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Inledning
I Lahtis år 2011 fattade ungdomarnas årsmöte beslutet att en anvisning skulle skapas för
distriktens ungdomskommittéer för att på riksnivå klargöra kommittéernas gemensamma
uppgifter. Även i framtiden har distriktens ungdomskommittéer i uppgift att återspegla lokala
specialbehov.
I den här anvisningen kallas för enkelhetens skull alla de förtroendeorgan som distriktsstyrel
serna har tillsatt för ungdomsverksamheten i distriktet för ungdomskommittéer. Varje distrikt
kan fortsätta att använda de namn som nu brukas för de här organen. Ett distrikts ung
domskommitté kan också ha andra uppgifter som distriktsstyrelsen har angett och det kan
återspeglas i kommitténs namn och verksamhet.
Den här anvisningen har tagits fram av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har letts av Sami
Laitinen och har haft följande medlemmar: Jaana Jylhä, Otto Kari, Minna Peltoniemi och Eero
Rämö samt Johanna Andersson och Heini Aaltonen. Anvisningen har också behandlats vid
ungdomarnas årsmöte och vid en träff för distriktens ungdomskommittéers ordförande år
2013.
Vi tackar distrikten för att ha delat med sig av god praxis och fungerande exempel. Med hjälp
av den här riksomfattande anvisningen är det möjligt att planera, utvärdera och utveckla dis
triktets ungdomskommittés arbete.

Helsingfors i februari 2014
Riksomfattande ungdomskommittén
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Målet med anvisningen

Så förverkligas målet i praktiken

Anvisningen strävar efter att...
■■ Se till att de ungas röst hörs på regional
och riksnivå.

Ungdomskommittéernas medlemmar deltar
på ungdomarnas årsmöte och i stämman.

■■ Se till att verksamheten på lokal nivå är
inriktad på framtiden och har ett tydligt
regionalt stöd.

På distriktsnivå fokuserar man på att stöda
avdelningarna och ungdomskommittén hit
tar sin roll i stödet till avdelningarna.

■■ Hitta nya och annorlunda infallsvinklar
för utvecklandet av ungdomsverksam
heten.

Kommittén kan ha en utomstående expert
medlem. Arbetsgrupper kan tillsättas enligt
behov.

■■ Ungdomar från alla verksamhetsområden
deltar i ungas påverkansarbete.

Kommittén bör också beakta de ungdomar
som deltar t.ex. i första hjälpen- och vän
verksamhet.

■■ Reda ut hur man kan bli medlem
i en ungdomskommitté.

Rekrytera gärna nya kommittémedlem
mar genom en öppen ansökningsprocess.
Dessutom kan avdelningarna föreslå nya
medlemmar.

■■ Se till att ungdomskommitténs arbete
och beslutsfattande är öppet.

Skicka in de beslut som har fattats på
kommitténs möte till distriktsstyrelsen,
avdelningens kontaktpersoner och distrik
tets webbplats.

■■ Göra upp realistiska mål och mätare
som man regelbundet följer med och
utvärderar.

I samarbete med distriktsstyrelsen slår man
fast de strategiska målen som har anpas
sats för ungdomsverksamheten.

■■ Kommittémedlemmarna sitter högst sex
år i rad i kommittén.

I ungdomsverksamhet är sex år en lång tid,
så maxtiden kan också vara kortare.

■■ Nya kommittémedlemmar får tillräckligt
med inskolning i sin uppgift.

Varje ny medlem har en personlig kommit
témedlem som stöd.

■■ Distriktets anställda och ungdomskom
mittén stöder varandra och sätter sig in
i varandras uppgifter.

Kommitténs medlemmar och de anställda
ger varandra experthjälp.
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Vad är distriktets ungdomskommitté?
Distriktets ungdomskommitté är ett förtroendeorgan för ungdomar inom Finlands Röda
Kors till vilket distriktsstyrelsen har överfört avgörandet av ärenden som gäller ungdoms
arbete och -verksamhet i distriktet (enligt 14 § i instruktionen för distrikten). Distriktens
ungdomskommittéer är en del av det förtroendesystem för ungdomar som beskrivs nedan;
ungdomarna kan delta i beslutsfattandet inom Röda Korset i organ som tillhör det här
systemet.
Avdelningens
vår- och höstmöte

Ungdomsforum

Ungdomarnas
årsmöte

AVDELNINGENS
STYRELSE

DISTRIKTETS UNGDOMS KOMMITTÈ

Distriktets årsmöte

DISTRIKTETS
STYRELSE

RIKSOMFATTANDE
UNGDOMSKOMMITTÈN

Ordinarie stämma

FINLANDS
RÖDA KORS
STYRELSE

Distriktets ungdomskommittés verksamhetsidé är att
utveckla ungdomsverksamheten och stöda avdelningarna,
att påverka inom Röda Korset och i samhället,
att samarbeta inom och utanför Röda Korset
samt att kommunicera effektivt.
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Distriktets ungdomskommittés uppgifter
Distriktens ungdomskommittéer uppmuntras att sköta följande uppgifter, men det finns
inget tvång att sköta samtliga uppgifter på listan. Utgångspunkten för all verksamhet är den
strategi för hela Röda Korset som stämman har godkänt samt den strategi för ungdomsverk
samheten som Röda Korsets styrelse har godkänt. Regionalt styrs verksamheten också av
distriktets verksamhetsplan som godkänns av distriktets årsmöte. En väsentlig del av alla
uppgifter är effektiv kommunikation.
Distriktets ungdomskommitté…

Utvecklar ungdomsverksamheten och stöder avdelningarna
■■ Utvecklar ungdomsverksamheten målinriktat.
■■ Följer med hur ungdomarna i regionen mår och riktar in verksamheten
inom distriktets område enligt behov.
■■ Stöder avdelningarnas verksamhet och påverkar attitydklimatet
i avdelningarna genom att uppmuntra till att engagera unga.
■■ Stöder unga styrelsemedlemmar samt kontaktpersonerna
för ungdomsverksamheten och skolsamarbetet.
■■ Utvärderar regelbundet sitt eget arbete och sitt behov av utveckling.
■■ Följer med hur mål uppnås och rapporterar om sin verksamhet till distriktsstyrelsen.

Påverkar
■■ Representerar Röda Korset och Röda Korsets ungdomsverksamhet inom sitt område
samt bidrar till ökad synlighet för och kännedom om ungdomsverksamheten i regionen.
■■ Deltar själv och uppmuntrar ungdomar att delta i distriktets årsmöte, i avdelningens
möten, i ungdomarnas årsmöte och i ordinarie stämman.
■■ Strävar efter att påverka beslut i distriktsstyrelsen som gäller verksamhet
som engagerar barn och ungdomar inom organisationen.
■■ Arrangerar distriktets ungdomsforum.

Samarbetar
■■ Samarbetar aktivt med andra distrikts ungdomskommittéer samt
med andra kommittéer och utskott inom det egna distriktet.
■■ Samarbetar aktivt och interaktivt med riksomfattande ungdomskommittén.
■■ Talar för de unga tillsammans med avdelningarna och övriga organisationer i regionen.

De här uppgifterna specificeras närmare på följande sidor. Uppgifterna illustreras med förklaringar och exempel.
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Distriktets ungdomskommitté utvecklar
ungdomsverksamheten och stöder avdelningarna
Utvecklar ungdomsverksamheten målinriktat.
Ungdomskommittén ansvarar för sin del för utvecklingen av ungdomsverksamheten inom
distriktets område. Med tanke på det är det bra att ställa mål, så att man har koll på vad man
håller på med och vart man försöker komma. Ungdomskommittén kan göra upp en arbetsplan
för sig själv. Ett exempel på ett distrikts ungdomskommittés arbetsplan finns på sidan 15.
Följer med hur ungdomarna i regionen mår och riktar in verksamheten
inom distriktets område enligt behov.
Tänk gärna på vilka förutsättningar för hobbyverksamhet barn och unga har och vad olika ut
redningar, t.ex. skolhälsoundersökningar, säger om hur de mår. Avdelningarna och distriktets
anställda känner till ungdomarnas lokala behov och kan rikta in den lokala ungdomsverksam
heten enligt det.
Stöder avdelningarnas verksamhet och påverkar attitydklimatet
i avdelningarna genom att uppmuntra till att engagera unga.
Det kan finnas unga aktörer och ungdomsverksamhet i varje avdelning i distriktet. Medlem
marna i ungdomskommittén uppmuntrar avdelningarna och ger dem råd för att engagera
unga frivilliga och utveckla avdelningsverksamheten så att den intresserar unga.
Stöder unga styrelsemedlemmar samt kontaktpersonerna
för ungdomsverksamheten och skolsamarbetet.
Kommitténs medlemmar kan besöka avdelningarnas evenemang och verksamhetsgrupper,
hålla kontakt med aktörerna i avdelningarna och delta i gemensamma utbildningar.
Utvärderar regelbundet sitt eget arbete och behov av utveckling.
Utnyttja den här anvisningen i ert utvärderingsarbete. Vad har ungdomskommittén och dess
medlemmar lyckats med? Fungerar arbetsfördelningen mellan medlemmarna i kommittén?
Fungerar samarbetet och kommunikationen effektivt?
Följer med hur mål uppnås och rapporterar om sin verksamhet
till distriktsstyrelsen.
Delta i uppgörandet av distriktets verksamhetsberättelse. Medlemmarna i ungdoms
kommittén kan närvara vid distriktsstyrelsens möte för att berätta om sin verksamhet.
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EXEMPEL

Verksamhet som utgår från behov
Rödakorsavdelningen i Kotka har sin verksamhets
lokal i Taitojen Talo intill Karhuvuori köpcentrum, i
ett område med stora sociala utmaningar och väldigt
lite verksamhet som är riktad till barn. För Reddie
Kids-klubben som verkade i Taitojen Talo var det
en utmaning att få ihop tillräckligt med barn för
verksamheten och att engagera ledare för klub
ben. Våren 2013 började man planera en nystart
för klubbverksamheten tillsammans med två vuxna
ledare för att se till att klubben bättre skulle svara
på de behov som fanns i området. Hösten 2013
inledde Reddie Kids-klubben sin verksamhet med
ett nytt koncept: Reddie Kids-barnkvällar. Idén var
att erbjuda barn handledd verksamhet enligt bar
nens intresseområden, men i vuxet sällskap och med
övervakning. Under varje barnkväll finns minst två
vuxna ansvariga ledare på plats och dessutom deltar

socionomstuderande för att hjälpa och bekanta sig
med verksamheten. Barnen är i åldern 6–12 år och
kvällarna har lockat 20–25 deltagare. Kvällarna lock
ar lika många flickor som pojkar och även barn med
invandrarbakgrund deltar i verksamheten.
Verksamhet av den här typen förutsätter långsik
tighet, eftersom det tar sin tid för förtroende att
byggas upp mellan barnen och ledarna. Efter ett
halvår av träffar kommunicerar barnen redan mer
naturligt med de vuxna: stämningen har blivit lugna
re och barnen har blivit bättre på att följa klubbens
regler. Endast vuxna leder barnkvällarna, vilket
garanterar att barnen får den uppmärksamhet de
behöver och den trygghet som vuxnas närvaro ger
verksamheten.
Jenna Pesonen, Sydöstra Finlands distrikt

EXEMPEL

Stöd till avdelningarna
Ungdomskommittén i Satakunta distrikt beslu
tade att skapa en Facebook-grupp för kortvarig
ungdomsverksamhet (s.k. narikkaverksamhet).
Administratörer för gruppen är distriktets ungdoms
verksamhetsplanerare och ungdomskommitténs
ordförande. Genom gruppen sprider distriktet
information till avdelningarnas styrelser och ung
domskontaktpersoner och gruppen har också fått
medlemmar bland frivilliga i avdelningarna och deras
verksamhetsgrupper. Avdelningar och grupper kan
be gruppens administratörer om hjälp för att mark

nadsföra evenemang och kampanjer på Facebook
och på så sätt få med frivilliga i sin verksamhet.
Syftet med gruppen är att se till att information
om evenemang når frivilliga och på så sätt lockar
dem att engagera sig. Genom narikkagruppen har
man framgångsrikt rekryterat volontärer över
avdelningsgränserna bland annat för skolbesök,
Rödakorsveckans evenemang och veckan mot rasism.
Minna Peltoniemi,
Satakunta distrikts ungdomskommitté
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EXEMPEL

Utveckling av verksamheten
Insatser för att utveckla arbetet inom kommittén
kan vara målinriktade och konsekventa. Ett av målen
för utvecklingsgruppen för ungdomsverksamheten
inom Helsingfors och Nylands distrikt (HND) är att
skapa fungerande modeller för förtroendeverksam
het för unga, så vi fäster också uppmärksamhet
vid våra egna arbetsmetoder. Utvecklingsgruppen
började sin mandatperiod med att göra upp en verk
samhetsplan för hela perioden med utgångspunkt i
distriktets mål för ungdomsverksamheten. Verksam
hetsplanen beskriver utvecklingsgruppens mål och
arbetssätt. I arbetet med verksamhetsplanen hörde
gruppen såväl distriktsstyrelsen och unga förtroen
devalda som distriktets anställda.

motivation och ordförandes insatser. Gruppens med
lemmar kommer vid tillfälle åt att ge återkoppling
och utvecklingsförslag anonymt och det är inte obli
gatoriskt att delta. Resultatet bearbetas i grupp och
används som grund för en målmedveten utveckling
av verksamheten.
De olika versionerna av verksamhetsplanen och re
sultatet av våra självutvärderingar sparas i samband
med verksamhetsplanen, så att ett ”gemensamt
minne” av hur verksamheten går framåt skapas
inom utvecklingsgruppen.
Vid sidan av planering och utvärdering av verksam
heten ägnar vi oss åt att bibehålla vi-andan och
motivationen i gruppen genom att tacka medlem
marna i gruppen, ordna träffar under fria former och
delta i studieresor. Ordförande rapporterar också
regelbundet om verksamheten till distriktsstyrelsen,
där lednings- och utvecklingsgrupperna kan utbyta
erfarenheter om god praxis.

Nu uppdateras planen årligen. Självutvärdering är
ett viktigt verktyg för att utveckla den egna verk
samheten och utvärderingen kan genomföras t.ex.
med hjälp av en elektronisk blankett. Genom re
spons i form av ord och vitsord följer vi med bl.a. hur
meningsfulla de mål som gruppen själv har satt upp
är samt hur vi upplever att vi avancerar mot målen,
hur medlemmarna upplever att deras eget arbete
fungerar och hur det går med gruppens verksamhet
i allmänhet, utan att glömma gruppmedlemmarnas

Otto Kari, Helsingfors och Nylands distrikts
utvecklingsgrupp för ungdomsverksamheten
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Distriktets ungdomskommitté påverkar
Representerar Röda Korset och Röda Korsets ungdomsverksamhet inom sitt
område samt bidrar till ökad synlighet för och kännedom om ungdomsverk
samheten i regionen.
Ungdomskommittén kan t.ex. presentera distriktets ungdomsverksamhet på mässor
och torgjippon, vid evenemang för organisationer och på läger.
Deltar själv och uppmuntrar ungdomar att delta i distriktets årsmöte,
i avdelningens möten, i ungdomarnas årsmöte och i ordinarie stämman.
Kommittén kan komma med initiativ till möten och be om ordet vid möten. Bekanta er på
förhand med de frågor som ska behandlas! Det är bra att uppmuntra unga att ställa upp som
kandidater till avdelnings- och distriktsstyrelser samt till riksomfattande ungdomskommittén.
Ungdomskommittén kan ordna utbildningar om mötesteknik samt ungdomsträffar i samband
med möten.
Strävar efter att påverka beslut i distriktsstyrelsen som gäller
verksamhet som engagerar barn och ungdomar inom organisationen.
Påverka distriktsstyrelsens beslut till exempel genom att komma med initiativ till distrikts
styrelsen eller via distriktets anställda. Det är också önskvärt att det i varje distriktsstyrelse
finns minst en medlem som är under 29 och som vid sidan av övriga roller också agerar bud
bärare mellan distriktets ungdomskommitté och styrelsen.
Arrangerar distriktets ungdomsforum
Ungdomsforumet är ett evenemang som ordnas i distriktet och som syftar till att en gång per
år samla distriktets ungdomsmedlemmar. Ungdomsforumet erbjuder ungdomsmedlemmarna
tillfälle att utbyta erfarenheter, utvärdera ungdomsverksamheten och dess utvecklingsbehov
samt lära känna och bygga upp nätverk med övriga unga inom distriktet. För evenemanget
kan man gärna utveckla metoder för att fundera över tyngdpunkterna i distriktets ung
domsverksamhet på basis av Röda Korsets strategi, ungdomslinjedragning och distriktets
verksamhetsplan. Mer information om ungdomsforum finns på sidorna 17-18.

EXEMPEL

Initiativ
”Varje medlem och förvaltningsorgan i orga
nisationen har rätt att ta initiativ i fråga om
organisationens lokala, regionala och riksom
fattande verksamhet.”
(FRK-förordningen § 17)

riktat till. En kläm är i sin tur ett önskemål, ett sätt
att lyfta upp något till diskussion. Det organ som tar
emot en kläm behöver inte svara på den.
Initiativ och klämmar kan lämnas in till avdelningens
styrelse, till avdelningsmötet (gällande lokal verk
samhet), distriktsstyrelsen, distriktsmötet (gällande
regional verksamhet), riksomfattande ungdomskom
mittén, de ungas årsmöte (gällande riksomfattande
ungdomsverksamhet), styrelsen eller stämman
(gällande riksomfattande verksamhet).

Ett initiativ är ett konkret förändringsförslag i någon
fråga. Ett initiativ kan komma från en individuell
volontär eller en given grupp. Initiativet riktas till
det förtroendeorgan som fattar beslut i den frågan.
Varje initiativ bör få ett svar inom en given tidspe
riod som varierar enligt vilket organ initiativet är
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Distriktets ungdomskommitté samarbetar
Samarbetar aktivt med andra distrikts ungdomskommittéer samt
med andra kommittéer inom distriktets område.
Man kan ordna gemensamma träffar tillsammans med en eller flera andra kommittéer.
Man kan regelbundet idka samarbete och utbyta information, t.ex. goda erfarenheter,
med varandra. I samband med riksomfattande evenemang finns goda förutsättningar
för att bli bekant med ungdomar från andra distrikt.
Samarbetar aktivt och interaktivt med riksomfattande ungdomskommittén.
En medlem i riksomfattande ungdomskommittén agerar fadder för distriktet, håller kontakt
med ungdomskommittén och informerar om riksomfattande ungdomsfrågor. Faddern kan
bjudas in att besöka kommittén. Informera gärna faddern om de beslut som fattas av kom
mittén.
Talar för de unga tillsammans med avdelningarna och övriga organisationer
i regionen.
Det är bra om medlemmarna i ungdomskommittén bekantar sig med andra organisationers
verksamhet och samarbetar över organisationsgränserna. Kommittén kan skriva insändare
till tidningar i regionen, utnyttja sociala medier t.ex. genom att upprätthålla en Facebook-sida
och genom att delta i debatten. Man kan informera om ungdomsverksamheten
i många sammanhang.

EXEMPEL

OuLa-samarbetet
Ungdomarna i Uleåborgs distrikt och Lapplands
distrikt har samarbetat länge. Samarbetet mellan
de två distrikten, som båda är geografiskt stora men
har rätt få medlemmar, har upplevts vara viktigt, ef
fektivt och givande. Samarbetet präglas av mångfald
och underhålls och utvecklas genom regelbundna
OuLa-träffar där de två distriktens ungdomskommit
téer möts ett par gånger om året.

I samarbetet ingår också kamratstöd, att lära sig av
varandra och tillsammans, att dela med sig av god
praxis, informationsutbyte mellan de frivilliga i olika
avdelningar och regioner, nätverksarbete, påver
kansarbete, motivationsarbete, rekreation, belöning,
idékläckning och viktig samvaro för de frivilliga.
Påverkansarbetet kommer till uttryck bl.a. genom
gemensamma årsmötesinitiativ.

Vid träffarna kommer man också överens om de
evenemang som ordnas i samarbete, t.ex. ungdoms
utbildningar. De ordnas turvis i de två distrikten och
utbildare från båda distrikten deltar.

Lapplands ungdomskommitté
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Kommunikation
Kommunikation är en väsentlig del av ungdomskommitténs uppgifter. Ungdomskommittén
kan utse en kommunikationsansvarig som har huvudansvaret för kommitténs informa
tionsarbete, men alla medlemmar i ungdomskommittén ska gärna känna till grunderna i
kommunikation.
Ungdomskommittén kommunicerar både inom och utanför Röda Korset. Det är att rekom
mendera att man gör upp en årlig kommunikationsplan som tar upp åtminstone följande
aspekter:
■■ Målgrupper för den inre kommunikationen: ungdomsmedlemmar, avdelningsstyrelser,
övriga förvaltningsorgan inom distriktet, övriga ungdomskommittéer, etc.
■■ Målgrupper för den externa kommunikationen: alla som eventuellt är intresserade
av verksamheten, lokala medier
■■ Centrala budskap som är aktuella under året
■■ Kommunikationskanaler: sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, YouTube),
e-postlistor, Röda Korsets frivillignätverk RedNet (rednet.rodakorset.fi), lokala medier,
webbsidor, anslagstavlor
■■ Vilka personer som är ansvariga för kommunikationen och vilka metoder som används
för att godkänna de budskap som går ut i kommitténs namn
I kommunikationsarbetet gäller det att komma ihåg Röda Korsets instruktioner angående
kommunikation i sociala medier, enhetliga utseende och arbete med massmedia. Mer infor
mation om finns i RedNet-gruppen för kommunikation rednet.rodakorset.fi/node/7363
Om du vill ha mer information kan du också kontakta en anställd vid distriktsbyrå eller
kommunikationsenheten vid Röda Korsets centralbyrå.
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Distriktets ungdomskommittés arbete
■■ Ungdomskommittén kommer tillsammans överens om en fungerande och rättvis arbets
fördelning som ser till att enskilda kommittémedlemmar inte belastas med alltför många
uppgifter och alltför mycket ansvar, utan i stället uppmuntrar till att dela på uppgifterna.
■■ Ungdomskommittén kan utöver en ordförande också välja en av kommittémedlemmarna
till vice ordförande. Vice ordförande ges utrymme och ansvar att växa i uppdraget.
■■ Se till att nya medlemmar får god handledning och information om sina nya uppgifter
och att deras intressen och kunskapsområden påverkar deras roll inom kommittén.
■■ Uppgifterna inom kommittén bör fördelas så att medlemmarna får växa till sig och få ökat
förtroende med stöd från medlemmar med mer erfarenhet.
■■ Det är viktigt att alla medlemmar i kommittén får ta ansvar, lyckas och känna sig nyttiga.
Då känns uppgiften som medlem i kommittén meningsfull.
■■ Det är bra om medlemmarna i ungdomskommittén bekantar sig med samarbetsnätverk
och -personer, såsom distriktets anställda, distriktsstyrelsen och medlemmarna i övriga
kommittéer i distriktet, riksomfattande ungdomskommittén och övriga distrikts ungdom
skommittéer, aktiva inom avdelningarna samt aktörer inom andra ungdomsorganisationer
inom distriktet, etc.
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Arbetsplan
MÅL

ANSVARSOMRÅDE

ÅTGÄRDER SOM KRÄVS

TIDTABELL

Genomför korta
och enkla kam
panjer/aktioner

Narikkaverksamhet

Rapporterar vad som har gjorts,
kommer ihåg att förmedla
informationen till grupperna

14.2

ANSVAR

21.3
september
1.12

Verksamhet
för barn

Distriktsparla
mentet

Ansvarar för planering
och inbjudningar

hösten

Hela
kommittén

Reddie Kids-klubbar

Frågar hur det står till och
förmedlar information.

hela året

Klubbarna
+ fadderklubb
för var och en

Läger

Rapportering, uppföljning av
ledarsituation och anmälningar.
Verksamhet
för unga

Vi syns och hörs
på riktigt
Underlätta infor
mationsgången

Ungdomsgrupper

Representanter, ställningstagan
den, initiativ

vår / vinter

Distriktsstyrelsen

Senaste nytt och information
från distriktsstyrelsen och bud
skap till distriktsstyrelsen

hela tiden

Riksomfattande
ungdomskommittén

Kontakt, tvåvägskommunikation,
riksomfattande träffar

hela tiden

Ordförande
& fadder

Kommunikation

Facebook, e-post

1 om året

Ställningstaganden

RedNet

hela tiden

Kommunika
tionsansvarig

Ungdomarnas
årsmöte

SPRAY
Skapa och underhåll
ett persongalleri för kommittén
Gör protokollen offentliga
Insändare
Tavastlands distrikts ungdomskommitté
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Stöd till distriktets ungdomskommitté
■■ För att verksamheten ska kunna ha effekt är det viktigt att distriktets ungdomskommitté
har stöd för sitt arbete från såväl distriktets anställda som distriktsstyrelsen.
■■ En anställd som distriktet har utsett stöder ungdomskommittén i dess dagliga verksam
het: bereder och deltar i ungdomskommitténs möten samt i ungdomsforum; följer med
hur ungdomarna i regionen mår och förmedlar information och hälsningar mellan distrik
tets ungdomskommitté, distriktsstyrelsen, centralbyrån och distriktets olika utskott.
■■ Riksomfattande ungdomskommittén stöder distriktens ungdomskommittéer genom en
fadder som utses för varje distrikt. Men distriktets ungdomskommitté kan också ta kon
takt med andra medlemmar i riksomfattande ungdomskommittén, till exempel på basis av
det specialkunnande som medlemmarna i kommittén har.
■■ Riksomfattande ungdomskommittén ordnar minst en gång per stämmoperiod en ge
mensam träff för riksomfattande ungdomskommittén och ordförandena i distriktens
ungdomskommittéer.
■■ Centralbyrån stöder distriktens ungdomskommittéer i synnerhet via distriktens anställda och
genom att producera material för användning inom ungdomsverksamheten i hela landet.

Riktlinjer och regler som styr verksamheten
Det är bra att dela ut Röda Korsets regelbok till alla i ungdomskommittén. Boken finns att
få på distriktsbyrån. Ungdomskommitténs arbete påverkas i synnerhet av följande punkter
i regelboken:
■■ Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors (811/2005), som bland annat
slår fast kraven för förtroendevaldas behörighet och deras mandatperiod (18 § och 19 §),
bestämmelser om beslutsfattande (53 §) och val (54 §)
■■ Finlands Röda Kors arbetsordning, som innehåller bestämmelser om bl.a. initiativ (9–12 §),
verksamhetsplaner (17 §), uppföljning av verksamheten (18 §) och protokoll (26–27 §)
■■ instruktionen för Finlands Röda Kors distrikt, som bland annat innehåller bestämmelser
om distriktets möten (5–8 §) och delegering till andra organ (14 §).
När distriktet förbereder sig för ungdomarnas årsmöte är det bra att bekanta sig med
arbetsordningen för årsmötet. Arbetsordningen finns i RedNet-gruppen FRK Ungdomar.
Finlands Röda Kors verksamhet styrs av den strategi som godkänns vid ordinarie stämman.
För organisationens ungdomsverksamhet gäller dessutom Finlands Röda Kors strategi
för ungdomsverksamheten samt Federationens Youth Policy, som innehåller de globala
bestämmelserna för vad som är Röda Korsets och Röda Halvmånens ungdomsverksamhet.
Strategierna finns i RedNet-gruppen FRK Ungdomar.
På distriktsnivå styrs verksamheten av distriktets verksamhetsplan, som godkänns årligen
vid distriktsmötet, och distriktets budget, som även ungdomskommittén ska hålla sig inom.
Distriktets ungdomskommitté bör också engagera sig i beredningen av de här dokumenten.
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Ungdomsforum
Ungdomsforumet är ett evenemang som ordnas i distriktet och som syftar till att en gång per
år samla distriktets ungdomsmedlemmar. Det rekommenderas att ungdomsforumet ordnas i
samband med något annat evenemang, vilket gör det lätt för deltagarna att ta sig till platsen
och kostnaderna för arrangemangen sjunker. Ungdomsforumet kan ordnas t.ex. i samband
med ledardagar, ungdomarnas julfest eller distriktets årsmöte. Man kan också prova på vir
tuellt deltagande i ungdomsforum.
Ungdomsforumet erbjuder ungdomsmedlemmarna tillfälle att utbyta erfarenheter, utvärdera
ungdomsverksamheten och dess utvecklingsbehov samt att bygga upp nätverk med övriga
unga inom distriktet. För evenemanget kan man gärna utveckla metoder för att fundera över
tyngdpunkterna i distriktets ungdomsverksamhet på basis av Röda Korsets strategi, ung
domslinjedragning och distriktets verksamhetsplan. Ett sätt att göra det här kunde vara att
ordna t.ex. en tankesmedja under ledning av ungdomskommitténs medlemmar. Distriktsvis
kan man slå fast ungdomsforumets innehåll och det påverkas också av den tidpunkt då man
vill ordna evenemanget i distriktet.
Ungdomarnas årsmöte 2011 fattade beslutet att arbetsanvisningen för de ungas distriktspar
lament ska förnyas som ett led i reformen av förtroendesystemet för unga. Distriktsparlament
har ordnas i en del distrikt, men den tidigare modellen har inte fungerat i alla distrikt. Man ville
göra arbetsanvisningen lättare och skapa ett evenemang som är lätt att ordna och som samlar
ihop de unga i distriktet men som går att ordna på olika sätt i olika distrikt, enligt distriktens
egna behov.
På ungdomsforumet kan man…
■■ Ta initiativ inför ungdomarnas årsmöte.
■■ Fatta beslut om distriktets representanter vid de ungas årsmöte.
■■ Föreslå medlemmar till distriktets ungdomskommitté.
■■ Fastställa mål för ungdomsverksamheten samt följa upp och rapportera hur målen nås.
■■ Uppmuntra ungdomar inom avdelningarna att söka sig till förtroendeuppgifter inom
organisationen, såsom riksomfattande ungdomskommittén, representant på stämman,
distriktsstyrelsen eller den egna avdelningens styrelse.
■■ Ordna en utfrågning av kandidater till förtroendeorgan.
I forumet ska det gärna finnas deltagare från hela distriktets område, men minst från tre olika
avdelningar. Det är värt att satsa på kommunikationen kring ungdomsforumet. Man kan infor
mera distriktets ungdomsmedlemmar om evenemanget t.ex. per e-post, per avdelningsbrev, i
informationsbladet Här och Nu eller via sociala medier. Till evenemanget lönar det sig att bjuda
in alla medlemmar i distriktets ungdomskommitté, faddern i riksomfattande ungdomskommit
tén och avdelningarnas kontaktpersoner för ungdomsverksamhet och skolsamarbete.
I samband med ungdomsforumet kan man också ordna trevligt program vid sidan om, t.ex.
klättervägg, bowling, musik, bastubad eller väggklättring. Dessutom kan ungdomsforumet
också innehålla fortbildning, en träff för förtroendevalda och inskolning i förtroendeuppgifter.
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Anvisningar för tankesmedja
Presentera påståendena om ämnesområdet för
gruppen. Gruppen diskuterar samtliga påståenden
och väljer ett av dem för fortsatt behandling. Om
det är svårt att komma överens om vilket påstående
som ska gå vidare kan man ordna en omröstning.

Syftet med en tankesmedja är att möjliggöra upp
komsten av nya tankar och idéer. Här presenteras en
metod för organiserad idékläckning i en tankesmedja.
Idén är att den part som ordnar tankesmedjan
(distriktets ungdomskommitté) väljer ut två-tre
ämnesområden som tas till behandling. Teman kan
till exempel vara rekrytering, utbildning av handleda
re och kampanjer. Kring de här temana väljer man
ut ett lämpligt antal påståenden i syfte att locka till
diskussion och debatt.

På basis av det påstående som har valts ska grup
pen sedan besvara frågor som tankesmedjans
arrangör har valt ut på förhand. Frågorna kan till
exempel vara:

Påståendena diskuteras enligt en förutbestämd
teknik. Två timmar reserveras för arbetet. En idealisk
gruppstorlek är 8-12 personer. Varje tankesmedja
har en ledare och en sekreterare.

Varför är innehållet i det påstående gruppen valt
viktigt för distriktet? Vilka åtgärder bör distriktet
vidta med anledning av påståendet? Vem är det
som gör göra något? Finns det annat att påpeka?

Varje grupp får ett ämnesområde att arbeta med.
Grupparbetet börjar med att man klargör syftet
med processen och berättar vad resultatet av grup
pens arbete kommer att användas till och varför det
som gruppen gör är viktigt.

Resultat av debatten samlas ihop för fortsatt
behandling t.ex. vid distriktets ungdomskommittés
nästa möte.

EXEMPEL

Ungdomsforum som samarbete mellan Lapplands och Uleåborgs distrikt
Uleåborgs och Lapplands distrikt hittade tillsammans
på evenemanget ERKKI (en akronym för finskans
”Erityisen Railakas Kokoontuminen Kaikille Innok
kaille”, vilket kunde översättas t.ex. Extra Lattjo Ivrig
Samling = ELIS på svenska) som strävar efter att
kombinera olika ungdomsevenemang i distrikten och
samla så många ungdomar från båda distrikten som
möjligt till ett och samma ställe. I evenemanget ingår
utbildningar, övningar, beslutsfattande, besökare
(bl.a. en biståndsdelegat) och belöning av frivilliga
men också att ha roligt tillsammans.

vilket innebär att man bereder initiativ tillsammans
och förbereder sig till förestående ungdomarnas
årsmöte, följer med hur ungdomsverksamheten för
verkligas inom de två distrikten och fattar beslut om
samarbete över distriktsgränserna. Inför stämman
ingår också en valpanel med unga kandidater i eve
nemangsprogrammet.
Avsikten har varit att skapa en ny modell som ger
möjlighet att förnya distriktens gamla evenemang till
ett gemensamt evenemang som alla ungdomar
i regionen kan delta i.

Uleåborgs och Lapplands distrikts gemensamma
ungdomsforum ordnas som en del av evenemanget,

Sami Laitinen
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