Sakkunnigteamets veckobrev

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala.
RÅM – en förkortning av ordet tillika tangentbordsmisshandlaren
Riksårsmöte – är som bekant Ungdomsförbundets högsta beslutande organ.
Dit har alla lokalföreningar möjlighet att skicka ombud som på plats tar
del och påverkar genom diskussioner och fattar viktiga beslut. I år,
faktiskt i helgas, så var RÅM i Uppsala.
Men allt det här vet vi redan…
Mer intressant är väl vilka beslut som fattades där?
Hur många är de i nya Förbundsstyrelsen? Blev det någon
Verksamhetsinriktning? Och vad beslutades egentligen om den där motionen?
För att svara på dessa frågor och fler kommer här ett lite
beslutsreferat, alltså en snabb genomgång av de beslut som fattades på
RÅM i Uppsala. Till din hjälp kan du behöva delar av handlingarna, som
också finns bifogade!
Så utan fler krusiduller går vi rakt på det!

Proposition 1- Verksamhetsinriktning 2015-2017
Riksårsmötet beslutade:
Att bifalla (anta) Förbundsstyrelsens proposition om Verksamhetsriktning 2015-2017,
med följande ändringar:


I inledningen ersätta meningen: ”Vi vill se en hållbar utveckling i Sverige och
världen, för att unga människor, ska kunna leva i ett samhälle som är hållbart;
ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.”
Med meningen: ”Vi vill se en hållbar utveckling i Sverige och världen, för att
unga människor ska kunna leva i ett samhälle som är hållbart. En hållbar
utveckling bygger på tre grundpelare; social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet, där varje grundpelare är beroende av de andra för att ett hållbart
samhälle ska uppnås.”



I andra stycket i inledningen efter första meningen lägga till formuleringen:
”Våra verksamheter arbetar därför utifrån och tar hänsyn till de tre
grundpelarna som utgör hållbar utveckling.”



I andra stycket i avsnittet om Social trygghet ersätta första meningen: ”Många
barn och unga i Sverige mår överlag ganska bra, men de som mår dåligt nu mår
sämre än vad de gjorde tidigare.”
Med meningen: ”Det finns barn och unga idag som inte mår så bra.”



I avsnittet om Medlems- och frivilligutvecklings fjärde stycke lägga till
meningen: ”Frivilliga ska även känna att de har en social plattform för att
utveckla sitt engagemang.”
Meningen ska införas mellan följande två meninger:

”Frivilliga i Röda Korsets ungdomsförbund ska därför alltid erbjudas ideologisk
utbildning, ledarskapsutbildningar och sakfrågeutbildning.”
”Vi fortsätter vårt arbete med att bredda verksamheter så att alla kan delta,
oavsett exempelvis ålder eller bakgrund.”


I avsnittet Medlems- och frivilligutveckling ändra ett av målen från: ”Våra
frivilliga får den kunskap de behöver för att kunna utföra sina uppdrag.” till
”Våra frivilliga får den kunskap och sociala gemenskap de behöver för att kunna
utföra sitt uppdrag.”

RÅM gav också Förbundsstyrelsen rätt att genomföra så kallade redaktionella ändringar
i texten.

Proposition 2 – Humanitärpolitiska programmet 2015-2017
Riksårsmötet beslutade:
Att bifalla förbundsstyrelsens proposition om Humanitärpolitiskt program 2015-2017,
med följande ändringar:


Ersätta formuleringen: ”eller andra maktordningar” Med: ”kön, etnicitet, klass,
sexualitet, ålder eller funktionalitet etc.”



Lägga till kravet: ”Barnkonventionen ska ligga till grund i alla asylärenden där
barn är berörda”



Ersätta kravet: ”Dublinförordningen ska inte tillämpas på ensamkommande
barn och unga” Med: ”Dublinförordningen ska inte tillämpas.”

Proposition 3 – Efterskyddsarvode
Riksårsmötet beslutade:
att bifalla Förbundsstyrelsens proposition om efterskyddsarvodering

Proposition 4 – Gratis medlemskap under 2015
Riksårsmötet beslutade:
att bifalla Förbundsstyrelsens ändringsförslag

Proposition 5 – Ändring i stadgarna
Riksårsmötet beslutade
att bifalla förbundsstyrelsens proposition om ändring i stadgarna, med ändringen:


att medlemskap för förbundsstyrelsen ledamöter vid tillträde övergår till ett

nationellt medlemskap

Motion 1 – Val av lokalförening
Riksårsmötet beslutade:
att bifalla Förbundsstyrelsens förslag, med tilläggen:


Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda olika möjligheter till att förenkla
ändring av lokalföreningstillhörighet



Att ändra texten i webbformuläret till: ”Bor du inte där du är folkbokförd? Tänk
då på att ändra vilken lokalförening du tillhör för att få rätt information. Ring
eller maila infoservice på 0771-199500 eller info@redcross.se”.



Att texten ska finnas med i nationella utskick



Att det även ska finnas en engelsk översättning
Motion 2 – RKUF-app

Riksårsmötet beslutade:
att avslå motionen, samt ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att


utreda om Röda Korsets Ungdomsförbund bör utveckla en app för ungdomar,
och vilket syfte denna då skulle ha, till Riksårsmötet 2015.
Motion 3 – Nationell utbildning

Riksårsmötet beslutade:
att avslå motionen, samt ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att:


ta fram en utbildning med syfte att öka Röda Korsets Ungdomsförbunds
frivilligas kunskap om hur en arbetar med barn.



ta innehållsmässiga förslag från ursprungsmotionen i beaktande när
utbildningen tas fram.

Fastställande av medlemsavgifter
Riksårsmötet beslutade:
att fastställa medlemsavgiften till 50 kr för år 2015, samt:


ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av gratis
medlemskap för nya ingångsmedlemmar och rapportera detta till riksårsmötet
2016.

Fastställande av antal ledamöter i Förbundsstyrelsen
Riksårsmötet beslutade
att fastställa antal ledamöter i förbundsstyrelsen, till nio (9) personer inklusive
ordföranden.
Val av Förbundsordförande
Riksårsmötet beslutade
att välja Hala Mohamed till förbundsordförande med mandattid på två år

Val av ledamöter
Riksårsmötet beslutade
att till ordinarie förbundsstyrelseledamöter välja:


Alexandra Sjölin Falk



Linda Ekström



Linnea Johansson



Petter Svärd



Ali Mahdi (ett-årigt fyllnadsval)

Hela Förbundsstyrelsen
Med omvald, nyvalda samt tre ledamöter som kvarstår med mandatperiod fram till
2015:
Hala Mohammed (ordf.), Anna Stjernlöf, Diana Iskra, Sara Kukka-Salam, Ali Mahdi,
Linda Ekström, Linnea Johansson, Petter Svärd och Alexandra Sjölin Falk.

Val av revisorer
Riksårsmötet beslutade


att välja EY till auktoriserad revisor.



att välja Jim Bengtsson till verksamhetsrevisor, med tvåårigt mandat.



samt att lämna posten som ersättare vakant, till nästa årsmöte.

Val av valberedning
Riksårsmötet beslutade


att välja Therese Björnman till ordförande för valberedningen med mandattid
på ett år.



att välja Dilem Güler, Emma Boxner, Erica Edman och Vera Carlbaum
Wrennmark till ledamöter i valberedningen med mandattid på ett år.

Val av ombud till Svenska Röda Korsets Riksstämma
Riksårsmötet beslutade
Att som ombud till Svenska Röda Korsets riksstämma välja:


Daniel Olsson, Emina Kudic, Jim Bengtsson, Johan Radix, Lisa Pettersson, Oscar
Andersson, Roni Nasr och Therese Björnman.

Samt som ersättare till Svenska Röda Korsets riksstämma välja:


Camilla Andersson Bonnevier, Nadine Dawod, Sara Thronée, Sofie Andersson,
Adina Schildt, Julia Hagström, Cornelia Aronsson Rindby och Ida Brittesland.

Årsmötet beslutade också att turordningen på ersättare skall avgöras genom lottning.
Observera att två ombud utses av Förbundsstyrelsen, vilket betyder att vi sammanlagt
representeras av tio ombud.

Årets Henry delas denna gång av två personer

Grattis Irma Nilsson och Adina Schildt!

Personalen!

Tack till er alla för ett fantastiskt verksamhetsår! Det var väldigt tydligt på RÅM vilket oerhört
engagemang det finns i denna organisation. Nu njuter vi av sommaren!

Med kärlek & respekt,

Sakkunnigteamet

Sakkunnigteamet:
Hanna Sandberg – Föreningsteknik
Kontor i Göteborg
031-741 62 04
hanna.sandberg@redcross.se
Robin Sarpe – Kommunikation
Kontor i Umeå
090-10 97 62
robin.sarpe@redcross.se
Ali Salehi – Föreningsekonomi
Kontor i Malmö
040-12 21 33
ali.salehi@redcross.se
(Tjänsten tillsätts 1 juli) – Medlemsfrågor & Likabehandling
Kontor i Stockholm

