
 
ARBETSBESKRIVNING FÖR UNGDOMSSTÄMMAN 
 
1. Ställning  
Ungdomsstämman är en riksomfattande påverkanskanal för ungdomar inom Finlands Röda Kors och 
ett rådgivande organ för att utveckla organisationens ungdomsverksamhet. 
 
2. Tidpunkt och sammankallande 
Ungdomsstämman hålls vart tredje år före utgången av mars och före organisationens ordinarie 
stämma. Riksomfattande ungdomskommittén sammankallar stämman senast en månad före mötet. 
 
En extra ungdomsstämma hålls när organisationens styrelse eller riksomfattande ungdomskommittén 
anser det befogat, eller när tre distrikt skriftligt kräver ett sammankallande av ungdomsstämman hos 
riksomfattande ungdomskommittén för ett särskilt ärende. Riksomfattande ungdomskommittén 
sammankallar den extra ungdomsstämman inom en månad efter att kravet mottagits. 
 
Möteskallelsen publiceras på organisationens webbsidor och skickas till distrikten senast en månad 
före mötet. 
 
3. Uppgifter  
Ungdomsstämmans uppgifter är att: 

1) diskutera organisationens verksamhet; 
2) förmedla unga frivilligas synpunkter och förslag gällande verksamhetsstrategin som 
ordinarie stämman fattar beslut om; 
3) föreslå lämpliga kandidater till de förtroendeuppgifter som väljs vid ordinarie stämman; 
4) besluta om tidpunkten för valet av riksomfattande ungdomskommittén samt tillsätta en 
valkommitté att förbereda valet; 
5) behandla förslag och initiativ som riktats till den; 
6) ta ställning till aktuella ungdomsfrågor; 
7) följa upp ungdomars delaktighet i organisationen och vid behov ge rekommendationer om 
den; 
8) konstatera beslut som fattats vid ungdomsträffar under den gångna stämmoperioden på 
riksnivå och distriktsnivå;  
9) lyfta fram iakttagelser till organisationens styrelse om genomförandet av strategierna för 
verksamheten, frivilligverksamheten, ungdomsverksamheten och skolsamarbetet under 
stämmoperioden, ur ungdomarnas synvinkel och med tanke på utvecklande och 
genomförande av ungdomsverksamheten;  
10) godkänna förändringar i arbetsbeskrivningen för ungdomsstämman utgående från 
riksomfattande ungdomskommitténs förslag. 

 
4. Utövande av rösträtt vid ungdomsstämman och vid val 
 
Distrikten utser sina röstberättigade delegater till ungdomsstämman. En personmedlem i Finlands 
Röda Kors som är under 29 år kan verka som röstberättigad delegat vid ungdomsstämman. 
Röstberättigade delegater ska uppfylla FRK-förordningens behörighetskrav för förtroendepersoner. 
Varje röstberättigad delegat kan endast ha en röst. Ungdomsstämman är beslutför när röstberättigade 
delegater från sju distrikt är närvarande. 
 
Vid ungdomsstämman har varje distrikt sju röstberättigade delegater samt en extra röstberättigad 
delegat per 200 medlemmar under 29 år. Grunden för antalet röstberättigade delegater är antalet 
personmedlemmar under 29 år som betalt sin medlemsavgift senast 31 december föregående år.  
 



5. Närvaro- och yttranderätt vid ungdomsstämman 
Alla organisationens medlemmar och personalen samt alla de som har yttranderätt har rätt att närvara 
vid ungdomsstämman. Yttranderätt vid ungdomsstämman har, utöver de röstberättigade delegaterna, 
även alla organisationens medlemmar som är under 29 år, medlemmar i riksomfattande 
ungdomskommittén, medlemmar i organisationens styrelse, generalsekreteraren samt de som 
ungdomsstämman genom sitt beslut beviljat yttranderätt. 
 
6. Val av riksomfattande ungdomskommittén 
Valet av riksomfattande ungdomskommittén som äger rum efter organisationens ordinarie stämma 
bereds av en valkommitté, vars sex medlemmar och sex suppleanter valts av ungdomsstämman. 
Inom valkommittén väljs en ordförande. 
 
Valkommittén ordnar valet av riksomfattande ungdomskommittén senast fyra månader efter 
organisationens ordinarie stämma. Valkommittén bestämmer tillvägagångssättet vid valet. 
Kandidatnomineringen avslutas tre veckor före valet. Alla medlemmar i organisationen som uppfyller 
FRK-förordningens behörighetskrav för förtroendepersoner och som är under 29 år före valet börjar 
kan ställa upp som kandidater.  
 
Resultatet av röstningen i valet överlämnas till organisationens styrelse som ett förslag till 
ungdomskommitténs sammansättning. Utifrån valresultatet föreslås att det till riksomfattande 
ungdomskommittén väljs en ordförande, en vice ordförande, fem ordinarie medlemmar och fem 
suppleanter. 
 
Distriktens röstantal i valet och de röstberättigade delegaterna bestäms enligt punkt 4 i 
arbetsbeskrivningen.  

 
7. Verkställande av förslag 
Generalsekreteraren överlämnar förslagen från ungdomsstämman för beslut till organisationens 
styrelse. Riksomfattande ungdomskommittén och distriktens ungdomskommittéer övervakar 
verkställandet av besluten.  
 
8. Offentlighet och kommunikation 
 
Alla handlingar från ungdomsstämman är offentliga och de publiceras på organisationens webbsidor 
och sänds till distrikten. 
 

 
Ungdomarnas årsmöte 
Kankaanpää 19 mars 2017 


