Beslutssammanfattning RÅM 2016
Följande sammanfattning bygger på protokollet från Röda Korsets Ungdomsförbunds
Riksårsmöte 2016. OBS! Eftersom protokollet ännu inte har granskats av justerare kan
ändringar komma att ske. Protokollet ska vara justerat och klart i september.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse och ansvarsfrihet:
RÅM beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och
balansräkningen för år 2015. Då resultat- och balansräkningen blivit försenad på
grund av personalbrist kunde revisorerna inte granska underlaget och därför fanns
ingen revisionsberättelse tillgänglig till mötet. Då revisionsberättelsen är ett viktigt
underlag för beslutet om ansvarsfrihet beslutade RÅM att:



förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015, givet att
revisionsberättelse inkommer senast 31 juli 2016 och att förbundsstyrelsen
kallar till extra årsmöte om den finansiella revisionen visar på substantiella fel,
eller om revisionsberättelsen inkommer senare än den 31 juli 2016

Proposition 1: Uppdaterad policyhög
RÅM beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag om uppdateringar i policyhögen,
men med följande justeringar i respektive policy:
Frivilligpolicyn:
Kravet på medlemskap för frivilliga i verksamheter tas bort. Så även kravet på att vara
under 31 år som frivillig. Alla förändringar i frivilligpolicyn börjar gälla först januari
2017.
Policy för hållbar utveckling:
Stycket under rubriken ”Vad är hållbar utveckling?” byts ut, vilket innebär att:
”Hållbar utveckling bygger på tre likvärdiga grundpelare; ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet. De tre grundpelarna är beroende av varandra för att ett hållbart
samhälle ska uppnås. Ekologisk hållbarhet är att tillvarata jordens resurser så att
människor i dag och i framtiden kan leva av vad planeten kan ge oss. Social
hållbarhet innebär att alla människor ska ha bra levnadsförhållanden och lika
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rättigheter över tid. Ekonomisk hållbarhet menar vi är en ekonomisk utveckling som inte
medför negativa konsekvenser för vare sig den ekologiska eller sociala hållbarheten.”
ersätts med "Hållbar utveckling innebär att upprätthålla mänskliga rättigheter. Att vi
jobbar och handlar på ett sådant sätt att alla människor har rätt till grundläggande
behov, inte bara idag utan över tid. Detta så att framtidens generationer kan ta del av
jordens begränsade resurser."
Även stycket under rubriken ”Varför arbetar vi med hållbar utveckling?” byts ut, vilket
innebär att:
”Vi är unga människor i Sverige som ser hur vårt agerande som organisation och som
konsumenter påverkar andra i världen. Vi vill att alla unga ska ha möjlighet till en trygg
framtid. Vår policy för hållbar utveckling är ett sätt att i vårt vardagliga föreningsliv
främja en social- ekonomisk och ekologisk hållbarhet.”
ersätts med "Vårt arbete för och med barn och unga är påverkat av såväl miljö som
sociala frågor. Fattigdom, konflikter och utsatthet har starka kopplingar till degraderad
miljö och klimatförändringar. Detta är ett problem som är gränsöverskridande. Vi lever
idag i ett globalt samhälle där våra handlingar inom organisationen innebär en
påverkan lokalt såväl som globalt. Att arbeta utifrån en policy i hållbar utveckling
innebär att främja en social trygghet."
Likabehandlingspolicyn:
Inga förändringar i policyn utöver de i förbundsstyrelsens proposition. Läs vidare under
motion 1 nedan, då den relaterar till likabehandlingspolicyn.
Policy för valberedning och valförande:
Två nya punkter läggs till under rubriken ”Valberedningens arbetsformer” vilket
innebär att valberedningen när de utövar sitt uppdrag ska ”tänka särskilt på att
förbundsstyrelse har ett stort övergripande arbetsmiljöansvar” samt ”tänka särskilt på
vikten av att minst en person i kommande valberedning har erfarenhet av
förbundsstyrelsearbete i Röda Korsets Ungdomsförbund eller där med jämförbar
organisation”.
Tystnadspolicy:
Inga förändringar i policyn utöver de i förbundsstyrelsens proposition.
Alkoholpolicy:
Inga förändringar i policyn utöver de i förbundsstyrelsens proposition.
Policy för arvodering av förbundsordförande:
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Inga förändringar i policyn utöver de i förbundsstyrelsens proposition.
RÅM beslutade även att ge förbundsstyrelsen mandat att göra redaktionella ändringar
i policyhögen.
För att få en fullsändig bild av alla de förändringar i policyhögen som RÅM beslutat är
det rekommenderat att utöver denna sammanfattning läsa igenom förbundsstyrelsens
proposition. Denna hittas i handlingarna på sidan 17. Så småningom kommer den
nya, uppdaterade versionen av policyhögen med alla förändringar att skickas ut och
finnas tillgänglig på hemsidan.

Proposition 2: Medlemsavgift
RÅM antog förbundsstyrelsens förslag kring medlemsavgiften. Detta innebär att:





Förbundsstyrelsen får i uppdrag att under år 2016 genomföra en utredning
kring möjligheten att införa gratis medlemskap.
Medlemsavgiften för år 2017 fastställs till 0 kr under förutsättning att
utredningen visar att detta är stadgemässigt möjligt och ekonomiskt hållbart.
Lokalföreningarna år 2017, för det fall medlemsavgiften för år 2017 fastställs
till 0 kr, av förbundsgemensam nivå har möjlighet att söka ett bidrag på 50 kr
per medlem upp till och ej överstigande 10 000 kr per lokalförening.

Utöver detta beslutade RÅM att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten
att införa ett frivilligt stödmedlemskap på exempelvis 50 kr/år.

Motion 1 - Ändring i förbundsstyrelsens förslag på
likabehandlingspolicy
Motionen föreslog att byta ut meningen ”Därför översätter vi exempelvis delar av vår
hemsida till engelska” i förbunsstyrelsens förslag på likabehandlingspolicy, och ersätta
denna med ”Därför kommunicerar vi alltid i alla sammanhang där alla inte behärskar
det svenska språket både på svenska och på engelska”.
RÅM beslutade att inte göra denna förändring i förslaget på likabehandlingspolicy.
Istället har förbundsstyrelsen fått i uppdrag att undersöka vilka texter på hemsidan som
är mest relevanta att översätta samt till vilka språk det finns störst behov av att översätta
texterna till. Förbundsstyrelsen ska även undersöka kostnaderna för genomförandet av
detta.
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Motion 2 – Förbundsstyrelsens kommunikation
Denna motion handlade om att ge lokalföreningar och medlemmar mer information
om förbundsstyrelsens arbete genom att från förbundsstyrelsen skicka ut digitalt
nyhetsbrev till medlemmar samt maila protokoll, verksamhetsplan och budget till
lokalföreningarna.
RÅM beslutade att avslå motionen till förmån för det förslag som förbundsstyrelsen lyft i
sitt motionssvar. Förbundsstyrelsen får därmed i uppdrag att se över kommunikationen
mellan nationell och lokal nivå i syfte att förbättra och förtydliga den. Utöver detta
beslutade RÅM även att lokalföreningarna efter varje förbundsstyrelsemöte ska
informeras om mötets innehåll.

Motion 3 – Ändring i stadgarna
Motionen föreslog en ändring i stadgarna angående vilka medlemmar som kallelser till
föreningsårsmöten ska skickas ut till. Detta för att undvika att behöva skicka ut kallelser
via post till de medlemmar som inte uppgett mailadress, med hänsyn till att det är
kostsamt för föreningar och dåligt för miljön.
Förbundsstyrelsen framhöll i sitt motionssvar att en sådan förändring skulle medföra
negativa konsekvenser för medlemmarnas rätt att utöva sina demokratiska rättigheter.
Motionen drogs tillbaka och inga övriga förslag lyftes.

Motion 4 – Ny utbildning
Motionen handlade om att ta fram en ny utbildning med fokus på ledarskap. RÅM
beslutade att förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över behovet av en
ledarskapsutbildning och om behovet finns ta fram ett förslag på en sådan utbildning
till RÅM 2017. Ledarskapsdelarna i styrelseutbildningen och
verksamhetsledarutbildningen ska även stärkas.

Motion 5 – Översyn av åldersgräns i verksamhetsriktlinjer
Motionen behandlade möjligheten att sänka åldersgränsen för frivilliga i
Kompisgrupper, ändra åldersgränsen i riktlinjerna samt att ta fram specifika riktlinjer
och rutiner för frivilliga som är under 18 år.
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I motionssvaret hänvisar förbundsstyrelsen bland annat till att kravet på att vara 18 år
som frivillig i Kompisgrupper bottnar i det ansvar organisationen har för såväl frivilliga
som för målgruppen inom verksamheterna. Förbundsstyrelsen lyfter att de riktlinjer som
tagits fram för verksamheter är rekommendationer samt att lokalföreningarna har
möjlighet att göra avsteg från dessa, men framhäver vikten av att ha i åtanke det
ökade ansvaret detta innebär för föreningen. RÅM beslutade att anta
förbundsstyrelsens förslag som var att avslå motionen.

Motion 6 – Papperslöshet
Motionen föreslog att inkludera papperslöshet i kommande verksamhetsinriktning och
att i kommande humanitärpolitiska program formulera politiska krav kring
papperslöshet. RÅM belsutade att avslå motionens att-satser till förmån för att
förbundsstyrelsen får i uppdrag att i framtagandet av förslag till kommande
verksamhetsinriktning och humanitärpolitiskt program särskilt ta hänsyn till barn och
unga som lever i papperslöshet.

Motion 7 & 8 – Ändring av marknadsföringsmaterialet
Både motion 7 & 8 handlade om att uppdatera det marknadsföringsmaterial som finns
i föreningshandboken. RÅM beslutade att förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över
och uppdatera marknadsföringsmaterialet i samråd med lokalföreningarna samt att
möjliggöra för lokalföreningar att dela med sig av sitt egna material till andra
lokalföreningar.

Motion 9 – Ändring av intygsmall
Motionen handlade om att justera intygsmallen så att det är frivilligt att ange
personnummer, eftersom det kan vara problematiskt när en person saknar
personnummer eller av annan anledning inte vill uppge detta. Förbundsstyrelsen
framhöll i sitt motionssvar att mallarna i föreningshandboken är ett stöd till
föreningarna, men att det är fritt för föreningar att justera i mallarna så länge den
grafiska profilen för organisationen följs.
I och med detta ansåg förbundsstyrelsen att det motionärerna efterfrågade redan var
uppfyllt och menade därför att förslaget, genom förbundsstyrelsens svar, var besvarat.
RÅM beslutade att förklara motionen besvarad.
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Motion 10 – Ändring av riktlinjer gällande handkassa
Motionen lyfte att det finns ett behov av att ta fram alternativa riktlinjer för
användandet av handkassa, för att systemet med handkassa inte ska utnyttjas på
felaktigt sätt. Förbundsstyrelsen menade i sitt motionssvar att de riktlinjer som i nuläget
finns är tillräckliga för detta ändamål och menade därför att förslaget, genom
förbundsstyrelsens svar, var besvarat. RÅM beslutade att förklara motionen besvarad.

Val av förbundsstyrelseordförande
RÅM valde Hala Mohammed till förbundsordförande (omval) med förnyad mandattid
på 1 år

Val av förbundsstyrelseledamöter
RÅM fastställde att antal ledamöter i styrelsen ska vara 9 personer inklusive
ordförande samt valde: Julia Hagström (fyllnadsval 1år), Helene Drott (fyllnadsval
1år), Irma Nilsson (fyllnadsval 1år), Darin Muhieddine (nyval 2år), Ibtihal Al Aloul
(nyval 2år), Vera Carlbaum-Wrennmark (nyval 2år), Linnea Johansson (omval 2 år)
Linus Hagander valdes på RÅM 2015 och går nu in på sitt andra år av sin mandattid
på totalt 2 år.

Val av revisorer
RÅM valde EY till auktoriserad revisor (omval 1 år) samt Sara Kukka-Salam till
ordinarie verksamhetsrevisor (nyval 1 år fr.o.m. 1 januari 2017). Lina Bergman
valdes till personlig ersättare för Sara Kukka-Salam (nyval 1 år fr.o.m. 1 januari
2017)

Val av valberedning
RÅM fastställde att antal ledamöter i valberedningen ska vara 4 personer inklusive
ordförande samt valde: Linda Israelsson till ordförande för valberedningen (nyval
2 år) samt Andreas Hernbo (nyval 2 år), Louise Borlind (nyval 1år) och Anna
Skalk (nyval 1år) till ledamöter i valberedningen.
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