
FRK:S STYRELSES ANVISNINGAR OM PRINCIPERNA FÖR OFFENTLIGHET AV 

PROTOKOLL 
 

Varken Finlands Röda Kors stadgar eller vår lagstiftning kräver att FRK:s styrelseprotokoll publiceras. För att 

bidra till öppenhet i beslutsfattandet inom Röda Korset har styrelsen vid sitt möte 30.9.2011 beslutat att göra sina 

mötesprotokoll offentliga när dessa har justerats och godkänts. Vid sitt möte 31.1.2015 beslutade styrelsen att 

man i protokollen också skall ge information om var man kan hitta protokollbilagor som är väsentliga för 

verkställandet av beslut. Styrelsen uppmuntrar även andra organ inom Röda Korset att öka öppenheten i sitt 

beslutsfattande. 

FRK:s styrelse har 24.4.2015 godkänt följande anvisningar om offentlighet av sina protokoll och bilagor. Styrelsen 

uppmuntrar distrikt och avdelningar att till tillämpliga delar utnyttja anvisningarna i informationsarbetet kring sina 

beslut. Genom att aktivt informera om beslutsfattande och verksamhet uppmuntras alla aktörer inom Röda Korset 

att upprätthålla en positiv interaktion med medlemmar, volontärer och samarbetsparter. 

1. Styrelsens protokoll publiceras på Röda Korsets webbplats efter att de har justerats. I protokollen 

antecknas bakgrund och beslut i de ärenden som behandlas i den omfattning som krävs för att förstå 

ärendet. Därmed ska protokollen också ge motiveringen till de beslut som fattas. 

 

2. Sådant som enligt FRK:s arbetsordning (27§) faller utanför en medlems rätt till information 

antecknas i protokollet i stora drag och endast i sådan omfattning som låter sig göras utan att röja sådant 

som skall hemlighållas; 

 

2.1. sådant som berör en enskild persons liv och hälsa eller integritetsskyddet i övrigt, alltså alla 

uppgifter som gäller enskilda individer  

(t.ex. disciplinära frågor; löner; ärenden som gäller enskilda testamenten) 

2.2. sådant som gäller affärshemligheter, alltså alla uppgifter vars publicering kan orsaka skada åt Röda 

Korset eller dess samarbetsparter  

(t.ex. detaljerade uppgifter om placeringar; ekonomiska detaljer kring fastigheter; strategiska 

uppgifter om medelanskaffning; detaljer angående anbud för upphandling; frågor i anknytning till 

lotteri- och insamlingstillstånd) 

2.3. andra uppgifter som enligt lagen ska hemlighållas  

(t.ex. information som organisationen fått som part i en rättstvist) 

 

3. Av styrelsen tillsatta utskotts, kommittéers och direktioners mötesprotokoll är inte offentliga om inte 

styrelsen beslutar annat på förslag av utskottet, kommittén eller direktionen. Till den del de utskott etc. 

som styrelsen har tillsatt behandlar beslutsärenden som är av betydelse för hela Finlands Röda Kors 

rapporteras dessa ärenden i normal ordning till styrelsen. Det beslut som utskottet el.dyl. har fattat 

antecknas i styrelsens protokoll för kännedom. 

 

4. Utgångspunkten är att bilagorna till protokoll stöder snarare än kompletterar föredragningslistan. Det 

innebär att det väsentliga innehållet i bilagorna i första hand bör ingå antingen i bakgrundsinformationen 

eller i själva beslutet. Om detta låter sig göras är själva bilagan inte offentlig. 

 



5. Till den del som bilagorna innehåller information som på grund av sitt omfång eller sin form inte kan 

införas i själva protokollet följer man i offentliggörandet av protokoll följande principer:   

 

5.1.  Bilagor som offentliggörs: 

 

a. Ställningstaganden, riktlinjer och anvisningar som styrelsen har godkänt publiceras antingen som 

bilaga till protokollet eller på annan plats (t.ex. Röda Korsets webbplats) där alla medlemmar har 

tillgång till dem, t.ex. 

 riktlinjer för internationellt bistånd; anvisningar för bistånd i hemlandet; 

 ställningstagande om lagen om penninginsamling; resolutioner från Federationens 

generalförsamling som styrelsen stöder;  

 styrelsens svar på initiativ vid stämman  

 

b. Bilagor till den del de innehåller information som enligt Röda Korsets ekonomistadga 3§ ska 

protokollföras 

 

c. Sammansättningen av de nämnder, utskott, kommittéer, direktioner och arbetsgrupper som har 

tillatts av styrelsen 

 

5.2.  Bilagor som inte offentliggörs: 

 

a. Bilagor som innehåller information som enligt FRK:s arbetsordning (27§) faller utanför rätten till 

information (se punkt 2 ovan) 

 

b. Bilagor som till sin natur är halvfärdiga eller beredande, t.ex.  

 utkast till riktlinjer eller rapporter; beslutsdokument som kräver fullmäktiges godkännande; 

 dokument gällande intern kommunikation; reserapporter; 

 inofficiella sammandrag; PowerPoint-presentationer; aktualitetsöversikter; 

 dokument som är avsedda för styrelsens interna konstituerande; tidtabeller 

 

*** 

 


