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Håbo kommun
Järfälla kommun
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Nacka kommun
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Sollentuna kommun
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Stockholms kommun
Stockholms kommun
Stockholms kommun
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Lunds kommun
Malmö kommun
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Jenny Karman
Eva Elmgart
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Hultsfreds kommun
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Ljungby kommun
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Växjö kommun
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Carina Jonsson
Karin Jäverdal

Bergs kommun
Bräcke kommun
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Kramfors kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Sollefteå kommun
Strömsunds kommun

PROTOKOLL SVENSKA RÖDA KORSETS RIKSSTÄMMA 2021 / 23-30 MAJ 2021

8

Berit Sjödin
Catarina Ljungberg
Cecilia Agri, och Lena Leipe 29 maj
Jimmy Sjökvist
Mona Edler Nilsson

Sundsvalls kommun
Timrå kommun
Åre kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun

Region Väst
Ann-Marie Bystedt
Kerstin Pettersson
Carin Harrison
Gunnar Toresson
Fredy Neüman
Ebba Sensier
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Therese Löf
Mattias Erhardsson
Gunnel Johansson
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Carita Karlsson
Göran Oscarsson
Jutta Sundborg
Lisbeth Carlbom
Rose-Mari Johansson
Marita Sternfeldt
Katarina Norgren
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Marie Sjövall
Ann-Marie Jensen, och Mona Grönberg 25 maj
Inger Paulsson
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Lis Almèn
Eva Klittby
Britt Hellstedt
Asem Alkordi
Rosita Runegrund, och Inger Lundberg 24 + 29 maj
Helena Andersson
Ulla Lönnqvist
Christina Johansson
Maria Karlsson
Erén Svensson
Inger Gustafsson
Viola Holgersson
Conny Andersson

Alingsås kommun
Bengtsfors kommun
Bollebygds kommun
Borås kommun
Falköpings kommun
Färgelanda kommun
Grästorps kommun
Göteborgs kommun
Göteborgs kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lilla Edets kommun
Mariestads kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
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Partille kommun
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Strömstads kommun
Svenljunga kommun
Tanums kommun
Tidaholms kommun
Tjörns kommun
Tranemo kommun
Trollhättans kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun
Vara kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
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Gunnar Bergman
Kerstin Sterner

Åmåls kommun
Öckerö kommun

Stämmopresidiet
Johan Groth
Max Horttanainen
Linnéa Johansson
Åsa Älander
Protokollförare
Anna Mattson
Justerare tillika rösträknare
MariAnne Norén
Agneta Töyrä
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Söndag 23 maj – plenumdag 1
1. Öppnande av Riksstämman
Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström höll ett inledningsanförande och välkomnade
alla deltagare till Svenska Röda Korsets Riksstämma 2021. (Se bilaga 1.) Denna Riksstämma var
historisk så till vida att den för första gången genomfördes digitalt, med anledning av den pågående
coronapandemin,
Margareta Wahlström förklarade därefter 2021 års Riksstämma öppnad.

2. Utlysning av Riksstämman
Margareta Wahlström redogjorde för Svenska Röda Korsets styrelses utlysning av Riksstämman
2021.
Riksstämman beslutade
att
förklara 2021 års Riksstämma utlyst i enlighet med § 10 i stadgarna.
Bifall: 161 / Avslag: 0 / Avstår: 0

3.

Godkännande av röstlängd

Margareta Wahlström meddelade att röstlängden upprättas utifrån vid Riksstämman registrerade
ombud, inloggade i det digitala mötessystemet (eSessions) vid uppstarten av stämmoförhandlingarna i
plenum. Resultatet av inloggningarna visade att röstlängden innehöll 184 röstberättigade.
Riksstämman beslutade
att
fastställa röstlängden till 184 röstberättigade.
Bifall: 168 / Avslag: 0 / Avstår: 1

4. Val av stämmopresidium
Valberedningens ordförande Per Lindqvist presenterade valberedningens förslag till stämmopresidium. Inga andra förslag hade lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att
välja Johan Groth och Max Horttanainen till stämmoordförande samt Linnéa Johansson och
Åsa Älander till vice stämmoordförande.
att
välja Anna Mattson till protokollförare.
Bifall: 169 / Avslag: 0 / Avstår: 0
Stämmopresidiet presenterade sig och övertog ledningen av förhandlingarna.

5. Val av två justerare tillika rösträknare
Stämmopresidiet presenterade valberedningens förslag till justerare och rösträknare. Inga andra
förslag hade lämnats.
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Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att
välja MariAnne Norén, ombud, Höörs kommun, och Agneta Töyrä, ombud, Övertorneå
kommun, till justerare tillika rösträknare.
Bifall: 172 / Avslag: 0 / Avstår: 0

6. Godkännande av arbetsordning
Birgit Hansson, Svenska Röda Korsets styrelse, redogjorde för styrelsens förslag till arbetsordning,
framför allt för nyheten att införa arbetsmetoden direktbehandling av motioner och för tillägget till
arbetsmetoden påverkanstorg som innebar att ett yrkande som lagts på påverkanstorgen skulle behöva
ha fått minst 20 procent av instämmandena från ombuden för att kunna lyftas till beslut i plenum.
När det gällde punkt 1.3, Direktbehandling av motioner, i arbetsordningen yrkade Linus Hagander,
Röda Korsets Ungdomsförbund, att punkten skulle strykas. (Se bilaga 2.)
Maria Sjölander, Stockholm, yrkade att beslut om direktbehandling av en enskild motion skulle, om
klar enighet inte uppstod vid omröstning, kunna omvärderas. (Se bilaga 2.)
Fredy Neüman, Falköping, yrkade att för att en motion skulle beslutas med direktbehandling skulle
den behövt ha fått minst 60 % av de röstande ombudens instämmanden. (Se bilaga 2.)
Staffan Bolin, Lund, yrkade att för en motion som beslutats gå till direktbehandling bör motionären få
viss tid att argumentera för motionen vid behandling i plenum. (Se bilaga 2.)
När det gällde förslaget i arbetsordningen att behandla motioner och förslag på påverkanstorg yrkade
Linus Hagander dels att i punkt 3.1, Diskussions- och yrkandefas, stryka meningen om att om ett
yrkande medför betydande kostnader ska ombudet som lagt det visa vilka tänkbara konsekvenser ett
bifall av yrkandet kan, dels att i punkt 3.3, Beslutsfas, stryka meningen om att inga diskussioner förs i
plenum kring lagda yrkanden. (Se bilaga 2.)
Berit Sjödin, Sundsvall, yrkade att samtliga yrkanden som har fått minst 20 % stöd av lagda instämmanden automatiskt ska gå upp för beslut i plenum. (Se bilaga 2.)
Birgit Hansson, Svenska Röda Korsets styrelse, bemötte de lagda yrkandena.
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Linus Hagander avseende punkt 1.3, Direktbehandling av motioner, i
arbetsordningen.
Bifall: 46 / Avslag: 134 / Avstår: 13
att
avslå yrkandet från Linus Hagander avseende punkt 3.1, Diskussions- och yrkandefas, i
arbetsordningen.
Bifall: 77 / Avslag: 103 / Avstår: 13
att
avslå yrkandet från Linus Hagander avseende punkt 3.3, Beslutsfas, i arbetsordningen.
Bifall: 50 / Avslag: 124 / Avstår: 18
att
bifalla yrkandet från Staffan Bolin om att när en motion går till direktbehandling bör
motionären få viss tid att argumentera för motionen vid behandling i plenum.
Bifall: 116 / Avslag: 71 / Avstår: 8
att
bifalla yrkandet från Fredy Neüman om att en motion kan direktbehandlas om detta biträds
av minst 60 procent av de röstande ombuden.
Bifall: 123 / Avslag: 52 / Avstår: 15
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att

att

bifalla yrkandet från Berit Sjödin att samtliga yrkanden som har fått minst 20 procent stöd
av lagda instämmanden ska automatiskt gå upp för beslut.
Bifall: 115 / Avslag: 53 / Avstår: 24
bifalla yrkandet från Maria Sjölander att beslut om direktbehandling av en enskild motion
ska kunna omvärderas när det kommer till omröstning i den i den enskilda motionen. Detta
om klar enighet ej uppstår vid omröstning.
Bifall: 93 / Avslag: 80 / Avstår: 23

Stämmopresidiet gick igenom vilka beslut som stämman precis tagit och som då blir förändringar i det
förslag till arbetsordning som styrelsen lagt.
Riksstämman beslutade
att
med ovan ändringar fastställa arbetsordning för Riksstämman 2021.
Bifall: 180 / Avslag: 8 / Avstår: 1
Flera ombud lyfte frågor kring arbetsordningen och kring tolkningen av den.
Riksstämman beslutade om streck i debatten när det gällde arbetsordningen.
Utifrån att det fortfarande lyftes frågor kring arbetsordningen föreslog Margareta Wahlström, Svenska
Röda Korsets styrelse, att stämmans beslut om arbetsordning skulle rivas upp och att styrelsen
önskade se över om den nu beslutade reviderade arbetsordningen var genomförbar och återkomma
med ett förtydligat förslag till arbetsordning.
Riksstämman beslutade
att
riva upp beslutad arbetsordning för Riksstämman 2021.
Bifall: 118 / Avslag: 60 / Avstår: 17
Med anledning av att förhandlingarna kring arbetsordningen dragit ut på tiden frågade stämmopresidiet om Riksstämman kunde förlängas denna första dag för att hinna med de planerade punkterna
på dagordningen.
Riksstämman beslutade
att
ajournera sig för lunch till kl. 13.25.
Bifall: 173 / Avslag: 16 / Avstår: 4
att
förlänga dagens stämmoförhandlingar till kl. 15.00.
Bifall: 151 / Avslag: 31 / Avstår: 11
Efter lunch meddelade Birgit Hansson, Svenska Röda Korsets styrelse, att styrelsen lyssnat på den
diskussion som hållits på stämman och de yrkanden som lagts i frågan och lämnade ett reviderat
förslag till arbetsordning som innehöll merparten av ovan bifallna yrkanden. Birgit Hansson gick
igenom styrelsens förslag till revideringar.
Riksstämman beslutade om streck i debatten när det gällde arbetsordningen. Inga ytterligare yrkanden
hade lagts.
Riksstämman beslutade
att
fastställa reviderad arbetsordning för Riksstämman 2021. (Se bilaga 3.)
Bifall: 180 / Avslag: 3 / Avstår: 2
att
fastställa röstlängden till 206 röstberättigade.
Bifall: 184 / Avslag: 0 / Avstår: 1
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att

att

utifrån fastställd röstlängd på 206 röstberättigade krävs 41 instämmanden (motsvarande 20
procent) på ett yrkande som lagts på påverkanstorg för att det ska tas upp för beslut i
plenum.
Bifall: 181 / Avslag: 3 / Avstår: 3
utifrån fastställd röstlängd på 206 röstberättigade krävs 123 röster (motsvarande 60 procent)
för att en motion ska beslutas med direktbehandling.
Bifall: 178 / Avslag: 1 / Avstår: 2

Kristina Wölger, Heby, Linus Hagander, Röda Korsets Ungdomsförbund, och Inger Malmström,
Stockholm, reserverade sig mot beslutet att möjliggöra direktbehandling av motioner i arbetsordningen. (Se bilaga 4.) Linus Hagander, Röda Korsets Ungdomsförbund, reserverade sig mot beslutet
om arbetsordning avseende avslag på hans egna yrkanden gällande påverkanstorget. (Se bilaga 4.)
7. Godkännande av dagordning
Stämmopresidiet informerade om att några motioner har kommit in efter stadgefäst datum den sista
februari och att styrelsen hade beslutat att hantera dem tillsammans med övriga motioner för att nu
överlämna beslutet till Riksstämman om huruvida dessa motioner skulle tas upp för behandling på
stämman.
Riksstämman beslutade
att
fastställa dagordning för Riksstämman 2021. (Se bilaga 5.)
Bifall: 179 / Avslag: 1 / Avstår: 0
att
behandla de motioner tillställda Riksstämman 2021 som lämnats in efter stadgefäst datum.
Bifall: 93 / Avslag: 85 / Avstår: 5

8. Val av redaktionskommitté
Stämmopresidiet presenterade valberedningens förslag till ordförande och övriga ledamöter i redaktionskommittén. Inga andra förslag hade lämnats.
Riksstämman beslutade
att
välja Birgit Hansson, Svenska Röda Korsets styrelse, till ordförande i redaktionskommittén.
att
välja Yvonne Arlestrand Lundgren, ombud, Västerås kommun, Nils-Erik Hedlund, ombud,
Lekebergs kommun, Martin Kemi, ombud, Olofströms kommun, och Arne Rutgersson
ombud, Strängnäs kommun, till ledamöter i redaktionskommittén.
Bifall: 179 / Avslag: 0 / Avstår: 1

9. Val av rådsplatsteamledare
Stämmopresidiet presenterade styrelsens förslag till rådsplatsteamledare. Inga andra förslag hade
lämnats.
Riksstämman beslutade
att
välja Britt-Inger Allberg, Anne Andersson och Jennie Gunnarsson till rådsplatsteamledare
för påverkanstorg 1 och 2.
Bifall: 178 / Avslag: 0 / Avstår: 2
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10. Direktbehandling av motioner
Före Riksstämman hade ombuden haft möjlighet att rösta om vilka motioner de ansåg skulle behandlas med direktbehandling. Omröstningen avslutades i samband med denna punkt. Stämmopresidiet presenterade att motioner 1-4, 7, 11, 15-18, 20-30 och 34-42 fått stöd av minst 60 procent av
de som röstat och att dessa 30 motioner därmed enligt arbetsordningen skulle behandlas med
direktbehandling.
Mot bakgrund av att några av de motioner som styrelsen föreslagit ska behandlas på påverkanstorg nu
röstats för att gå till direktbehandling meddelade Margareta Wahlström att styrelsen står fast vid sitt
förslag till motioner på påverkanstorg. Stämmopresidiet förtydligade att direktbehandling endast innebär att en motion inte diskuteras i plenum men att den mycket väl kan diskuteras på påverkanstorg.
Stämmopresidiet förmedlade att styrelsen föreslog att det görs möjligt att till onsdag kl. 22 lämna
yrkande på motioner som beslutas behandlas både på påverkanstorg och med direktbehandling.
Riksstämman beslutade
att
förlänga möjligheten att lämna yrkande på samtliga motioner till onsdag den 26 maj kl. 22.
Bifall: 138 / Avslag: 18 / Avstår: 4
Efter ett antal ordningsfrågor och anföranden beslutade Riksstämman om streck i debatten när det
gällde punkterna på dagordningen om Direktbehandling av motioner respektive Förslag och motioner
på påverkanstorg. Stämmopresidiet anmälde att talarlistan är stängd. De yrkanden som kommit in före
beslutet om streck i debatten togs nu upp för behandling.
Inger Malmström, Stockholm, yrkade att tidigare fattat beslut om direktbehandling skulle omprövas
och att stämman skulle rösta nej till direktbehandling så att tid kan ägnas åt att diskutera motionerna.
(Se bilaga 2.)
Harriet Swanberg, Knivsta, yrkade på att dagordningspunkten Beslut om förslag och motioner på
påverkanstorg skulle beslutas före dagordningspunkten Beslut om direktbehandling av motioner. (Se
bilaga 2.) Stämmopresidiet meddelade att de jämkar sig med det.
Therese Löf, Göteborg, yrkade att den föromröstning som möjliggjorts före Riksstämman om vilka
motioner som ska direktbehandlas skulle tas om, då hon menade att fler ombud nu insett
konsekvenserna av att direktbehandla ett stort antal motioner. (Se bilaga 2.) Stämmopresidiet
meddelade att om Riksstämman fattar beslut enligt resultatet av föromröstningen kommer Therese
Löfs yrkande att falla; om inte, tas hennes yrkande upp för beslut.
Stämman gick nu till omröstning om vilka motioner som skulle behandlas med direktbehandling.
Riksstämman beslutade
att
fastställa att motioner 1-4, 7, 11, 15-18, 20-30 och 34-42 behandlas med direktbehandling.
Bifall: 132 / Avslag: 26 / Avstår: 1
Kristina Wölger, Heby, reserverade sig mot beslutet. (Se bilaga 4.)
11. Förslag och motioner på påverkanstorg
Stämmopresidiet presenterade styrelsens förslag till motioner att behandlas på påverkanstorg.
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Riksstämman beslutade
att
fastställa motioner 2, 8-14, 18 och 31-33 att behandlas på påverkanstorg 1.
Bifall: 150 / Avslag: 4 / Avstår: 3
att
fastställa motioner 4-7, 17 och 19 att behandlas på påverkanstorg 2.
Bifall: 146 / Avslag: 6 / Avstår: 2
Stämmopresidiet meddelade att de nu fattade besluten om motionerna innebär att motioner 2, 4, 7, 11,
17 och 18 som stämman beslutade skulle hanteras med direktbehandling även kommer att diskuteras
på påverkanstorg.
Harriet Swanberg, Knivsta, reserverade sig mot beslutet att samma motion behandlas både på
påverkanstorg och via direktbehandling. (Se bilaga 4.)

12. Uttalanden
Stämmopresidiet föreslog att redaktionskommittén skulle få ta ställning till de fyra förslag till
uttalanden som hittills lämnats och att möjligheten enligt arbetsordningen att lämna uttalande skulle
förlängas till kl. 16 samma dag. Sedan tar redaktionskommittén ställning till de förslag till uttalanden
som lämnats och förelägger Riksstämman sina förslag lördagen den 29 maj.
Stämmans första dag avslutades. De återstående punkter som hade planerats behandlas denna dag men
som inte hanns med hänsköts till nästkommande plenumdag den 29 maj.

Måndag 24 maj och tisdag 25 maj
13. Påverkanstorg
För de två påverkanstorgen genomfördes passet Diskussion och yrkanden den 24 maj respektive
den 25 maj.
På påverkanstorg 1 den 24 maj behandlades motioner 8-14 om hållbar utveckling (rådsplats A),
motioner 2 och 18 om regionråden (rådsplats B) samt motioner 31-33 om digitalt stöd och
kretsrapportering (rådsplats C).
På påverkanstorg 2 den 25 maj behandlades motioner 4-7 om migration (rådsplats D) samt motioner
17-19 om kretssammangående och tjänstepersonsstöd (rådsplats E).
Instämmandepasset påbörjades efter att diskussions- och yrkandepasset avslutats och slutfördes på
torsdagskvällen.

Lördag 29 maj – plenumdag 2
14. Inledning av plenumdag 2
Efter att Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström hälsat alla välkomna tillbaka till
plenum återupptog stämmopresidiet förhandlingarna.
Stämmopresidiet meddelade dels att punkterna Presentation av kandidater till nationella förtroendeuppdrag och Påverkanstorg – beslut byter plats i dagordningen, dels att 193 röstberättigade var
inloggade i mötessystemet och att dessa därmed utgjorde röstlängden.
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Stämmopresidiet föreslog att eftersom några punkter på dagordningen hänsköts från den första
plenumdagen skulle stämman behöva förlängas de två återstående plenumdagarna.
Riksstämman beslutade
att
förlänga dagens möte till kl. 16.00.
att
förlänga morgondagens möte till kl. 15.00.
Bifall: 166 / Avslag: 13 / Avstår: 4

15. Röda Korsets Ungdomsförbund
Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande Vera Carlbaum-Wrennmark höll ett anförande. (Se
bilaga 6.)

16. Svenska Röda Korsets styrelses rapportering med anledning av beslut vid
2019 års Riksstämma
Margareta Wahlström, Svenska Röda Korsets styrelse, redogjorde för ett urval av de beslut som
Riksstämman 2019 fattade och som Svenska Röda Korsets styrelse genomfört. Margareta Wahlström
lyfte särskilt de fem större utredningar som stämman beslutade om skulle göras avseende ekonomiskt
bistånd, modell för second hand-verksamheten, hur kapital kan användas effektivt och solidariskt,
ersättning till frivilliga i krisinsatser samt icke-kretsanslutna frivilligas organisatoriska tillhörighet.
Riksstämman beslutade
att
lägga Svenska Röda Korsets styrelses rapport avseende beslut fattade vid Riksstämman
2019 till handlingarna. (Se bilaga 7.)
Bifall: 176 / Avslag: 0 / Avstår: 2

17. Årsredovisningar, revisionsberättelser och ansvarsfrihet för Svenska
Röda Korsets styrelse 2019 och 2020
Stämmopresidiet informerade om att föreningsrevisionsrapporten för 2019 inte skickades ut med
riksstämmohandlingarna men att den sedan cirka en vecka tillbaka fanns i mötessystemet och att
information om detta gått ut till ombuden.
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, redogjorde för årsredovisningarna för 2019 och 2020 för Svenska
Röda Korsets styrelse.
Margareta Sterner, föreningsrevisor, föredrog föreningsrevisionsrapporten för 2020.
Rebecca Ersryd, auktoriserad revisor, EY, redogjorde för revisionsberättelserna för 2019 och 2020.
Ett antal frågor ställdes av vilka några besvarades direkt. Stämmopresidiet meddelade att styrelsen får
återkomma med svar på resterande frågor i andra sammanhang. Omröstning genomfördes.
Riksstämman beslutade
att
med godkännande lägga årsredovisningarna för Svenska Röda Korsets styrelse för 2019
och 2020 till handlingarna. (Se bilaga 8.)
att
fastställa resultat- och balansräkningarna för Svenska Röda Korsets styrelse för 2019
och 2020. (Se bilaga 8.)
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att
att

lägga revisionsberättelserna för 2019 och 2020 till handlingarna. (Se bilaga 8.)
lägga föreningsrevisorsrapporterna för 2019 och 2020 till handlingarna. (Se bilaga 9.)
Bifall: 182 / Avslag: 0 / Avstår: 3

18. Ansvarsfrihet för Svenska Röda Korsets styrelse för åren 2019 och 2020
Därefter gick stämman till omröstning avseende ansvarsfrihet för Svenska Röda Korsets styrelse för
2019 och 2020. Inga yrkanden hade lagts.
Riksstämman beslutade
att
fastställa röstlängden till 205 röstberättigade.
att
bevilja Svenska Röda Korsets styrelse ansvarsfrihet för 2019 och 2020.
Bifall: 185 / Avslag: 0 / Avstår: 2
I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

19. Uttalanden – presentation av förslag
Birgit Hansson, ordförande i redaktionskommittén, redogjorde för de fyra förslag till uttalanden som
lämnats före kl. 16 föregående plenumdag söndag den 23 maj. De var följande: styrelsens förslag till
tack till medlemmar och frivilliga för insatserna under coronapandemin, styrelsens förslag till
uttalande om konsekvenser av ökad utsatthet för migranter i Sverige, Röda Korsets Ungdomsförbunds
ombuds förslag till uttalande om barn och ungas situation på flykt och Linus Haganders, Röda Korsets
Ungdomsförbund, förslag till uttalande om klimat och hållbarhet. (Se bilaga 2.) Redaktionskommittén
föreslår att stämman gör två uttalanden kring två teman, där det första innehåller de tre sistnämnda
inlämnade förslagen, det vill säga handlar om miljö- och klimatförändringar samt migration, och det
andra är ett tack till medlemmar och frivilliga.
Sofia Westman, Röda Korsets Ungdomsförbund, meddelade att Ungdomsförbundets ombud ställer sig
positiva till att jämka ihop sitt förslag till uttalande med de övriga två inlämnade förslagen.
Riksstämman beslutade i enlighet med redaktionskommitténs förslag
att
göra ett uttalande kring miljö- och klimatförändringar samt migration och ett uttalande som
ett tack till medlemmar och frivilliga för insatser under coronapandemin.
att
uppdra åt redaktionskommittén att återkomma med förslag till formulering av dessa två
uttalanden.
Bifall: 185 / Avslag: 2 / Avstår: 5

20. Strategisk inriktning 2020-2023 med deluppföljning
Johan Norell Bergendahl, Svenska Röda Korsets styrelse, presenterade deluppföljningen som i
enlighet med 2019 års Riksstämmas beslut gjorts av den strategiska inriktningen 2020-2023.
Inga yrkanden hade lagts utan stämman gick till omröstning om styrelsens förslag.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att

notera strategisk inriktning för 2020-2023 som Riksstämman 2019 fastställde. (Se bilaga

10.)
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att

lägga deluppföljningen av den strategiska inriktningen 2020-2023 till handlingarna. (Se

bilaga 11.)
Bifall: 185 / Avslag: 0 / Avstår: 5

21. Uppdrag och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättning till
Svenska Röda Korsets övriga styrelse och andra förtroendevalda
Per Lindqvist, Svenska Röda Korsets valberedning, presenterade valberedningens förslag till uppdrag
och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättning till Svenska Röda Korsets övriga
styrelse och andra förtroendevalda. Förslaget innehöll en ändring jämfört med dagens ordning så till
vida att det innebar en återgång och frysning till en tidigare nivå på arvodet för ordföranden.
Inga yrkanden hade lagts utan stämman gick till omröstning om valberedningens förslag.
Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att
uppdraget för Svenska Röda Korsets ordförande är att företräda organisationen i Sverige och
i de internationella stadgeenliga mötena samt att leda Svenska Röda Korsets styrelses arbete.
Bifall: 181 / Avslag: 1 / Avstår: 1
att
detta uppdrag ska vara den huvudsakliga sysselsättningen för ordföranden.
Bifall: 182 / Avslag: 0 / Avstår: 1
att
arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande fram till nästa Riksstämma ska återgå till och
frysas på indexjusteringen av riksdagsledamotsarvodet som gjordes den 1 november 2018,
det vill säga 66 900 kr/mån.
Bifall: 172 / Avslag: 7 / Avstår: 5
att
ordförandearvodet ligger fast även om uppdraget kommer att omfatta andra förtroendeuppdrag inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen.
Bifall: 174 / Avslag: 7 / Avstår: 5
att
vid permanent förfall för ordföranden erhåller den som träder in som ordförande det av
Riksstämman fastställda ordförandearvodet.
Bifall: 180 / Avslag: 1 / Avstår: 1
att
avsättning till tjänstepension för Svenska Röda Korsets ordförande ska ske baserat på
ordförandens arvode motsvarande de regler som tillämpas för den som har rätt till ITP.
Avsättning ska endast göras under mandatperioden och längst till och med den månad då
ordföranden fyller 65 år.
Bifall: 174 / Avslag: 7 / Avstår: 5
att
maximigränsen för ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst liksom ersättning till egenföretagare fastställs till 4 000 kronor/dag för ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse,
föreningsrevisorer och ledamöter i valberedning utsedd av Riksstämman samt regionrådens
ledamöter.
Bifall: 173 / Avslag: 1 / Avstår: 11
I besluten deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
22. Uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer
Fredy Neüman, Falköping, yrkade att denna dagordningspunkt Uppdragsbeskrivning för
föreningsrevisorerna skulle behandlas efter stadgarna då den kan få konsekvenser i stadgarna.
Stämmopresidiet menade att stämman fattar beslut hela tiden som kan ha konsekvenser för stadgarna
och att ordningen i den fastställda dagordningen är genomförbar.

PROTOKOLL SVENSKA RÖDA KORSETS RIKSSTÄMMA 2021 / 23-30 MAJ 2021

19

Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Fredy Neüman.
Bifall: 78 / Avslag: 85 / Avstår: 29
Margareta Wahlström, Svenska Röda Korsets styrelse, redogjorde för de större förändringarna i
styrelsens förslag till uppdragsbeskrivning för föreningsrevisorerna.
Inger Malmström, Stockholm, yrkade på att det skulle göras ett tillägg i uppdragsbeskrivningen att i
föreningsrevisorernas uppdrag ingår att göra en uppföljning av föregående Riksstämmas påpekanden
från revisorerna. (Se bilaga 2.)
Fredy Neüman, Falköping, yrkade att föreningsrevisorerna även skulle granska regionråden och
föreslå ansvarsfrihet eller inte. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade
att
fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer. (Se bilaga 12.)
Bifall: 182 / Avslag: 3 / Avstår: 7
att
avslå yrkandet från Fredy Neüman.
Bifall: 47 / Avslag: 116 / Avstår: 22
att
bifalla yrkandet från Inger Malmström att i föreningsrevisorernas uppdrag ingår att göra en
uppföljning av föregående Riksstämmas påpekanden från revisorerna.
Bifall: 108 / Avslag: 60 / Avstår: 17
Riksstämman beslutade
att
fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer med ovan
tillägg.
Bifall: 176 / Avslag: 5 / Avstår: 4
I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

23. Uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets valberedning
Margareta Wahlström, Svenska Röda Korsets styrelse, redogjorde för styrelsens förslag till reviderad
uppdragsbeskrivning för valberedningen som innehåller förändringar avseende sammansättningen och
nomineringen av valberedningen.
Linus Hagander, Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkade avslag på förslaget att avgående valberedning har rätt att nominera en ledamot till kommande valberedning. Linus Hagander yrkade även att
regionråden som i styrelsens förslag var indelade i fyra regiongrupperna, vilka nominerar en valberedningsledamot var, i stället skulle delas in i fem regiongrupper samt att redaktionella följdändringar av
den ordningen skulle göras i uppdragsbeskrivningen. (Se bilaga 2.)
Agneta Hallberg, Falun, yrkade att i valberedningens förslag skulle framgå vilka som är slutkandidater samt övriga nominerade kandidater. Agneta Hallberg yrkade även att endast av valberedningen
föreslagen kandidat eller kandidat som skriftligen föreslagits till valberedningen och som åter föreslås
under Riksstämman skulle vara valbar. (Se bilaga 2.)
Sofia Westman, Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkade att ett antal ändringar skulle göras i skrivningarna kring Ungdomsförbundets ledamot i valberedningen för att uppdragsbeskrivningen skulle
överensstämma med Ungdomsförbundets stadgar och praxis. (Se bilaga 2.)
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Berit Sjödin, Sundsvall, yrkade på avslag på förslaget att minska antalet ledamöter i valberedningen,
avslag på bildande av regiongrupper, avslag på att avgående valberedning skulle ha rätt att nominera
en ledamot till kommande valberedning samt bifall till rådande ordning att varje region har rätt att
nominera en representant till valberedningen. (Se bilaga 2.)
Arne Rutgersson, Strängnäs, tillika ledamot i den arbetsgrupp med förtroendevalda som utarbetat
förslaget till uppdragsbeskrivning, redogjorde för arbetsgruppens tankar kring minskat fokus på
geografisk representation och ökat fokus på Riksstämman som vägledande.
Martina Bruzelius, Svenska Röda Korsets styrelse, informerade om att styrelsen redan påbörjat ett
arbete med att tydliggöra processen med kandidater utöver valberedningens förslag.
Inger Malmström, Stockholm, yrkade att regiongrupperna skulle tillförsäkras tjänstepersonsstöd i sitt
nominerings- och samordningsarbete. (Se bilaga 2.)
Linus Hagander, Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkade att antalet ledamöter i valberedningen skulle
vara åtta, i stället för styrelsens föreslagna sju. (Se bilaga 2.)
Stämman gick därefter till omröstning enligt den propositionsordning på de inkomna yrkandena som
stämmopresidiet ställde.
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandena från Linus Hagander respektive Berit Sjödin att den avgående valberedningen inte ska ha rätt att nominera en ledamot till den tillträdande valberedningen.
Bifall: 65 / Avslag: 101 / Avstår: 11
att
avslå yrkandet från Berit Sjödin att regiongrupper inte ska skapas.
Bifall: 36 / Avslag: 121 / Avstår: 13
att
bifalla yrkandet från Linus Hagander att regiongrupperna, vilka nominerar en valberedningsledamot var, är som följer: (1) Syd och Sydost, (2) Göta och Väst, (3) Gotland och
Stockholm, (4) Mellan och Mitt samt (5) Norra Norrland och Södra Norrland.
Bifall: 90 / Avslag: 62 / Avstår: 19
att
avslå yrkandet från Berit Sjödin att inte minska antalet ledamöter i valberedningen.
Bifall: 70 / Avslag: 89 / Avstår: 17
att
bifalla yrkandet från Inger Malmström att regiongrupperna ska tillförsäkras tjänstepersonsstöd i nominerings- och samordningsarbetet.
Bifall: 81 / Avslag: 70 / Avstår: 27
att
bifalla yrkandet från Linus Hagander att utöka antalet ledamöter i valberedningen med
en person i förhållande till styrelsens förslag.
Bifall: 120 / Avslag: 38 / Avstår: 21
att
bifalla yrkandet från Agneta Hallberg att i valberedningens förslag ska framgå vilka som är
slutkandidater samt övriga nominerade kandidater.
Bifall: 92 / Avslag: 73 / Avstår: 12
att
bifalla yrkandet från Agneta Hallberg att endast av valberedningen föreslagen kandidat eller
kandidat som skriftligen föreslagits till valberedningen och som åter föreslås under
Riksstämman är valbar.
Bifall: 97 / Avslag: 51 / Avstår: 32
att
bifalla yrkandet från Sofia Westman att göra följande ändringar i skrivningarna kring
Ungdomsförbundets ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning för att uppdragsbeskrivningen ska överensstämma med Ungdomsförbundets stadgar och praxis:
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att

lägga till en skrivning i första stycket på sidan 3 om att Ungdomsförbundets
kandidat nomineras av Ungdomsförbundets valberedning och väljs av Ungdomsförbundets Riksårsmöte.
att
ändra ”Ungdomsförbundet” till ”Ungdomsförbundets valberedning” i första och
tredje meningen under 2.2.1 Rödakorsdialogen samt i sista meningen under 2.2.2
Dialog.
att
ändra ”styrelse”/”förbundsstyrelse” till ”valberedning” i första meningen under
2.3.4 Fyllnadsval och 2.4 Övriga tre nomineringar.
att
tydliggöra under 2.3.4 Fyllnadsval att Ungdomsförbundets nya kandidat i det fallet
nomineras av Ungdomsförbundets valberedning och väljs av Ungdomsförbundets
styrelse.
att
lägga till en skrivning under 2.4 Övriga tre nomineringar om att Ungdomsförbundets kandidat nomineras av Ungdomsförbundets valberedning och väljs av
Ungdomsförbundets Riksårsmöte.
att
även uppdatera utdraget ur stadgarna på sidan 2.
Bifall: 149 / Avslag: 9 / Avstår: 21
Därefter genomfördes omröstning om uppdragsbeskrivningen för valberedningen i sin helhet. Först
ställdes styrelsens ursprungliga förslag mot det nya förslaget som innehöll de yrkanden som bifallits
ovan. Därpå ställdes det vinnande förslaget mot avslag.
Riksstämman beslutade
att
bifalla det nya förslaget till uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets valberedning.
Styrelsens förslag: 52 / Nya förslaget med ovan ändringar: 108 / Avstår: 13
att
fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets valberedning med ovan ändringar.
(Se bilaga 13.)
Bifall: 154 / Avslag: 9 / Avstår: 12
att
bifalla yrkandet från Linus Hagander att redaktionella ändringar av den nya ordningen görs i
uppdragsbeskrivningen.
Bifall: 168 / Avslag: 3 / Avstår: 3
I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
Berit Sjödin, Sundsvall, reserverade sig mot beslutet. (Se bilaga 4.)
24. Påverkanstorg – beslut om motioner
Efter de två påverkanstorgen som ägde rum i måndags och tisdags fattades nu beslut i plenum
avseende motioner 5-6, 8-10, 12-14, 19 och 31-33 som diskuterades på rådsplatser A-E. Rådsplatsteamen hade sammanställt ett samlingsdokument innehållandes samtliga yrkanden och instämmanden
samt ett huvudförslag från varje rådsplats. (Se bilagor 14-17.) Motioner 2, 4, 7, 11, 17 och 18 som
också diskuterades på påverkanstorg men som enligt stämmans beslut skulle beslutas med direktbehandling behandlades under punkt 35, Övriga motioner, nedan. Samtliga motioner och styrelsens
yttrande över dessa återfinns i bilaga 18.
Enligt den arbetsordning som Riksstämman fastställde togs upp för beslut dels rådsplatsteamets
huvudförslag, dels samtliga yrkanden som fått minst 20 procent av instämmandena, det vill säga minst
41 instämmanden, utifrån den röstlängd som fastställdes under punkt 6 ovan.
Riksstämman beslutade
att
fastställa röstlängden till 205 röstberättigade.
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Nedan redogörs för omröstningarna uppdelade per rådsplats.
Rådsplats A: Hållbar utveckling – motioner 8-10 och 12-14

Riksstämman genomförde omröstning av motioner 8-10 och 12-14 med styrelsens yttranden som
diskuterats på rådsplats A som handlade om hållbar utveckling. På denna rådsplats hade även förts
diskussion om motion 11, som stämman dock beslutat skulle beslutas med direktbehandling och som
därmed inte togs upp för beslut här.
Styrelsens yrkanden i yttrandena över motioner 8-10 och 12-14 hade fått flest instämmanden förutom
avseende motion 14 där yrkandet från Agneta Hallberg, Falun, fått flest instämmanden. Dessa hade
rådsplatsteamet valt att göra till sina huvudförslag. Utöver dem hade yrkandet från Cecilia Agri, Åre,
till motion 10 och styrelsens yrkande i yttrandet över motion 14 fått minst 41 instämmanden och togs
därmed upp för beslut.
Motion 8

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
anse första att-satsen i motion 8 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.
Bifall: 158 / Avslag: 14 / Avstår: 7
att
bifalla andra att-satsen i motion 8:
att
verka för att en uppföljande digital internationell klimatkonferens genomförs 2022.
Bifall: 147 / Avslag: 21 / Avstår: 10
Motion 9

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
avslå motion 9 till förmån för:
att
Svenska Röda Korsets verkar för att lyfta de humanitära konsekvenserna av
klimatkrisen i regeringens miljö- och klimattoppmöte 2022.
att
Svenska Röda Korsets roll i relation till klimatkrisen ingår i arbetet med nästkommande strategiska inriktning.
Bifall: 145 / Avslag: 27 / Avstår: 9
Linus Hagander, Röda Korsets Ungdomsförbund, och Sofie Andersson, Röda Korsets Ungdomsförbund, reserverade sig mot beslutet. (Se bilaga 4.)
Motion 10

Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Cecilia Agri
att
Svenska Röda Korsets styrelse tillser att det skapas faktabaserade inlägg och debattartiklar
för att kunna använda som insändare eller på sociala media. Detta för att kretsarna ska kunna
använda dessa.
Bifall: 121 / Avslag: 45 / Avstår: 10
Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
anse motion 10 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Bifall: 159 / Avslag: 14 / Avstår: 5
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Motion 12

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
anse första att-satsen i motion 12 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.
Bifall: 163 / Avslag: 12 / Avstår: 7
att
avslå andra att-satsen i motion 12.
Bifall: 144 / Avslag: 25 / Avstår: 11
Motion 13

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
avslå motion 13 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att beakta motion 13 i framtagande av
mätbara nyckeltal och fortsatt kretsrapportering.
Bifall: 156 / Avslag: 13 / Avstår: 8
Motion 14

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
avslå motion 14 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att säkerställa att hållbarhetsarbetet inte
blir lidande av förändringar i tjänstepersonsorganisationen.
Bifall: 131 / Avslag: 40 / Avstår: 9
Rådsplats B: Digitalt stöd och kretsrapportering – motioner 31-33

Riksstämman genomförde omröstning av motioner 31-33 med styrelsens yttranden som diskuterats på
rådsplats B som handlade om digitalt stöd och kretsrapportering.
Styrelsens yrkanden i yttrandena över motioner 31-33 hade fått flest instämmanden. Utöver dem hade
ett yrkande från Eva Rundgren Forsberg, Lidingö, till motion 32 och ett yrkande från Inger Malmström, Stockholm, till motion 33 fått minst 41 instämmanden. Båda dessa hade rådsplatsteamet valt att
göra till sina huvudförslag tillsammans med styrelsens yrkanden i yttrandena över motionerna.
Motion 31

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
avslå motion 31 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att säkerställa och förstärka
användarperspektivet genom att ge kretsarna möjlighet till involvering i
utvecklingen av det digitala kretsstödet.
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att säkerställa en sammanhållen
paketering och kommunikation av det digitala erbjudandet som alla kan ta del av,
inklusive utvecklingsplaner.
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att ta fram en handlingsplan för utveckling av kretsarnas digitala verktyg.
Bifall: 141 / Avslag: 11 / Avstår: 10
Motion 32

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
anse första, tredje, fjärde och femte att-satserna i motion 32 besvarade med vad Svenska
Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över motionen.
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att
att

avslå andra att-satsen i motion 32.
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att tydliggöra vilka behov som kretsrapporteringen
ska uppfylla (varför vi rapporterar) för att skapa förståelse och motivation bland berörda
(frivilliga, förtroendevalda, medlemmar med mera).
Bifall: 155 / Avslag: 17 / Avstår: 6

Monika Jansson, Älvsbyn, reserverade sig mot beslutet.
Motion 33

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
avslå motion 33 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att verka för ett långsiktigt och rimligt
rapporteringssystem som säkerställer användarperspektivet.
att
kretsarnas inrapporteringar följs av löpande återrapportering av resultaten från
tjänstepersonsorganisationen.
Bifall: 140 / Avslag: 24 / Avstår: 3
Rådsplats C: Regionråden

På rådsplats C som handlade om regionråden hade förts diskussion om motioner 2 och 18 med
styrelsens yttranden som stämman beslutat skulle beslutas med direktbehandling. Dessa två motioner
togs därmed inte upp för beslut här.
Rådsplats D: Migration – motioner 5 och 6

Riksstämman genomförde omröstning av motioner 5 och 6 med styrelsens yttranden som diskuterats
på rådsplats D som handlade om migration. På denna rådsplats hade även förts diskussion om
motioner 4 och 7, som stämman beslutat skulle beslutas med direktbehandling och som därmed inte
togs upp för beslut här.
Styrelsens yrkanden i yttrandena över motioner 5 och 6 hade fått flest instämmanden. Dessa hade
rådsplatsteamet valt att göra till sina huvudförslag. Utöver dem hade två yrkanden från Röda Korsets
Ungdomsförbunds ombud, på motion 5 och ett yrkande från Christina Hultqvist, Vaxholm, på motion
5 fått minst 41 instämmanden och togs därmed upp för beslut.
Motion 5

Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Röda Korsets Ungdomsförbunds ombud
att
förutsatt att det behövs med kommande/nuvarande lagstiftning, ska Röda Korset skapa ett
nationellt upprop för ett moratorium kring den nuvarande lagstiftningen för ungdomar med
uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen på grund av de ytterligare, pandemiorsakade
försämringarna i möjligheten att få en tillsvidareanställning.
Bifall: 91 / Avslag: 64 / Avstår: 20
Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Christina Hultqvist
att
med begreppet parallellsamhälle också ha tydligt fokus på att motverka hedersrelaterat våld
och förtryck. Flertal människor som söker eller har uppehållstillstånd i Sverige kommer
oftast från länder där hederskulturen har ett starkt fäste, däribland Afghanistan. Många hotas
till döden av sina egna släktingar av hedersrelaterade orsaker. Dessa människor och minderåriga asylsökande är särskilt skyddsbehövande.
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att

sprida kunskap till nyanlända om mänskliga rättigheter, barns rättigheter, kvinnors rättigheter, demokrati, jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuella och reproduktiva rättigheter.
Bifall: 106 / Avslag: 48 / Avstår: 24

Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Röda Korsets Ungdomsförbunds ombud
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att skyndsamt verka för att inleda samarbeten med
intresserade företag och organisationer för att kunna erbjuda ungdomar med uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen anställningar i Sverige.
Bifall: 101 / Avslag: 61 / Avstår: 17
Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
anse motion 5 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen med tillägg av ovan yrkanden.
Bifall: 151 / Avslag: 22 / Avstår: 8
Motion 6

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
anse motion 6 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Bifall: 161 / Avslag: 12 / Avstår: 5
Rådsplats E: Tjänstepersonsstöd – motion 19

Riksstämman genomförde omröstning av motion 19 med styrelsens yttrande som diskuterats på rådsplats E som handlade om tjänstepersonsstöd. På denna rådsplats hade även förts diskussion om motion
17 om kretssammangående, vilken stämman beslutat skulle beslutas med direktbehandling och som
därmed inte togs upp för beslut här.
Styrelsens yrkande i yttrandena över motion 19 hade fått flest instämmanden. Detta hade rådsplatsteamet valt att göra till sitt huvudförslag. Inget annat yrkande hade fått minst 41 instämmanden och
togs därmed inte upp för beslut.
Motion 19

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag
att
anse motion 19 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Bifall: 154 / Avslag: 9 / Avstår: 3
Avslutningsvis framförde stämmopresidiet ett tack till rådsplatsteamledarna Britt-Inger Allberg, Anne
Andersson och Jennie Gunnarsson.

25. Presentation av nominerade till nationella förtroendeuppdrag
Per Lindqvist, Svenska Röda Korsets valberedning, presenterade valberedningens kandidater till
ordförande, övriga styrelseledamöter och föreningsrevisorer.
Före nomineringsstoppet som reglerades i arbetsordningen hade två nomineringar lämnats på Oscar
Fredriksson som ordförande. Båda ordförandekandidaterna Anna Hägg-Sjöquist och Oscar
Fredriksson presenterade sig.
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26. Medlemsavgift 2022-2023
Stämmopresidiet presenterade styrelsens förslag till storlek och fördelning av medlemsavgiften för
2022-2023. Ingen förändring förslogs och inga yrkanden hade lagts.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
medlemsavgiften är oförändrad 250 kr under 2022-2023.
att
familjemedlemsavgiften är oförändrad 125 kr/person under 2022-2023.
att
fördelningen av medlemsavgiften förblir 50 procent till den nationella nivån och 50 procent
till den lokala nivån under 2022-2023.
Bifall: 162 / Avslag: 0 / Avstår: 0

27. Ekonomiskt regelverk att gälla från 2022
Johan Sohlberg, Svenska Röda Korsets styrelse, presenterade styrelsens förslag till ekonomiskt
regelverk. Ingen förändring förslogs. Inga yrkanden hade lagts.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
fastställa ekonomiskt regelverk för Svenska Röda Korset att gälla från 2022. (Se bilaga 19.)
Bifall: 159 / Avslag: 2 / Avstår: 2

28. Arbetsgivarregelverk att gälla från 2022
Stämmopresidiet presenterade styrelsens förslag till reviderat arbetsgivarregelverk. Inga yrkande hade
lagts.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
fastställa arbetsgivarregelverk för Svenska Röda Korset att gälla från 2022. (Se bilaga 20.)
Bifall: 162 / Avslag: 1 / Avstår: 3

Söndag 30 maj – plenumdag 3
29. Inledning av plenumdag 3
Stämmopresidiet meddelade att redaktionskommittén lämnat två förslag till uttalanden. Flera
yrkanden hade kommit in så att för att möjliggöra för ombuden att läsa in både uttalanden och
yrkanden sköts beslut avseende uttalanden till efter lunch.
30. Val av ordförande för Svenska Röda Korset för perioden 2021-2023
Stämmopresidiet noterade att 203 röstberättigade var inloggade i mötessystemet och att dessa därmed
utgjorde röstlängden. Därpå genomfördes omröstning mellan de två kandidater till ordförandeposten
som förelåg: valberedningens kandidat Anna Hägg-Sjöquist och Oscar Fredriksson på vilken det före
nomineringsstopp hade lämnats två nomineringar. (Se bilaga 21.)
Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att
välja Anna Hägg-Sjöquist till ordförande för Svenska Röda Korset för perioden 2021-2023.
Anna Hägg-Sjöquist: 118 / Oscar Fredriksson: 72
I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
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Riksstämman beslutade
att
för Riksstämmans deltagare redovisa omröstningsresultatet från ordförandevalet.
Bifall: 132 / Avslag: 50 / Avstår: 13
För omröstningsresultatet, se ovan där det redovisas på raden som följer efter Riksstämmans beslut
om ordförande.
Anna Hägg Sjöquist tackade för förtroendet och uttryckte att hon fram emot att samarbeta med
frivilliga, förtroendevalda och tjänsteperser som ett Röda Kors.

31. Val av ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse för perioden 2021-2023
Stämmopresidiet presenterade valberedningens förslag till ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse.
Inga andra förslag hade lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att
välja Fadi Barakat, Martina Bruzelius, Birgit Hansson, Kari Isomaa, Amanda Jackson,
Emma Knaggård Wendt, Johan Norell Bergendahl, Ingegerd Palmér, Angelica Rage,
Johan Sohlberg, och ordföranden i Röda Korsets Ungdomsförbund till ledamöter i Svenska
Röda Korsets styrelse för perioden 2021-2023.
Bifall: 183 / Avslag: 0 / Avstår: 2
I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

32. Val av revisionsbyrå för åren 2022 och 2023 samt av föreningsrevisorer för
Svenska Röda Korset för perioden 2021-2023
Stämmopresidiet presenterade valberedningens förslag till föreningsrevisorer, ordinarie och ersättare,
samt till revisionsbyrå. Inga andra förslag hade lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att
välja Göran Pettersson och Margareta Sterner till ordinarie föreningsrevisorer i Svenska
Röda Korset för perioden 2021-2023 samt Barbro Boström till första ersättare och Jan
Johansson till andra ersättare till föreningsrevisor för perioden 2021-2023.
Bifall: 180 / Avslag: 0 / Avstår: 3
att
välja Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbyrå för Svenska Röda Korset för
verksamhetsåren 2022 och 2023.
Bifall: 182 / Avslag: 2 / Avstår: 5
I besluten deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

33. Val av valberedning för Svenska Röda Korset för perioden 2021-2023
Stämmopresidiet presenterade Svenska Röda Korsets styrelses förslag till ordförande i valberedningen
och regionrådens förslag till övriga ledamöter i valberedningen. Inga andra förslag hade lämnats.
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Riksstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag
att
välja Per Lindqvist till ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning för perioden
2021-2023.
Bifall: 180 / Avslag: 0 / Avstår: 5
att
välja Sven Erik Sjöstrand, region Syd, Kajsa Svensson, region Sydost, Mats Hallsund,
region Väst, Gerty Holmstedt, region Gotland, Ali Sarkohi, region Göta, Yvonne Hallin,
region Stockholm, Marcia Gerhardsson, region Mellan, Britt-Louise Gunnar, region Mitt,
Britt-Inger Allberg, region Södra Norrland, Olov Wärnick, region Norra Norrland, och den
person som Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 2021 väljer, till valberedning för
Svenska Röda Korset för perioden 2021-2023.
Bifall: 187 / Avslag: 0 / Avstår: 4
I besluten deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

34. Uttalanden – beslut
Riksstämman hade tidigare beslutat att utifrån de fyra förslag till uttalanden som lämnats in göra ett
uttalande kring miljö- och klimatförändringar samt migration och ett uttalande som ett tack till medlemmar och frivilliga för insatser under coronapandemin. På stämmans uppdrag hade redaktionskommittén utarbetat förslag till formulering av dessa två uttalanden.
Uttalande kring miljö- och klimatförändringar samt migration

Linus Hagander, Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkade att brödtexten i den del av uttalandet som
rörde miljö- och klimatförändringarna skulle ändras och att den skulle läggas före delen om migration.
(Se bilaga 2.) Linus Hagander yrkade även att klimataspekten skulle föras in i delen som rörde migration. (Se bilaga 2.) Slutligen yrkade Linus Hagander att redaktionskommittén skulle uppdras att göra
redaktionella ändringar i de båda uttalandena. (Se bilaga 2.)
Hedda Jederud Grew och Martina Lundin, Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkade på ändringar i
delen om migration i uttalandet i syfte att lyfta upp barns och ungas situation och röster (Se bilaga 2.)
Inger Malmström, Stockholm, yrkade att rubriken i uttalandet skulle ändras. (Se bilaga 2.)
Therese Löf, Göteborg, yrkade att ordet ”klimatflyktingar” skulle bytas ut. (Se bilaga 2.)
Uttalande som ett tack till medlemmar och frivilliga

Inger Malmström, Stockholm, respektive Ina Engelbrektson, Håbo, yrkade på att tilltalet i tacket till
medlemmar och frivilliga skulle ändras till ett mer direkt sådant. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade
att
bifalla yrkandet från Linus Hagander att uttalandets del om miljö- och klimatförändringen
kronologiskt sett placeras före delen om migration.
Bifall: 95 / Avslag: 70 / Avstår: 24
att
bifalla yrkandet från Linus Hagander att uttalandets del om miljö- och klimatförändringarna
har den rubrik som redaktionskommittén föreslår, men att brödtexten lyder som följer:
”Rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns över hela världen och bevittnar dagligen hur
klimatkrisen drabbar människor på olika sätt. Vi ser hur miljö- och klimatförändringarna
redan idag ger upphov till mänskligt lidande, och hur katastrofer som går att härleda till dem
blir vanligare. Svenska Röda Korset är fast övertygat om att världens länder behöver göra
allt som står i deras makt för att minimera miljö- och klimatförändringarna samt mildra dess
humanitära konsekvenser. I det arbetet ser vi att Sverige bör vara en tydlig röst och en god
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att

att

att

att

att

att

att

att

att

att

förebild som kan skänka hopp och inspirera andra stater. Samtidigt kommer Svenska Röda
Korset genom samarbete med andra aktörer att aktivt arbeta för att möta de ökande humanitära behov som följer i miljö- och klimatförändringarnas spår, såväl i Sverige som i andra
länder.”
Bifall: 104 / Avslag: 64 / Avstår: 23
bifalla yrkandet från Linus Hagander att uttalandets del om migrations ges ytterligare två
meningar i slutet av tredje stycket (som inleds med ”Det måste finnas en möjlighet…”),
vilka lyder som följer: ”Det behöver även finnas en möjlighet för de som flyr från inhumana
förhållanden till följd av miljö- och klimatförändringarna måste kunna få skydd i Sverige. Vi
ser att antalet klimatflyktingar kommer att öka framöver, och Sverige behöver kapacitet och
möjlighet att ge dem skydd.”
Bifall: 119 / Avslag: 56 / Avstår: 12
bifalla yrkandet från Hedda Jederud Grew att ändra ”De regler som föreslås riskerar slå hårt,
inte minst mot barn, unga, kvinnor och utsatta grupper.” till ”Vi vill se en migrationslagstiftning som värnar om människor och som skapar stabilitet i en instabil värld.”
Bifall: 135 / Avslag: 38 / Avstår: 8
bifalla yrkandet från Hedda Jederud Grew att ändra ”Svenska Röda Korset kommer fortsätta
vara en stark förespråkare för humanitet och medmänsklighet.” till ”Det behövs krafttag för
att se till att de bestämmelser som ska säkerställa människors säkerhet och trygghet efterlevs: Genèvekonventionen, barnkonventionen samt FN:s resolution om unga, fred och säkerhet för att skapa ett hållbart samhälle.”
Bifall: 146 / Avslag: 32 / Avstår: 12
bifalla yrkandet från Martina Lundin att lägga till ”Som en del av det kommer vi fortsätta att
driva på för att Sverige ska ha en migrationspolitik som står upp för de mänskliga rättigheterna som vi ser att man nu till viss del övergett.”
Bifall: 121 / Avslag: 46 / Avstår: 18
bifalla yrkandet från Martina Lundin att lägga till “Det är särskilt viktigt att unga som flytt
får höras, lyssnas på och att deras behov ska sätta dagordningen.”
Bifall: 113 / Avslag: 48 / Avstår: 18
bifalla yrkandet från Inger Malmström att ändra uttrycket ”deras” i stycke 2 rad 3. ”Deras”
används när man talar om någon, uttalandet är till medlemmar och frivilliga.
Bifall: 114 / Avslag: 31 / Avstår: 30
bifalla yrkandet från Inger Malmström att förse rubriken i uttalandet om migration och
klimatförändringarna med följande tillägg: ”kriser och katastrofer” som tvingar människor
på flykt samt lägga detta uttalande först i uttalandet.
Bifall: 92 / Avslag: 60 / Avstår: 33
bifalla yrkandet från Therese Löf att ordet klimatflyktingar byts ut till en mer korrekt
benämning, exempelvis klimatmigranter, i det fall Linus Haganders yrkande går igenom.
Bifall: 107 / Avslag: 44 / Avstår: 22
bifalla yrkandet från Ina Engelbrektson att uppdra åt redaktionskommittén att ändra tonen i
det interna uttalandet till mer direkt anförande och inte prata om målgruppen på ett
distanserat sätt i tredje person.
Bifall: 126 / Avslag: 34 / Avstår: 21
uppdra åt redaktionskommittén att färdigställa de två uttalandena med ovan ändringar och
att göra eventuella redaktionella justeringar i uttalandena. (Se bilagor 22-23.)
Bifall: 160 / Avslag: 7 / Avstår: 9
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35. Övriga motioner
Riksstämman behandlade nu de motioner som enligt stämmans tidigare beslut skulle beslutas med
direktbehandling, det vill säga motioner 1-4, 7, 11, 15-18, 20-30 och 34-42, med undantag av
motioner 38-42 som rörde stadgarna och som behandlades under punkt 36, Stadgar att gälla från 2022.
Samtliga motioner och styrelsens yttrande över dessa återfinns i bilaga 18.
Stämman genomförde nu omröstning av yrkandena/att-satserna i motionerna och i styrelsens yttrande
över motionerna samt av de yrkanden som lämnats före det yrkandestopp som förelåg enligt arbetsordningen. I de fall det var flera yrkanden i en motion eller i ett styrelseyttrande över en motion
ställde stämmopresidiet proposition på dem var och en.
Motion 1 – Svenska Röda Korsets krisberedskap

Utöver yrkandena i motion 1 och i styrelsens yttrande över motionen lämnade Inger Malmström,
Stockholm, tillika motionär, ändringsyrkanden till yrkandet i sin motion, att stöd skulle erbjudas vid
enskilda människors kriser och att det är krisstödjarna som skulle tillhandahålla det stödet samt att det
skulle utredas hur detta stöd utformas. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade
att
avslå det första ändringsyrkandet från Inger Malmström.
Bifall: 54 / Avslag: 103 / Avstår: 25
Inger Malmström yrkade då att hennes tre ändringsyrkanden skulle behandlas i klump. Stämmopresidiet ställde proposition på att behandla Inger Malmströms ändringsyrkanden i klump och därmed
riva upp det föregående beslutet.
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Inger Malmström om att behandla hennes ändringsyrkanden i klump.
Bifall: 74 / Avslag: 94 / Avstår: 19
Stämman återupptog därmed omröstningen av yrkandena kopplade till motion 1.
Riksstämman beslutade
att
avslå det andra ändringsyrkandet från Inger Malmström.
Bifall: 47 / Avslag: 121 / Avstår: 9
att
avslå det tredje ändringsyrkandet från Inger Malmström.
Bifall: 64 / Avslag: 98 / Avstår: 20
Därefter ställdes proposition på styrelsens yrkande mot motionärens.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse motion 1 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Styrelsen: 163 / Motionären: 10 / Avstår: 8
Motion 2 – Regionrådens roll i krisberedskapsarbetet

Utöver yrkandena i motion 2 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Berit Sjödin, Sundsvall,
att styrelsen skulle tydliggöra regionrådens ansvar och befogenheter i det förebyggande krisberedskapsarbetet, i nära samarbete med regionråden och kretsarna, samt tydliggöra ansvar och befogenheter avseende samordning av civilt försvar. (Se bilaga 2.)
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Monika Jonsson, Älvsbyn, yrkade att översynen som styrelsen föreslog skulle innehålla även kretsrepresentation. (Se bilaga 2.)
Staffan Delin, Enköping, yrkade att lägga till samordnar och har en aktivt stödjande roll i regionala
krisberedskapsarbetet.
Först ställde stämmopresidiet yrkandena i motionen mot yrkandet från Berit Sjödin. Därefter ställdes
det vinnande förslaget mot styrelsens.
Riksstämman beslutade
att
bifalla yrkandet från Berit Sjödin.
Motionären: 61 / Berit Sjödin: 63 / Avstår: 67
Riksstämman beslutade
att
bifalla styrelsens yrkande.
Styrelsen: 137 / Berit Sjödin: 44 / Avstår: 10
Stämman genomförde sedan omröstning av yrkandet från Monika Jonsson och av yrkandet från
Staffan Delin.
Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Monika Jonsson
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se över regionrådens roll i krisberedskapsorganisationen. Arbetet ska ske i samråd med regionråden, innehålla kretsrepresentation och
genomföras under 2021.
Bifall: 111 / Avslag: 46 / Avstår: 20
Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Staffan Delin
att
lägga till samordnar och har en aktivt stödjande roll i regionala krisberedskapsarbetet.
Bifall: 95 / Avslag: 54 / Avstår: 18
Slutligen ställdes styrelsens förslag med Monika Jonssons tillägg mot avslag.
Riksstämman beslutade
att
avslå motion 2 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se över regionrådens roll i
krisberedskapsorganisationen. Arbetet ska ske i samråd med regionråden, innehålla
kretsrepresentation och genomföras under 2021.
Bifall: 125 / Avslag: 37 / Avstår: 17
Linus Hagander yrkade på att beslutet om direktbehandling av motion 2 skulle omvärderas, såsom
stämman i sin arbetsordning fört in är möjligt om klar enighet inte uppstått vid omröstning av en
motion.
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Linus Hagander om att omvärdera beslutet om direktbehandling av
motion 2.
Bifall: 16 / Avslag: 147 / Avstår: 8
Motion 3 – Utökat tjänstepersonstöd inom krisberedskap

Utöver yrkandena i motion 3 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Birgitta Lindqvist,
Ludvika, att tjänstepersonsstödet till kretsarna inom krisberedskap skulle förstärkas. (Se bilaga 2.)
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Först genomfördes omröstning mellan motionens yrkanden och styrelsens. Därpå röstades om
yrkandet från Birgitta Lindqvist.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse första att-satsen i motion 3 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört
i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 130 / Motionären: 40 / Avstår: 5
att
anse andra att-satsen i motion 3 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört
i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 144 / Motionären: 35 / Avstår: 2
Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Birgitta Lindqvist
att
stödet till kretsarna från tjänstepersoner inom området krisberedskap ska förstärkas.
Bifall: 90 / Avslag: 73 / Avstår: 16
Motion 4 – Behov av kraftsamling vad gäller information och opinionsbildning inom migration

Utöver yrkandena i motionen och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse första att-satsen i motion 4 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört
i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 156 / Motionären: 23 / Avstår: 3
att
anse andra att-satsen i motion 4 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört
i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 142 / Motionären: 35 / Avstår: 4
att
anse tredje att-satsen i motion 4 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört
i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 152 / Motionären: 25 / Avstår: 2
Motion 7 – Behov av juriststöd inom migration

Utöver yrkandena i motion 7 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Linus Hagander, Röda
Korsets Ungdomsförbund, att en nationell frivilliggrupp skulle bildas som komplement till de
anställda juristernas stöd till kretsarna i migrationsrättsliga frågor. (Se bilaga 2.) Birgitta Lindqvist,
Ludvika, yrkade att tillgången på kvalificerad icke-digital juridisk hjälp för individen och kretsen
skulle öka. (Se bilaga 2.) Irma Nilsson, Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkade att nödvändiga
resurser för juridiskt stöd skulle fortsätta prioriteras och tillsättas. (Se bilaga 2.)
Stämmopresidiet ställde först proposition på styrelsens kontra motionärens yrkanden och därefter på
de tre övriga lämnade yrkandena.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse motion 7 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Styrelsen: 143 / Motionären: 36 / Avstår: 4
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Linus Hagander.
Bifall: 81 / Avslag: 87 / Avstår: 14
att
avslå yrkandet från Birgitta Lindqvist.
Bifall: 67 / Avslag: 98 / Avstår: 18
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att

avslå yrkandet från Irma Nilsson.
Bifall: 77 / Avslag: 90 / Avstår: 9

Inger Malmström, Stockholm, yrkade att beslutet som stämman fattade avseende yrkandet från Linus
Hagander skulle omvärderas såsom stämman i sin arbetsordning fört in är möjligt om klar enighet inte
uppstått vid omröstning av en motion. Stämmopresidiet menade att enligt arbetsordningen kan
omvärdering endast göras av motionen i sin helhet, inte av ett enskilt yrkande, och genomförde
därmed en omröstning avseende omvärdering av motion 7 i sin helhet.
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Inger Malmström om att omvärdera beslutet om direktbehandling av
motion 7.
Bifall: 21 / Avslag: 139 / Avstår: 5
Motion 11 – Större synlighet genom ökat samarbete inom hållbarhet

Utöver yrkandena i motionen och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Agneta Hallberg, Falun,
att det skulle tas fram en samlad bild av och informeras om vilka organisationer och forum som
Svenska Röda Korset är medlemmar i. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse första att-satsen i motion 11 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört
i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 153 / Motionären: 22 / Avstår: 2
att
anse andra att-satsen i motion 11 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört
i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 153 / Motionären: 22 / Avstår: 1
Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Agneta Hallberg
att
Svenska Röda Korset på lämpligt sätt, till exempel via Rednet, informerar och ger frivilliga
och förtroendevalda en samlad bild av vilka organisationer och forum som vi är medlemmar
i.
Bifall: 125 / Avslag: 47 / Avstår: 3
Motion 15 – Behov av stöd för ofrivilligt ensamma

Utöver yrkandena i motion 15 och i styrelsens yttrande över motionen lämnade Inger Malmström,
Stockholm, tillika motionär, ett ändringsyrkande till yrkandet i sin motion, att en nationell och lokal
satsning skulle göras för att minska ofrivillig ensamhet. (Se bilaga 2.)
Stämmopresidiet ställde först proposition på yrkandet i motionen mot Inger Malmströms ändringsyrkande. Därpå ställdes det vinnande förslaget mot styrelsens.
Riksstämman beslutade
att
bifalla motion 15.
Motionären: 74 / Inger Malmström: 33 / Avstår: 80
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 15 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utveckla och stärka satsningen som
möter utsatthet hos ofrivilligt ensamma utifrån lokala behov.
Styrelsen: 164 / Motionären: 22 / Avstår: 2
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Motion 16 – En juridisk person

Utöver yrkandena i motionen och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 16.
Styrelsen: 181 / Motionären: 5 / Avstår: 4
Motion 17 – Ökad flexibilitet när det gäller sammangående av kretsar

Utöver yrkandena i motion 17 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Berit Sjödin, Sundsvall,
att styrelsen i nära samarbete med regionråden skulle se över och uppdatera skälen för undantag från
sammangående i kommunkretsar. (Se bilaga 2.) Karl-Johan Adolfsson, Sunne, yrkade att slutdatum
för kretssammangående skulle tas bort. (Se bilaga 2.) Christel Petersen, Helsingborg, yrkade att den
del av femte att-satsen skulle bifallas som bland annat yrkade att en handlingsplan tas fram för hur
man ska agera när förhandlingar om sammangående ”låser sig”. (Se bilaga 2.)
Först ställdes yrkandet från Karl-Johan Adolfsson mot motionens första att-sats. Sedan ställdes det
vinnande förslaget mot styrelsens. Därefter ställdes proposition på resterande fem att-satser i
motionen mot styrelsens yrkande. Motionens femte att-sats ställdes även mot yrkandet från Christel
Petersen.
Riksstämman beslutade
att
bifalla första att-satsen i motionen.
Motionären: 100 / Karl-Johan Adolfsson: 33 / Avstår: 47
Riksstämman beslutade
att
bifalla styrelsens yrkande avseende första att-satsen i motionen.
Styrelsen: 140 / Motionären: 42 / Avstår: 2
att
bifalla styrelsens yrkande avseende andra att-satsen i motionen.
Styrelsen: 138 / Motionären: 38 / Avstår: 4
att
bifalla styrelsens yrkande avseende tredje att-satsen i motionen.
Styrelsen: 151 / Motionären: 32 / Avstår: 3
att
bifalla styrelsens yrkande avseende fjärde att-satsen i motionen.
Styrelsen: 167 / Motionären: 23 / Avstår: 3
att
bifalla femte att-satsen i motionen.
Motionären: 74 / Christel Petersen: 67 / Avstår: 45
att
bifalla styrelsens yrkande avseende femte att-satsen i motionen.
Styrelsen: 132 / Motionären: 39 / Avstår: 1
Slutligen ställdes de vinnande yrkandena, som var styrelsens, mot yrkandet från Berit Sjödin.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse motion 17 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Styrelsen: 129 / Berit Sjödin: 49 / Avstår: 6
Motion 18 – Svenska Röda Korsets regionala förtroendeorganisation

Utöver yrkandena i motion 18 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Berit Sjödin, Sundsvall,
att styrelsen i nära samarbete med regionråden och kretsar skulle lyfta fram goda exempel på väl
fungerande arbetssätt för regionråden i samverkan med kretsar och tjänstepersoner och att därmed inte
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nu genomföra en utredning om den regionala förtroendeorganisationen. (Se bilaga 2.) Inger Malmström, Stockholm, yrkade att formuleringen i första att-satsen i motionen skulle ändras så att hänsyn
skulle tas till syftet med motionen, det vill säga att åstadkomma en optimalt anpassad regionrådsstruktur. Inger Malmström yrkade även att det i utredningen enligt första att-satsen i motionen skulle
ingå att tydliggöra gränssnitten mellan regionråden och enhet Lokal och regional utveckling inom
tjänstepersonsorganisationen. (Se bilaga 2.)
Omröstning genomfördes först mellan första att-satsen i motionen och första yrkandet från Inger
Malmström. Därpå ställde stämmopresidiet proposition på det vinnande yrkandet mot avslag.
Detsamma gjordes med andra att-satsen i motionen.
Riksstämman beslutade
att
bifalla första att-satsen i motionen.
Motionären: 139 / Inger Malmström: 15 / Avstår: 17
Bifall: 156 / Avslag: 16 / Avstår: 6
att
bifalla andra att-satsen i motionen.
Bifall: 160. / Avslag: 11 / Avstår: 4
Sedan genomfördes omröstning av yrkandena från Berit Sjödin som ställdes mot första att-satsen i
motionen och andra yrkandet från Inger Malmström som ställdes mot avslag.
Riksstämman beslutade
att
bifalla första att-satsen i motionen.
Motionären: 145 / Berit Sjödin: 22 / Avstår: 10
att
avslå andra yrkandet från Inger Malmström.
Bifall: 74 / Avslag: 100 / Avstår: 12
Till sist ställdes proposition på motionens båda att-satser, som styrelsen föreslagit skulle bifallas, mot
avslag.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens och motionärens förslag
att
bifalla motion 18:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att i samverkan med regionråden, och
med beaktande av vad som framförts i motionen, utreder organisationens framtida
regionala förtroendemannaorganisation.
att
uppdraget ska redovisas senast till Riksstämman 2023.
Bifall: 164 / Avslag: 16 / Avstår: 2
Motion 20 – Obligatoriska kurser på fler språk

Utöver yrkandena i motion 20 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Hedwig Sternvall,
Valdemarsvik, att de obligatoriska kurserna skulle ha undertexter och handledningar på arabiska, dari
och tigrinja. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse motion 20 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Styrelsen: 153 / Motionären: 25 / Avstår: 2
att
avslå yrkandet från Hedwig Sternvall.
Bifall: 84 / Avslag: 87 / Avstår: 20
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Motion 21 – Tillgängliggörande av grundläggande styrdokument för frivilliga

Utöver yrkandena i motion 21 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Hedwig Sternvall,
Valdemarsvik, att det skulle tas fram kompletterande stöddokument även på arabiska, dari och tigrinja
avseende grundprinciperna, uppförandekoden och frivilligpolicyn. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 21 till förmån för:
att
ta fram kompletterande stöddokument på lätt svenska och engelska avseende
grundprinciperna, uppförandekoden och frivilligpolicyn.
Styrelsen: 156 / Motionären: 30 / Avstår: 1
Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Hedwig Sternvall
att
ta fram kompletterande stöddokument även på arabiska, dari och tigrinja avseende grundprinciperna, uppförandekoden och frivilligpolicyn.
Bifall: 95 / Avslag: 87 / Avstår: 11
Motion 22 – Frivilligas rättigheter vid avskiljande från uppdrag

Utöver yrkandena i motion 22 och i styrelsens yttrande över motionen lämnade Inger Malmström,
Stockholm, tillika motionär, ett ändringsyrkande till yrkandet i sin motion, dels att avskiljande från
frivilliguppdrag som görs med anledning av personliga skäl görs utifrån samma kriterier som gäller
för anställda vid uppsägning, dels att arbetsordningen för styrelsens uppföljningsutskott skulle
revideras så att utskottet hanterar även icke kretsanslutna frivilligas klagomål på tjänstepersonsorganisationen. (Se bilaga 2.) Linus Hagander, Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkade att styrelsen
skulle uppdras att utforma regler som innebar att tjänstepersonsorganisationen inte skulle ha rätt att
avskilja frivilliga eller förtroendevalda från deras uppdrag. (Se bilaga 2.)
Stämmopresidiet ställde först proposition på motionens första yrkande mot första ändringsyrkandet
från Inger Malmströms. Därpå ställdes de vinnande förslagen mot styrelsens. Sedan genomfördes
omröstning på de två sista yrkandena i motionen mot Inger Malmströms andra ändringsyrkande. Det
vinnande förslaget ställdes mot styrelsens.
Riksstämman beslutade
att
bifalla första att-satsen i motionen.
Motionären: 115 / Inger Malmström: 14 / Avstår: 37
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå första att-satsen i motion 22 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att förtydliga och tillse att det
system som finns för tillvaratagande av frivilligas rättigheter och klagoinstanser blir lättillgängliga, samt att gränsdragningen mellan att vara
frivillig och att ha ett arvoderat uppdrag förtydligas.
Styrelsen: 154 / Motionären: 13 / Avstår: 3
Riksstämman beslutade
att
bifalla andra och tredje att-satserna i motionen.
Motionären: 96 / Inger Malmström: 23 / Avstår: 50
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse andra och tredje att-satserna i motion 22 besvarade med hänvisning till vad Svenska
Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 158 / Motionären: 9 / Avstår: 3
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Slutligen togs yrkandet från Linus Hagander upp till omröstning.
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Linus Hagander.
Bifall: 71 / Avslag: 88 / Avstår: 15
Motion 23 – Obligatorisk Rödakorskunskap

Utöver yrkandena i motion 23 och i styrelsens yttrande över motionen hade Monika Jonsson,
Älvsbyn, lämnat ett yrkande om tillägg till andra och tredje att-satserna att det skulle göras ett
klargörande om vikten att ta till sig att Rödakorskunskap är obligatorisk för frivilliga.
Stämmopresidiet meddelade att det yrkandet var att betrakta som ett medskick att ta till protokollet.
Riksstämman beslutade
att
anse första att-satsen i motion 23 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört
i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 163 / Motionären: 13 / Avstår: 0
att
avslå andra att-satsen i motion 23 till förmån för:
att
uppmuntra medlemmar att lära känna organisationen genom rödakorskunskap och
andra utbildningar och kurser.
Styrelsen: 155 / Motionären: 13 / Avstår: 2
att
anse tredje att-satsen i motion 23 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört
i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 162 / Motionären: 9 / Avstår: 0
Motion 24 – Utbildning för frivilligledare

Utöver yrkandena i motion 24 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Hedwig Sternvall,
Valdemarsvik, att utbildningsmöjligheterna och -behovet för frivilligledare lyfts fram i kommunikationen. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse motion 24 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Styrelsen: 163 / Motionären: 14 / Avstår: 2
Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Hedwig Sternvall
att
utbildningsmöjligheterna och -behovet för frivilligledare lyfts fram i informationsflödet.
Bifall: 112 / Avslag: 52 / Avstår: 8
Motion 25 – Första hjälpen-utbildning för legitimerad sjukvårdspersonal i Första hjälpen-grupp

Utöver yrkandena i motionen och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Matthias Erhardsson,
Göteborg, att all legitimerad sjukvårdspersonal måste gå exakt samma utbildningar som övriga
förstahjälpare för att kunna agera som förstahjälpare. (Se bilaga 2.)
Först ställde stämmopresidiet yrkandet i motionen mot yrkandet från Matthias Erhardsson. Därefter
ställdes det vinnande förslaget mot styrelsens.
Riksstämman beslutade
att
bifalla yrkandet från Matthias Erhardsson.
Motionären: 65 / Matthias Erhardsson: 79 / Avstår: 31
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Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 25.
Styrelsen: 135 / Matthias Erhardsson: 35 / Avstår: 5
Motion 26 – Utbildare för Första hjälpen-utbildning

Utöver yrkandena i motion 26 och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 26 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se över Första hjälpen-utbildningen
som en del av den strategiska inriktningens arbete med krisberedskap.
Styrelsen: 150 / Motionären: 25 / Avstår: 0
Motion 27 – Medlemmarna i fokus

Utöver yrkandena i motion 27 och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse motion 27 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Styrelsen: 148 / Motionären: 27 / Avstår: 3
Motion 28 – Ungdomsmedlemskap

Utöver yrkandena i motion 28 och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse motion 28 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Styrelsen: 139 / Motionären: 36 / Avstår: 1
Motion 29 – Medlemskap för anställda

Utöver yrkandena i motion 29 och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå första att-satsen i motion 29.
Styrelsen: 153 / Motionären: 24 / Avstår: 0
att
avslå andra att-satsen i motion 29.
Styrelsen: 144 / Motionären: 27 / Avstår: 2
att
anse tredje att-satsen i motion 29 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 154 / Motionären: 17 / Avstår: 1
att
anse fjärde att-satsen i motion 29 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 159 / Motionären: 15 / Avstår: 1
Motion 30 – Uppdatering av medlemmars namn från folkbokföringen

Utöver yrkandena i motion 30 och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 30.
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Styrelsen: 153 / Motionären: 22 / Avstår: 0
Monika Jonsson, Älvsbyn, reserverade sig mot beslutet (se bilaga 4).
Motion 34 – Digitala betalningslösningar för rödakorsgrupperna

Utöver yrkandena i motionen och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats. De
tre första yrkandena i motionen behandlades i klump och det fjärde enskilt.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse första, andra och tredje att-satserna i motion 34 besvarade med vad Svenska Röda
Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 154 / Motionären: 13 / Avstår: 4
att
anse fjärde att-satsen i motion 34 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 113 / Motionären: 47 / Avstår: 1
Motion 35 – Ekonomiskt bidrag för transporter av klädåtervinning

Utöver yrkandena i motion 35 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Annica Hedenberg,
Hylte, att en utredning skulle göras av kretsarnas kostnader för transport till depå, att en sammanställning skulle göras av miljökonsekvenserna av dessa transporter och att en värdering skulle göras
av den tid som kretsarna lägger på transporterna. (Se bilaga 2.) Yvonne Arlestrand-Lundgren,
Västerås, yrkade att kretsar skulle få stöd i ekologiska hållbarhetsfrågor, såsom klädåtervinning, inom
modellen för second hand-verksamheten. (Se bilaga 2.)
Först ställdes motionen mot styrelsens förslag och därefter tilläggsyrkandena mot det vinnande förslaget.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 35 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att besluta i frågan om transporter
organiserade av Svenska Röda Korset och frågan om ekonomisk kompensation
efter att ha övervägt förutsättningarna på dagens återvinningsmarknad.
Styrelsen: 132 / Motionären: 27 / Avstår: 2
Riksstämman beslutade
att
avslå första yrkandet från Annica Hedenberg.
Bifall: 64 / Avslag: 80 / Avstår: 19
att
avslå andra yrkandet från Annica Hedenberg.
Bifall: 62 / Avslag: 91 / Avstår: 17
Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Yvonne Arlestrand-Lundgren
att
inom ramen för Svenska Röda Korsets modell för second hand-verksamhet stödja kretsar i
ekologiska hållbarhetsfrågor såsom klädåtervinning.
Bifall: 88 / Avslag: 61 / Avstår: 20
Riksstämman beslutade
att
avslå tredje yrkandet från Annica Hedenberg.
Bifall: 42 / Avslag: 110 / Avstår: 15
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Motion 36 – Klädsel för Första hjälpen-grupperna

Utöver yrkandena i motion 36 och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse första att-satsen i motion 36 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 166 / Motionären: 5 / Avstår: 1
att
anse andra att-satsen i motion 36 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 151 / Motionären: 13 / Avstår: 7
Motion 37 – Valordningen inför Riksstämman – val av valberedning till regionråd

Utöver yrkandena i motion 37 och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Motionens yrkanden behandlades i klump.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse motion 37 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över
motionen.
Styrelsen: 160 / Motionären: 11 / Avstår: 4

36. Stadgar att gälla från 2022
Riksstämman behandlade nu förslag till reviderade stadgar och tillhörande motioner 38-42, vilka
enligt stämmans tidigare beslut skulle beslutas med direktbehandling. Motionerna och styrelsens
yttrande över dessa återfinns i bilaga 18. För att kunna planera beslutsgången inledde Riksstämman
behandlingen av stadgarna med att besluta om yrkandestopp på stadgarna.
Martina Bruzelius, Svenska Röda Korsets styrelse, redogjorde för de större förändringarna i styrelsens
förslag till stadgar och för de uppdaterade ändringar och jämkningar som gjorts efter samtal under
stämman med de ombud som lämnat yrkanden. Martina Bruzelius meddelade att styrelsen kommer att
uppdatera stadgarna dels efter att Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte fattat beslut om ny
ordning för hur deras ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning nomineras och väljs, dels utifrån
den uppdragsbeskrivning för valberedningen som stämman fastställde.
Följande yrkanden på stadgarna hade lämnats: Linus Hagander, Röda Korsets Ungdomsförbund,
yrkade att styrelsens förslag i § 10 om möjlighet till att genomföra en digital Riksstämma skulle
avslås eller formuleras om med innebörden att stämman genomförs fysiskt men att styrelsen vid
extraordinära omständigheter och då det annars är lämpligt kan besluta om digital stämma. (Se bilaga
2.) Linus Hagander yrkade även att det skulle vara Riksstämman och inte styrelsen som har rätt att
besluta om att hänskjuta motioner och förslag som inte gäller en viss Riksstämmas inriktning, enligt
förslaget i § 10, och att motioner och förslag som inte gäller en viss stämmas inriktning. (Se bilaga 2.)
Sofia Westman, Röda Korsets Ungdomsförbund, yrkade att under förutsättning att Ungdomsförbundets Riksårsmöte fattar beslut om ny ordning för hur deras ledamot i Svenska Röda Korsets
valberedning nomineras och väljs, skulle göras konsekvensenliga ändringar i stadgarna. (Se bilaga 2.)
Stämmopresidiet meddelade att det stadgefästa kravet om att beslut om stadgarna kräver två tredjedels
majoritet tillsammans med en röstlängd på 206 ombud innebar att 137 ombud behöver rösta bifall för
att en stadgeändring ska gå igenom. Dock togs varje enskilt beslut nedan med enkel majoritet medan
det slutliga beslutet om stadgarna togs med två tredjedels majoritet.
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För omröstning tog stämmopresidiet först upp § 10 i stadgarna på vilken det lämnats yrkanden, vilka
ställdes mot styrelsens uppdaterade förslag, och därefter de fem motionerna med yrkanden.
§ 10, Riksstämman, inledning

Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Linus Hagander om omformulerade lydelse avseende digital Riksstämma enligt § 10 i stadgarna.
Styrelsen: 127 / Linus Hagander: 44 / Avstår: 2
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens uppdaterade förslag
att
§ 10, sista stycket i inledningen i stadgarna ska ha följande lydelse:
”Stämman genomförs fysiskt. Om nödvändigt eller då det annars är lämpligt kan dock
styrelsen besluta att stämman i stället ska genomföras digitalt.”
Styrelsen: 137 / Avslag: 29 / Avstår: 2
§ 10, Riksstämman, moment Motioner och förslag

Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Linus Hagander om ny lydelse av andra stycket i § 10, Motioner och
förslag.
Styrelsen: 143 / Linus Hagander: 28 / Avstår: 2
Linus Hagander meddelade att han jämkar sig med styrelsens uppdaterade förslag när det gäller
lydelsen av tredje stycket i moment Motioner och förslag i § 10. Styrelsens uppdaterade förslag är
jämkat med yrkandet från Linus Hagander avseende lydelsen av fjärde stycket i nämnda moment.
Styrelsens uppdaterade förslag till de inledande fyra styckena i § 10, moment Motioner och förslag,
ställdes nu mot avslag.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens uppdaterade förslag
att
§ 10, moment Motioner och förslag, i stadgarna ska inledas enligt följande:
”Varannan Riksstämma ska särskilt inriktas på stadgar, medlemsavgift, ekonomiskt regelverk och arbetsgivarregelverk och varannan Riksstämma på strategisk inriktning.
Motioner och förslag som inte gäller en fråga inom den särskilda inriktningen för Riksstämman efter den närmast följande hänskjuts till denna senare stämma efter beslut av
styrelsen. Styrelsen tillkännager senast fem veckor före Riksstämman om en motion hänskjuts till stämman därefter. En motion eller ett förslag kan bara hänskjutas en gång.
En motion eller ett förslag som inte gäller en fråga inom närmast följande Riksstämmas
särskilda inriktning kan ändå tas upp till behandling på stämman om
•
Svenska Röda Korsets styrelse beslutar det
•
minst en fjärdedel av riksstämmoombuden begär det
•
minst fyra av regionråden begär det eller
•
någon av revisorerna anser detta påkallat med anledning av revisionen för året efter
föregående Riksstämma
Motioner och förslag som inte har koppling till någon av de två särskilda inriktningarna för
Riksstämman tas upp till behandling på den stämma som de ställts till.”
Bifall: 150 / Avslag: 11 / Avstår: 10
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§ 10, Riksstämman, moment Valberedning

Riksstämman beslutade i enlighet med yrkandet från Sofia Westman
att
under förutsättning att Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 9-13 juni 2021 fattar
beslut om ny ordning för hur deras ledamot i valberedningen nomineras och väljs, göra
följande ändringar i Svenska Röda Korsets stadgar:
att
ändra tredje meningen i § 10, moment Valberedning, till ”Röda Korsets Ungdomsförbunds valberedning ska nominera en ledamot som väljs av Ungdomsförbundets
Riksårsmöte.”
Bifall: 116 / Avslag: 27 / Avstår: 22
att
justera formuleringarna om fyllnadsval under § 10, moment Valberedning, så att
det framgår att Ungdomsförbundets nya ledamot nomineras av Ungdomsförbundets valberedning och väljs av Ungdomsförbundets styrelse, eftersom styrelsen
är förbundets högst beslutade organ mellan Riksårsmötena.
Bifall: 152 / Avslag: 3 / Avstår: 10
Motion 38 – Begreppet ”krets”

Utöver yrkandena i motion 38 och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 38 till förmån för:
att
uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att till Riksstämman 2023 se över
konsekvenserna av en ändring av benämningen krets enligt § 6 i stadgarna.
Styrelsen: 142 / Motionären: 24 / Avstår: 1
Motion 39 – Arvode till kretsstyrelserna

Utöver yrkandena i motion 39 och i styrelsens yttrande över motionen hade inga yrkanden lämnats.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
anse första att-satsen i motion 39 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i
sitt yttrande över motionen.
Styrelsen: 159 / Motionären: 9 / Avstår: 2
att
avslå andra att-satsen i motion 39.
Styrelsen: 150 / Motionären: 14 / Avstår: 0
Motion 40 – Instans för val av riksstämmoombud

Utöver yrkandena i motion 40 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Matthias Erhardsson,
Göteborg, tillika motionär, att den kommande valordningen för val av riksstämmoombud beaktar de
demokratiska brister i nuvarande valordning som lyfts i motion 40. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Matthias Erhardsson.
Bifall: 60 / Avslag: 92 / Avstår: 13
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 40.
Styrelsen: 135 / Motionären: 25 / Avstår: 3
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Motion 41 – Kallelse till kretsstämma

Utöver yrkandena i motion 41 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Ingrid Jacobsson,
Stockholm, att kravet om personlig kallelse till kretsstämma skulle utredas vidare, i enlighet med
motion 41. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 41.
Styrelsen: 142 / Motionären: 21 / Avstår: 2
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Ingrid Jacobsson.
Bifall: 77 / Avslag: 84 / Avstår: 9
Motion 42 – Mandatperiod för regionråden

Utöver yrkandena i motion 42 och i styrelsens yttrande över motionen yrkade Birgitta Lindqvist,
Ludvika, att i den av stämman beslutade utredningen av regionrådens roll och arbetsuppgifter även
skulle inkludera frågan om mandatperiod. (Se bilaga 2.)
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
avslå motion 42.
Styrelsen: 148 / Motionären: 21 / Avstår: 0
Riksstämman beslutade
att
avslå yrkandet från Birgitta Lindqvist.
Bifall: 58 / Avslag: 95 / Avstår: 17
Stadgarna

Efter denna behandling av stadgarna, motioner och yrkanden på båda dessa sammanfattade
stämmopresidiet läget med att ett antal yrkanden på stadgarna vunnit bifall men däremot ingen av
motionerna vilket innebar att det fanns ett slutligt förslag till stadgar som Riksstämman nu hade att ta
beslut om i sin helhet.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens uppdaterade förslag
att
fastställa stadgarna för föreningen Svenska Röda Korset att gälla från den 1 januari 2022
med ovan ändringar. (Se bilaga 24.)
Bifall: 169 / Avslag: 4 / Avstår: 0

37. Övriga frågor
Före stoppet för inlämnande av övriga frågor som reglerades i arbetsordningen hade ingen övrig fråga
kommit in.
Margareta Wahlström informerade om att en utvärdering av denna Riksstämma kommer att skickas
till ombuden inom kort.
38. Avslutning av Riksstämman
Avgående ordföranden Margareta Wahlström tackade stämmopresidiet, stämmoombuden, tjänstepersonerna, avgående styrelsen, avgående valberedningen, avgående föreningsrevisorerna och
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slutligen de nyvalda och omvalda styrelseledamöterna, valberedningsledamöterna och föreningsrevisorerna.
Johan Norell Bergendahl, Svenska Röda Korsets styrelse, tackade Margareta Wahlström för hennes
insatser för Röda Korset.
Svenska Röda Korsets nya ordförande Anna Hägg-Sjöquist förklarade Riksstämman 2021 för
avslutad.
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