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Bilaga 1 – Initiativen som godkändes av ungdomarnas årsmöte 

 

Initiativ 1 - Moderniserande av kommunikationen 

Kommunikationen som riktas till unga ska vara livfull, modern och uppseendeväckande. Det behövs nya och 

bättre sloganer och effektfulla reklambilder. De unga får vara med vid planeringen av kommunikation som riktas 

till ungdomar. Som stöd för kommunikationen utvecklas en egen grafisk layout och egna bilder för de unga.  

 

Initiativ 2 – Tydligare och modernare broschyrer 

Antalet broschyrer bör minskas och innehållet begränsas till det väsentliga. Broschyrerna ska få en QR-kod, länk 

eller motsvarande, som ger direkt information om verksamheten och hur man kan komma med i den. 

Broschyrerna ska vara lockande och information borde finnas också i annan form än på papper (för mobila 

apparater, appar, pinsar, godis m.m.) 

 

Initiativ 3 - FRK emot sexuellt utnyttjande 

I den kommande sommargummikampanjen beaktas tydligt att vi arbetar emot sexuellt utnyttjande. 

 

Initiativ 4 - Unga med vid arbetsintervjuer 

De unga ska få påverka frågor och beslut som berör dem. Valet av anställda är ett sådant beslut. Distriktets 

anställda arbetar med unga frivilliga och detta borde absolut poängteras. Det är mycket viktigt att distriktets 

anställda kommer bra överens med de unga och vem skulle bättre kunna bedöma det än ungdomarna själva? 

Vi föreslår som bestående praxis att unga frivilliga skulle vara med vid intervjun med 

ungdomsarbetsledarkandidater och även delta i valprocessen. Ungdomskommittén kunde föreslå en frivillig för 

den uppgiften. Denna praxis följs vid valet av sommarkoordinatorer inom rusmedelsarbetet och har visat sig 

mycket välfungerande. På det här sättet framhålls för den som anställs att det är frågan om en 

frivilligorganisation. 

Ungdomarnas årsmöte konstaterar att distriktsstyrelsens roll vid valen är betydande och de unga påverkar 

valet av anställda även som medlemmar av distriktsstyrelsen. 

 

Initiativ 5 – Flyttande av Ungdomarnas årsmöte till våren 2017 

FÖRSLAG 

Vi föreslår som en del av utvecklandet av de ungas förtroendesystem att nästa Ungdomarnas årsmöte hålls 

våren 2017. Mötet förbereder de unga för Generalförsamlingen. Syftet är att ge allt fler ungdomsmedlemmar 

möjlighet att medverka i organisationens beslutfattande och att de kan göra det i rätt tid på olika nivåer i 

organisationen.  
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MOTIVERINGAR 

Ungdomsstrategin förutsätter att de unga i organisationen deltar i verksamhetens planering, utveckling och 

bedömning samt i beslutfattande. Man vill även att de ungas påverkan blir mer synlig både inom 

organisationen och i samhället. I ungdomsstrategins genomförandeplan, som godkänts av den riksomfattande 

ungdomskommittén och organisationens styrelse, konstateras dessutom att:  

En lyckad ungdomsverksamhet är en central framgångsfaktor med tanke på organisationens livskraft. Att 

lyckas med genomförandet av strategierna förutsätter att man beaktar förändringar i samhället och i de nya 

generationernas vanor. En förutsättning för adaptering till individualiseringen är strukturer som ger de unga 

rum att prova verksamhetsformer som passar dem själva och skapa ny verksamhet inom ramarna för 

organisationens värdesystem. 

Utvecklandet av arbetsbeskrivningen för Ungdomarnas årsmöte samt anvisningarna till ungdomskommittéerna 

har främjat målen i strategin, även om utvecklingsbehov konstaterats i dem båda. Utifrån årsmötesinitiativet 

har den riksomfattande ungdomskommittén påbörjat utvecklandet av arbetsbeskrivningen för Ungdomarnas 

årsmöte. Men arbetsbeskrivningen och utvecklandet av förtroendesystemet måste granskas ytterligare 

utgående från ungdomsverksamhetens målsättningar - så att slutresultatet inte är ett ännu stelare system som 

begränsar de ungas möjligheter att delta och som ännu färre unga kan ta till sig.  

De årliga riksomfattande ungdomsträffarna kommer också i fortsättningen att vara en viktig del av Finlands 

Röda Kors ungdomsverksamhet. Distriktens ungdomskommittéer spelar en allt viktigare roll i att skapa och 

stöda verksamhet som svarar mot lokalsamfundets behov. Detta kräver riktad utbildning och stöd. 

Utarbetandet av initiativ är inte i reglerna begränsat till årsmötena utan förslag för verksamhetens utvecklande 

kan göras hela året. Att initiativen riktas till rätt nivå i organisationen påskyndar beslutfattandet. De ungas sätt 

att handla förutsätter att förtroendesystemet anpassas till en kontinuerlig dialog mellan medlemmar och 

beslutfattare, vilket också konstateras i ungdomsstrategins genomförandeplan:  

År 2015-2017 fäster vi särskild uppmärksamhet vid att göra verksamheten mer lockande och vid att anpassa 

den efter förändringar i de ungas frivillighet, vid de ungas deltagande i att skapa en framtid för organisationen 

samt vid att utveckla ungdomskommittéernas roll och samarbetet mellan dem.    

Genomsnittliga deltagarantalet i Ungdomarnas årsmöte åren 2009-2014 var 123 deltagare (variationsbredd 

77–144). Representativiteten har varit god vid ungdomarnas årsmöten: åren 2012 och 2013 motsvarade 

deltagarantalet 2,0 % av antalet ungdomsmedlemmar. Det är en tredjedel mer än representativiteten av hela 

vårt medlemsantal vid Generalförsamlingen 2014 (1,5 %). Årsmötena borde också samla både officiella 

representanter och andra deltagare för att komma med idéer och ha roligt och dessutom öka vikten av det 

budskap man sänder till hela organisationen. 

Målet är att Ungdomarnas årsmöte våren 2017 samlar "dubbelt upp", det vill säga 250 ungdomar för att fira 

Finlands Röda Kors som fyller 140 år och för att tillsammans förbereda sig för Generalförsamlingen. 

Förberedandet innebär behandling av regelreformen och generalförsamlingsinitiativ samt en valpanel med de 

unga som ställer upp för val. Efter mötet kan de unga påverka i realtid även vid distrikts- och avdelningsmöten 

på en gemensam agenda. På det sättet hörs de ungas röst starkare också i Generalförsamlingen. De unga sätter 

också igång arbetet med en ny verksamhetsstrategi på hösten 2016, i och med en enkät som alla 

ungdomsmedlemmar får svara på, i god tid före andra medlemmar. Enkätens resultat finns till årsmötets 

förfogande. En förnyad arbetsbeskrivning för Ungdomarnas årsmöte, som också tar ställning till årsmötets 

tidpunkt, presenteras vid årsmötet 2017 för godkännande. 
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De ungas huvudevenemang år 2016 är det förnyade vårmötet. Evenemanget kombinerar utbildning, idéer för 

ny verksamhet och påverkning. I ekonomiskt osäkra tider är det motiverat att satsa på en årlig träff. Att 

kombinera utbildningar som tidigare hållits separat sparar pengar och de anställdas tid, men det ger framför 

allt en möjlighet att samla en ännu större grupp ungdomar. Ungdomskommittéerna och de som arbetar med 

att utveckla ungdomsverksamheten inom organisationen samlas och lär av varandra och av andra unga som 

deltar i träffen. Vid träffen besluter man om konkreta åtgärder som omvandlar ungdomsstrategin i praktik och 

bedömningen av hur försöken lyckas sker i slutet av året vid kommittéernas ordförandes traditionella träff. Alla 

som deltar i vårträffen får möjlighet att påverka hurudant vi vill att Röda Korset ska vara i framtiden och att 

påverka verksamheten direkt genom att komma med idéer och ta ställning till hur vi kan göra vår hobby mer 

lockande.  

Den föreslagna ändringen gör det möjligt för oss att år 2016 koncentrera oss på regelreformen, som anger 

ramarna för verksamheten långt in i framtiden, och på förnyandet av de ungas förtroendesystem så att det blir 

så lockande och välfungerande som möjligt. Samtidigt blir tidpunkten för de ungas påverkan lämpligare. 

FÖRSLAGSSTÄLLARE  

Riksomfattande ungdomskommittén, Helsingfors 5.9.2015 

VERKSTÄLLANDE 

De ungas årsmöte godkänner förslaget om att ordna nästa årsmöte våren 2017 (i stället för hösten 2016) och 

befullmäktigar riksomfattande ungdomskommittén att välja mötets tidpunkt och vilket distrikt som ska ordna 

det. Vid valet av tidpunkt beaktas tidtabeller för förberedelse för generalförsamlingen och tidpunkten 

meddelas senare. 

 

 

 


