Inbjudan till Riksårsmötet 2016
i Malmö
Hösten 2015 är historisk av många olika anledningar. Personligen
känner jag inte att vår organisation har varit mer relevant än vad vi
är idag och ni frivilliga runt om i landet gör ett helt ovärderligt grymt
arbete. TACK!
På Riksårsmötet 2014 beslutade vi om bland annat vår
verksamhetsinriktining och vårt humanitärpolitiska program. Det är
två av våra styrdokument som bestämmer vad organisationen ska
fokusera på. Rikårsmötet beslutade att våra två huvudområden
under 2015-2017 skulle vara Social trygghet och Humanitär
migration och i dagens samhälle så känns det bra att vi tillsammans
fattade ett så klokt beslut.
Vad är Riksårsmötet egentligen?
Tycker du som jag att sommaren känns lite avlägsen just nu? Då kan
det kännas bra att tänka på när vi träffas igen på Riksårsmötet i
mitten av juni. 2016 kommer vi att hänga i hemmatrakterna för vår
lokalförening i Malmö.
Riksårsmötet, eller RÅM som det också kallas, är årets största
demokratiska händelse i Ungdomsförbundet. RÅM är en oförglömlig
upplevelse av möten med andra frivilliga och känslan av att vara
med när viktiga beslut fattas.
Riksårsmötet är också det högsta beslutande organet i Röda Korsets
Ungdomsförbund. Så när din lokalförening haft föreningsårsmöte
och bestämt vad ni ska göra lokalt träffas vi för att bestämma saker
som rör hela organisationen. Vi passar också på att tillsammans
välja vilka som ska sitta i valberedningen, förbundsstyrelsen,
revisorer. (Mer om det under Nominera dig själv eller andra till
nationella uppdrag).

Vem får åka till RÅM 2016?
Riksårsmötet är öppet för alla medlemmar, men varje lokalförening
får bara utse ett begränsat antal ombud med rösträtt så se till att ta
chansen! Du kan bli vald till ombud på din lokalförenings
föreningsårsmötet. Ta kontakt med din lokalförenings valberedning
Röda Korsets Ungdomsförbund
Box 17563, 118 91 Stockholm
rkuf.se

om du vill ställa upp som ombud. Kom ihåg också att betala din
medlemsavgift innan du åker eftersom bara medlemmar får vara
ombud och rösta.
Gör din röst hörd, skriv en motion!
Har du förslag på hur vi som organisation kan utvecklas på något
sätt som du vill att Riksårsmötet ska ta upp och besluta om? Eller
håller du inte med förbundsstyrelsen? Skicka in en motion! En
motion är helt enkelt ett förslag från en medlem eller en
lokalförening som vi diskuterar och fattar beslut om på
Riksårsmötet.
Alla motioner som handlar om Ungdomsförbundets stadgar ska
skickas till förbundsstyrelsen senast onsdagen den 10 februari kl
12.00. Motioner som handlar
om andra saker ska skickas till styrelsen senast fredagen den 15
april kl 12.00. Dina motioner skickar du till förbundsstyrelsen via
styrelsen@rkuf.se
På vår hemsida rkuf.se hittar du också Ungdomsförbundets
motionsguide. Den hjälper dig att skriva en motion när du skriver
själv eller tillsammans med de andra i lokalföreningen.
Nominera dig själv och andra till nationella förtroendeuppdrag!
På Riksårsmötet ska vi bland annat välja förbundsordförande och
ledamöter till förbundsstyrelsen, ledamöter
till valberedningen och revisorer. Är du eller någon du känner den
person som organisationen behöver? I så fall ska du skicka din
nominering till valberedningen@rkuf.se eller hör av dig till dem för
att få veta mer om ett uppdrag du är intresserad av. Alla
nomineringar ska ha kommit in till valberedningen senast den 1
mars.

Handlingar – läsning för demokratikämpar
Handlingarna är som julklapparna under granen innan julafton. Här
kommer alla saker vi ska besluta om på RÅM 2016. Här finns också
en del tips & trix om hur allt går till under RÅM-helgen.
Handlingarna till Riksårsmötet kommer att skickas ut senast fyra
veckor innan RÅM och kommer också att finnas tillgängliga på vår
hemsida, www.rkuf.se.
Har du några frågor, kontakta riksarsmote@rkuf.se eller
styrelsen@rkuf.se
Hoppas att vi ses i Malmö!
Kärlek och respekt!
Förbundsstyrelsen via ordförande Hala Mohammed
Röda Korsets Ungdomsförbund
Box 17563, 118 91 Stockholm
rkuf.se

