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Budskap gällande regelreformsförslaget 
 
I regelreformsworkshopen hörde man regelreformsförslag som riktas till ordinarie stämman. Med reformerna 
vill man särskilt minska gränssnitten mellan medlemskap och frivillighet och stärka organisationens kultur i 
fråga om att göra saker tillsammans.  
 
Deltagarna tyckte att de centrala förslagen var bra, framför allt förändringarna som föreslogs i 
kandidatnomineringen och begränsandet av förtroendevaldas mandatperioder. Särskilt mycket diskussion 
väckte frågan om hur man i organisationen kunde ingripa i problembeteende eller problemverksamhet, som till 
exempel går emot organisationens principer eller som diskriminerar andra frivilliga.  
 
I workshopen diskuterades också huruvida man borde förutsätta medlemskap i organisationen av de frivilliga. 
Deltagarna ansåg att en sådan förändring inte skulle uppmuntra till frivillighet, utan kunde verka hämmande. 
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Budskap gällande verksamhetslinjeutkastet 
 
Huvudmål 1: Effektiv hjälp hos oss och ute i världen 

 Yngre ungdomar bör få fler möjligheter att verka särskilt inom Förstahjälp och Frivillig räddningstjänst, 
där det finns många uppgifter och ansvar med åldersgräns -> även yngre ungdomar bör tas med i 
verksamheten, trots att de inte kan ta ansvar för alla uppgifter. 

 Man bör komma ihåg att ungdomar har många kunskaper och förmågor som kan vara till nytta 
oberoende av åldern, till exempel IT-kunskaper. 

 

Huvudmål 2: Att bygga en stark gemenskap samt främja välmåga och ett tryggt liv 

 I samarbete med andra aktörer på orten kan avdelningen göra mer än den kunde göra ensam. Om 
avdelningen till exempel inte har resurser eller kunskaper för integreringsstöd, kan sådant ges 
tillsammans med andra aktörer på orten. 

 Ungdomar som är ensamma eller i fara att bli marginaliserade borde inte ses enbart som mål för hjälp, 
utan de bör tas med i all verksamhet i avdelningen (inte endast ungdomsverksamheten). 

 Mer fokus på hållbar utveckling. 

 Viktigt att höra de unga. 
 Behovet och verksamheten utgår från ungdomarna, vilket leder till att verksamheten är olika 

beroende på deltagarna i gruppen. 
 Det är viktigt att göra reklam och föra fram verksamheten och för det behövs some-utbildning. 

 Ändringsförslag:  
o GAMMALT Vi ökar tryggheten i vardagen och stärker gemenskapernas förmåga att klara sig 
o NYTT Vi ökar tryggheten i vardagen och stärker gemenskapernas resurser 

 
Huvudmål 3: En modig påverkare – en kompetent försvarare av humanitet 

 I dag kommer principerna tydligt fram först när en person redan är med i verksamheten, om ens då. 
Om alla frivilliga inte känner principerna, kan de inte följa dem i sitt handlande. Det ger fel bild av 
organisationen utåt. 

 Principerna borde presenteras konkret bland annat i alla Finlands Röda Kors lokaler, till exempel med 
affischer. 

 Dessutom skulle det vara bra att ordna kurser i till exempel påverkande, organisationskunskap och 
humanitär rätt för ungdomarna. 

 Principerna och deras betydelse borde gås igenom i alla verksamhetsgrupper, särskilt bland ungdomar. 
Då är det lättare att motivera handlandet. 

 
Huvudmål 4: En attraktiv och reformvänlig frivilligorganisation 

 Det skulle vara bra om avdelningarna hade verksamhet över åldersgränserna. Det ökar den enskilda 
frivilligas och hela avdelningens välbefinnande och främjar de frivilligas känsla av tillhörighet till 
avdelningen, inte bara till en verksamhetsgrupp. 

 Samarbete mellan avdelningarna är viktigt. 

 Ungdomarna bör uppskattas, de är organisationens framtid. 
 Öppenhet och att vara med sin tid är viktigt. 

 
 
 


