som behövs för att nå målen? 

• Något som behöver förtydligas? 

• Något som blir extra svårt att göra? 

• Något som saknas? 

 

Workshop-områdena rörde: Engagemang. Klimat. Mångfald & kultur. Opinion & påverkan. 

Samverkan. Innovation & digitalisering. Framgångsfaktorer.  

Dokumentation: sida 8-14 
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Dokumentation: Gruppdiskussioner kring 

strategiarbetsgruppens föreslagna verksamhetsmål 
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Dokumentation: Workshopar kring strategiarbetsgruppens 

föreslagna möjliggörande mål samt framgångsfaktorer
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