
  

Efter Riksstämman 

Uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets riksstämmoombud 
 
Riksstämman ansvarar för att besluta om den övergripande styrningen och inriktningen av Svenska 

Röda Korset så att föreningen utvecklas nationellt och internationellt enligt det uppdrag som anges i 

den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens stadgar. 

 

Riksstämmoombud deltar vid Riksstämman för att besluta om Svenska Röda Korsets framtida 

inriktning. Som riksstämmoombud är en också involverad i val av regionråd. Att vara 

riksstämmoombud är ett förtroendeuppdrag som utses av medlemmar kommunen. 

 

Som riksstämmoombud är det viktigt att du är engagerad för Svenska Röda Korsets arbete och vill 

vara med och utveckla det framåt. Du ska vara beredd på att diskutera och lyssna in andra medlemmar, 

tänka strategiskt och aktivt ta ställning i stora och små frågor.  

 

Mandatperioden är två år, det vill säga perioden mellan två ordinarie Riksstämmor. 

 

Uppdraget som riksstämmoombud innebär att 
• Delta vid Riksstämman och fatta beslut i de aktuella frågorna på uppdrag av kretsen i 

kommunen 

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

• Välja valberedning för val av regionråd  

• Välja regionråd 

• Delta i fyllnadsval till regionråd om behov uppstår 

• Delta vid extra Riksstämma om behov uppstår 

• Att informera medlemmarna i den egna kommunen före och efter Riksstämman 
 

För att fullfölja uppdraget och passa i rollen 
• Ha vana eller tycker det är kul att diskutera olika frågor i små och stora grupper 

• Ha förmåga att aktivt lyssna in andra och kunna ta ställning i en fråga 

• Vara bekväm att använda digitala verktyg i sitt deltagande på Riksstämman 

• Ha engagemang och tid för uppdraget under hela mandatperioden 

• Se till hela Svenska Röda Korsets bästa och det uppdrag som organisationen har 

 

För att förtydliga uppdraget kopplat till Riksstämman kan det delas in i Före, Under och Efter 

Riksstämman 

Före Riksstämman 

• Delta i träffar/utbildningar som anordnas för att förbereda sig inför Riksstämman 

• Avsätta tid för att läsa och sätta sig in i möteshandlingarna 

• Medverka på olika kretsmöten/stämmor/andra möten för att diskutera aktuella förslag och 

motioner med andra medlemmar i kommunen 

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

beslut och hur de förankrats lokalt 

 

Under Riksstämman 

• Medverka på Riksstämman  

• Vara med och diskutera och driva motioner och frågor 

• Fatta beslut och rösta i val enligt dagordning 

 
Efter Riksstämman 

• 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 

 


