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VÄLKOMMEN PÅ FINLANDS RÖDA KORS UNGDOMARNAS ÅRSMÖTE 3.-5.10.2014

Rikosmfattande ungdomskommittén vill önska dig välkommen till Finlands Röda Kors ungdomarnas årsmöte i

Jollas i Helsingfors 3.-5.10.2014! Kom med och påverka, utveckla, bygga nätverk och för att inspireras! Hur skall

Reddie Kids verksamheten utvidgas? Hur  skall  Röda Korsets ungdomar synas utåt? Hur  skall  ungdomarnas

påverkningskanaler utvecklas? 

På ungdomarnas årsmöte väljs också riksomfattande ungdomskommittén för första gången demokratiskt. Kunde

du vara en av kandidaterna i valet? Nu är det dags att börja fundera på den här frågan!

Välkommen med för att göra Röda Korset till en modig och pålitlig hjälpare så väl hemma som utomlands och

vars verksamhet baserar sig på samhällets behov. Nu är det dags att påverka!

Eero, Minttu, Joonatan, Anna, Sami, Danielle, Noora och Jenna

Riksomfattande ungdomskommittén

HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKT ÖNSKAR ER VÄLKOMNA TILL FÄRGERNAS VÄRLD

Temat är i år färger i cocktail-stämning. Klä er alltså enligt färgtemat! Det är bra om distrikten är så färggranna 

(olika färger) som möjligt. Kom överens inom distriktet något som förenar er, något som ni identifierar er med. 

Vi önskar att ni skriver en text (enligt Röda Kors tema) till en bekant sång. Skicka sångens text via e-post till 

katriina.kallio@redcross.fi och nämn i meddelandet ursprungliga sångens namn. Sångerna sjungs tillsammans på

kvällsfest som på en sitz. 

Dessutom önskar vi att ni presenterar ert distrikt på fredagen på ett kreativt sätt (sång, dans, pantomin och 

dylikt, inte POWERPOINT). Presentationen räcker 3-5 minuter. 

Helsingfors och Nylands distrikt

önskar er varmt välkomna!

Klädkoden är färger/cocktail.
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ANNUAL YOUTH MEETING KIT 2014, DELAR I, II OCH III

Den riksomfattande  ungdomskommitténs  reformarbetsgrupp  för  ungdomarnas  årsmöte  skapades  förra  året

efter  ungdomarnas  årsmöte i  Åbo.  Arbetsgruppen består  av  Danielle,  Noora,  Sami  och  Joonatan  från  den

riksomfattande ungdomskommittén. Vi har utvecklat ungdomarnas årsmöte systematiskt sedan dess och till

kommande höst kommer ungdomarnas årsmöte att förändras avsevärt!

Vårt  utvecklingsarbete  syns  framför  allt  på  tre  olika  delområden:  klarläggning  och  utvidgning  av

förhandsinformationen,  mötets innehåll  samt ärendenas behandlingsmetoder.  Till  exempel  initiativ,  klämmar

och ställningstaganden behandlas på hösten genom en Open Space-metod, som du får höra mer om senare. 

Vi kommer att gå ut med information om ungdomarnas årsmöte i tre olika delar. Informeringen kommer att ske

med hjälp av ett  Annual Youth Meeting Kit 2014. Bunten i fråga ges ut i tre olika delar, I, II  och III. Just nu

läser du del I. Varje del innehåller aktuell information inför ungdomarnas årsmöte. Före mötets början har du

alltså  fått  alla  tre  delar  av  Annual  Youth  Meeting  Kittet  som innehåller  all  nödvändig  information om det

kommande årsmötet.  

Målet med kittet är alltså att klarlägga och utvidga kommunikationen innan årsmötet, så att mötesdeltagarna

skulle ha all nödvändig information på för hand och skulle vara bättre förberedda inför mötet.

Vi hoppas att det här och andra förnyelser av ungdomarnas årsmöte tar ett steg åt ett bättre, effektivare och

verkningsfullare årsmöte!

Joonatan

På utvecklingsarbetsgruppens vägnar
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MÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1§ MÖTETS ÖPPNANDE

2§ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Årsmötet har sammankallats enligt arbetsordningen. 

Konstateras antalet ombud distriktsvis.

3§ MÖTETS KONSTITUERING

Förslag: Förslag: Väljs ordförande, sekreterare, protokolljusterare 

och rösträknare.

4§ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för 

mötet.

 

5§ UNGDOMSKOMMITTÉNS RAPPORT FÖR ÅR 2013 OCH RAPPORTERING AV

INITIATIVEN FRÅN UNGDOMARNAS ÅRSMÖTE 2013

Förslag: Diskuteras och antecknas till kännedom.

6§ DISTRIKTENS RAPPORTER OM VERKSTÄLLANDET AV ÅRSMÖTETS 2013  

BESLUT OCH BESLUTEN FRÅN UNGDOMSFORUMEN

Förslag: Diskuteras och antecknas till kännedom.

7§ VALNÄMNDENS FÖRSLAG

Förslag: Valnämden presenterar sitt förslag till riksomfattande 

ungdomskommitténs medlemmar för år 2014-2017.

8§ REMISSDEBATT OM INITIATIVEN, KLÄMMOR OCH 

STÄLLNINGSTAGANDEN

Förslag: De initiativ, klämmar och ställningstaganden som lämnats 

in till ungdomarnas årsmöte presenteras och det förs en 

remissdebatt om dem.
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9§ VAL AV RIKSOMFATTANDE UNGDOMSKOMMITTÉN

Förslag: Ungdomarnas årsmöte gör ett förslag till Finlands Röda 

Kors styrelse på medlemmar i riksomfattande ungdomskommittén.

10§ INITIATIVEN SOM LÄMNATS TILL ÅRSMÖTET

Förslag: De förändringsförslag som föreslagits tidigare under open 

space-tillställningen presenteras och mötet röstar om 

förändringsförslagen. Fattas beslut om initiativen, klämmarna och 

ställningstaganden, som sedan bereds och behandlas av 

riksomfattande ungdomskommittén. 

11§ STRATEGIN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

Förslag: Strategin för ungdomsverksamheten godkänns.

12§ STRATEGIN FÖR SKOLSAMARBETE

Förslag: Strategin för skolsamarbete godkänns.

13§ ÅRSMÖTETS HÄLSNINGAR

Förslag: Behandlas de hälsningar som framförts under 

strategidiskussionen och fattas nödvändiga beslut. 

 

14§ ANMÄLNINGSÄRENDEN

15§ ÖVRIGA ÄRENDEN

16§ MÖTETS AVSLUTANDE
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UNGDOMARNAS ÅRSMÖTES PRELIMINÄRA PROGRAM OCH TIDTABELL

Fredag 3.10

16:30 – 18:30 Anmälningen börjar, ombuden anländer och checkar in sig, fullmakterna granskas

17:30 – 18:45 Middag 

19:00 Välkomstord 

 Riksomfattande ungdomskommittén presenterar sig

 En kort introduktion till mötesteknik 

 Allmän information

MÖTET BÖRJAR

Mötets laglighet och beslutförhet

 Antalet officiella ombud konstateras

Mötets konstituering

 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare 

Godkännande av föredragningslistan 

20:00 Ungdomskommitténs rapport för år 2013

 Verksamhetsberättelsen för år 2013 och rapportering om initiativen för år 2013.

Distriktens rapporter om verkställigheten av årsmötets beslut 2013 och besluten från 

distriktens ungdomsforum.

Valnämndens förslag 

 Valnämndens ordförande presenterar valnämndens förslag till medlemmar i 

riksomfattande ungdomskommittén 2014-2017.

21:00 Kvällsprogram med Helsingfors och Nylands distrikts ungdomar

21:45 Kvällsmål
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Lördag 4.10

7:45 – 8:45 Frukost

9:00 MÖTET FORTSÄTTER

Initiativ, klämmar och ställningstaganden

 Riksomfattande ungdomskommittén beskriver hur initiativ, klämmar och 

ställningstaganden behandlas under årsmötet. Presentation av open space-

metoden och omröstningsförfarandet på söndagen. 

 Distrikten presenterar sina initiativ, klämmar och ställningstaganden de skickat in 

till ungdomarnas årsmöte. Remissdebatt. 

10:00 – 12:00 Open space, del 1

 Initiativ, klämmar och ställningstaganden behandlas. Även strategin för 

ungdomsverksamheten och strategin för skolsamarbete behandlas.

 Under open space-tillställningen har alla mötesdeltagare möjlighet att bekanta sig 

med initiativen, klämmarna, ställningstaganden och strategierna och göra 

förändringsförslag. Förändringsförslag kan lämnas in ända fram till kl. 12:00.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 Open space, del 2

 Deltagarna har möjlighet att bekanta sig med förändringsförslagen och gå och 

”gilla” förändringsförslagen.

14:00 – 14:30 Mellanmål

14:45 – 16:00 a) Helsingfors och Nylands distrikts program

utomhus

ELLER alternativt

b) Arbete kring strategin 2014-2017 – hur 

syns nya strategin i Finlands Röda Kors 

verksamhet för ungdomar?

16:30 – 17:30 Distriktens egna möten

17:30 Förberedelser inför kvällens program

18:30 Kvällsfest

 Middag

 Program

 Valdebatt mellan de som söker en plats i riksomfattande ungdomskommittén

 Musik

22:00 Programmet tar slut
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Söndag 5.10

7:45 – 8:45 Frukost

9:00 MÖTET FORTSÄTTER

Val av medlemmar till riksomfattande ungdomskommittén 

 Ungdomarnas årsmöte behandlar valnämndens förslag och gör ett förslag till 

Finlands Röda Kors styrelse på medlemmar i riksomfattande ungdomskommittén. 

Distriktens och deltagarnas initiativ, förslag och ställningstaganden

 Open space-resultaten presenteras och mötet röstar om förändrings#förslagen till 

initiativen, klämmarna och ställningstaganden.

Strategin för ungdomsverksamheten presenteras och godkänns.

Strategin för skolsamarbete presenteras och godkänns.

Hälsningarna från årsmötet 

 Behandlas de budskap som lyftes fram i diskussionerna om strategin 2014-2017 

för att nå målsättningarna i strategin.

Övriga ärenden

12:00 Lunch

Avfärd hem
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INITIATIV OCH KLÄMMAR – VAD ÄR DE OCH HUR GÖR MAN? 

”Varje medlem och förvaltningsorgan i organisationen har rätt att 

ta initiativ i fråga om organisationens lokala, regionala och 

riksomfattande verksamhet.”

(FRK-förordningens 17 §)

Nu är det  dags att  påverka!  Initiativ  och klämmar gällande den riksomfattande ungdomsverksamheten kan

lämnas in till ungdomarnas årsmöte. Till ungdomarnas årsmöte kan man också lämna in initiativ och klämmar

gällande  andra  ärenden  som  den  riksomfattande  ungdomskommittén  eller  distriktens  ungdomskommittéer

måste  ta  tag  i.  Initiativ,  klämmar  och  ställningstaganden  skickas  till  adressen

johanna.andersson@redcross.fi senast 12.9.2014 kl. 16.00.

Ett initiativ är ett konkret förändringsförslag till något ärende. Initiativet kan lämnas in av en enskild frivillig eller

av en grupp, till exempel av distriktets ungdomskommitté eller avdelningens ungdomsgrupp. Initiativet riktas till

det förtroendeorgan som bestämmer om ärendet i fråga. Inom en viss tid, beroende på organet, måste man

svara på initiativet.  En kläm är däremot en motion med vilken man vill  väcka diskussion kring ett  ärende.

Organet som tar emot klämmen måste inte svara på den.

Vid utarbetningen av initiativ och klämmar kan man använda den bifogade modellen, där man kan skriva in

bakgrundsinformation och motiveringen bakom propositionen. Den egentliga propositionen skall helst vara kort

och koncis, en eller två meningar lång. Ur propositionen ska det framgå vad för förändringar man strävar till

med initiativet eller klämmen. Med hjälp av bakgrundsmaterial och motiveringar kan man förklara varför ärendet

är viktigt, denna information kan vara nyttig då den godkända propositionen verkställs. 

På ungdomarnas årsmöte presenteras och diskuteras de initiativ och klämmar som lämnats in inom utsatt tid.

Under mötet kan man föreslå ändringar till initiativen och klämmarna. På söndag röstas det om de framförda

initiativen  och  klämmarna  godkänns  eller  förkastas.  Organisationsledaren  ansvarar  för  verkställandet  av

godkända initiativ. 

Initiativ och klämmar kan göras enligt nedanstående modell.
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□  Initiativ □  Kläm

Rubrik:                                                                                                                                                                 

INLEDNING

■ Bakgrundsinformation för propositionen
■ Beskrivning av nuläget
■ Anvisning av problemet eller ärendet som kräver åtgärder
■ Mål

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

VÄRKSTÄLLANDE

■ Vilka åtgärder skulle propositionen kräva?
■ Förslag på ansvarsperson och -grupper

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

PROPOSITION

■ Kort, konkret sammandrag av vad man framställer för ungdomarnas årsmöte

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

FÖRSLAGSTÄLLARE

                                                                                                                                                                     

Förslagsställarens namn och roll Tid och plats
(distriktets ungdomskommitté/avdelning/medlem/osv.)

M O D E L L



ARBETSORDNING FÖR UNGDOMARNAS ÅRSMÖTE

1. Ställning och befogenhet

Ungdomarnas årsmöte är en riksomfattande påverkanskanal för ungdomar inom Finlands Röda Kors och ett

rådgivande organ för att utveckla organisationens ungdomsverksamhet.

2. Tidpunkt och sammankallande

Ungdomarnas  årsmöte  hålls  årligen  före  utgången  av  november.  Riksomfattande  ungdomskommittén

sammankallar årsmötet senast en månad före mötet.

Ett extra årsmöte hålls när tre distrikt skriftligt kräver ett sammankallande av årsmötet hos den riksomfattande

ungdomskommittén  för  ett  särskilt  ärende.  Riksomfattande  ungdomskommittén  sammankallar  det  extra

årsmötet inom en månad efter att kravet mottagits.

3. Uppgifter

Årsmötets uppgift består av att:

1) diskutera organisationens ungdomsverksamhet;

2) följer årsmötets beslut på riksnivå, distriktsnivå och i avdelningarna;

3) fastställa distriktsparlamentens beslut;

4) godkänna förändringar i arbetsordningen för ungdomarnas årsmöte utgående från ungdomskommitténs 

förslag;

5) under stämmoåret ge förslag till organisationens styrelse om medlemmar i riksomfattande 

ungdomskommittén, till vilka hör ordförande, vice ordförande och fem medlemmar;

6) godkänna riktlinjer för ungdomsverksamheten utifrån den strategi som godkänts av stämman samt 

utvärdera genomförandet av dessa 

7) behandla förslag och initiativ som riktats till årsmötet;

8) ta ställning till aktuella ungdomsfrågor;

9) följa upp ungdomars delaktighet i organisationen och ge rekommendationer.

4. Närvaro- och yttranderätt vid årsmötet

Rätt att närvara vid årsmötet har organisationens samtliga medlemmar samt alla de som har yttranderätt.

Yttranderätt vid årsmötet har, utöver de röstberättigade delegaterna, även alla deltagare som distrikten har

utsett, medlemmar i riksomfattande ungdomskommittén, distriktens och centralbyråns ungdomsarbetare samt

de som årsmötet genom sitt beslut beviljat yttranderätt.
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5. Utövande av rösträtt vid årsmötet

Distrikten utser till årsmötet sina röstberättigade företrädare som måste vara ungdomsmedlemmar i det distrikt

som utser  dem,  och som fyller  FRK-förordningens behörighetskrav på förtroendevalda.  Varje  röstberättigad

delegat kan ha endast en röst. Distriktets röstetal beräknas enligt antalet ungdomsmedlemmar i distriktet vid

utgången av föregående år enligt följande:

 över 1600 ungdomsmedlemmar 8 röster

 1201–1600 ungdomsmedlemmar 7 röster

 801–1200  ungdomsmedlemmar 6 röster

 401-800 ungdomsmedlemmar 5 röster

 under 401 ungdomsmedlemmar 4 röster

Årsmötet är beslutfört när röstberättigade företrädare från sju distrikt är närvarande.

OFFICIELLA OMBUD DISTRIKTSVIS  (enligt ungdomsmedlemsantalet 31.12.2013)

distrikt ungdomsmedlemmar officiella ombud  (1 röst/ombud)

Helsingfors och Nyland 1514 7

Häme 1015 6

Kaakkois-Suomi 453 5

Lappi 235 4

Länsi-Suomi 706 5

Oulu 566 5

Satakunta 367 4

Savo-Karjala 770 5

Varsinais-Suomi 674 5

Åboland 184 4

Åland 124 4

Österbotten 253 4
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6. Valnämd

Valnämnden består av fem medlemmar som valts av ungdomarnas årsmöte som föregår stämman och den vice

ordföranden, i ungdomsmedlemsålder, vid FRK:s styrelse som valts på den stämma som hålls efter ungdomarnas

årsmöte. Valnämnden väljer bland sig en ordförande. Valnämnden beaktar förslag som inlämnats till nämnden

senast två veckor före ungdomarnas årsmöte. Valbara är de ungdomsmedlemmar i organisationen som fyller

FRK-förordningens behörighetskrav för förtroendevalda.

7. Verkställighet av beslut

Organisationsdirektören  svarar  för  verkställigheten  av  besluten  som  fattas  vid  ungdomarnas  årsmöte.

Riksomfattande ungdomskommittén och distrikten övervakar verkställigheten av besluten.

Årsmötets olika beslut meddelas för kännedom till organisationens styrelse och distriktsstyrelserna.

8. Offentlighet och kommunikation

Möteskallelsen publiceras på organisationens webbsidor och skickas till distrikten senast en månad före mötet.

Alla årsmöteshandlingar är offentliga och de publiceras på organisationens webbsidor och sänds till distrikten.

__________

Ungdomarnas årsmöte

Uleåborg 18 mars 2012
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