Stockholm den 16 november 2018

INBJUDAN TILL RIKSÅRSMÖTET
2019
VISBY 24-26 MAJ
Vart fjärde år har vi vårt Riksårsmöte samtidigt som Svenska Röda Korset träffas för sitt
Riksårsmöte – som de kallar ”Riksstämman”. Och i år är ett sådant å r! Det betyder att
några saker kommer vara lite annorlunda, vi kommer till exempel ha en stor gemensam
middag med Svenska Röda Korset och på förra riksårsmötet valde vi representanter från
Röda Korsets Ungdomsförbund som ska vara med på deras möte. Så vi tror att Riksårsmötet
2019 kommer bli lite extra kul!
Vad är Riksårsmötet?
Riksårsmötet, eller RÅM som det förkortas, är årets största demokratiska händelse i Röda
Korsets Ungdomsförbund. RÅM är en 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 Korset Ungdomsförbund! Vi träffas för att bestämma saker som rör hela organisationen
och tillsammans väljer vi vilka som ska sitta i valberedning, förbundsstyrelse och vilka som ska
vara revisorer för Röda Korsets Ungdomsförbund.
Vem får åka till RÅM 2019?
Riksårmötet är öppet för alla medlemmar, men varje lokalförening får bara utse ett begränsat
antal ombud med rösträtt. Lokalföreningen ansvar att se till att medlemmarna vet när RÅM är
och hur en åker som ombud. Ta chansen- du kan bli vald till ombud på lokalföreningens
föreningsårsmöte!

Okej, jag förstår att saker är på gång men vad gör jag nu då?


Den som är peppad på att åka som ombud hör av sig till sin lokala styrelse, så ser de
till att informera valberedningen



Valberedningen i din lokalförening föreslår vilka som ska åka till RÅM 2019. Beslutet
fattas av medlemmarna på föreningsårsmötet



Skriv motioner tillsammans med din lokalförening



Är du eller någon du känner sugen på att vara med i den nationella valberedningen,
förbundsstyrelsen eller bli revisor, nominera er till den sittande nationella
valberedningen.

Handlingarna
Senast fyra veckor innan RÅM skickas handlingarna ut till dig och läggas även upp på vår
hemsida, www.rkuf.se. Handlingarna innehåller allt du behöver veta inför helgen i Visby - här
finns allt vi ska besluta om 2019 men också en del tips och trix!
Några viktiga datum
Nomineringsstopp 1 mars till rkuf.valberedning@redcross.se
Motionsstopp 29 mars, kl 12.00 till forbundsstyrelsen@redcross.se
Riksårsmötet 2019 24-26 juni i Visby
Vi ser så otroligt mycket fram emot att träffa er i Visby och vill verkligen uppmana er att kontakta
oss om ni har några frågor eller undringar – vi finns för er!
Kärlek och respekt från
Förbundsstyrelsen via
Vera Carlbaum-Wrennmark
Förbundsordförande

