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Region Gotland

26 Christina Schreuder Gotlands kommun Fredag–söndag
25 Hans Klintbom Gotlands kommun Fredag–söndag
24 Hilbert Karlqvist Gotlands kommun Fredag–söndag
23 Lise Andersson Gotlands kommun Fredag–söndag

Region Göta

27 Gunnel Hellström Aneby kommun Fredag–söndag
28 Katarina Von Wowern Eksjö kommun Fredag–söndag
29 Solveig Lundström Eskilstuna kommun Fredag–söndag
30 Kersti Thorn Finspångs kommun Fredag–söndag
32 Eva-Lena Axelsson Gislaveds kommun Fredag–söndag
35 Kerstin Ferroukhi Habo kommun Fredag–söndag
36 Åke Haraldsson Jönköpings kommun Fredag–söndag
47 Peter Heibrandt Katrineholms kommun Fredag–söndag
39 Ingalill Gällstedt Linköpings kommun Fredag–söndag
40 Birgit Ydrehed Mjölby kommun Fredag–söndag
41 Matilda Hägglund Motala kommun Fredag–söndag
42 Annika Tompa Palffy Mullsjö kommun Fredag–söndag
43 Ulla Petersson Imnell Norrköpings kommun Fredag–söndag
44 Mats Lundberg Nyköpings kommun Fredag–söndag
45 Annette Carnhede Nässjö kommun Fredag–söndag
46 Ulla J:son Löfgreen Oxelösunds kommun Fredag–söndag
47 Arne Rutgersson Strängnäs kommun Fredag–söndag

Svenska Röda Korsets styrelse

1 Margareta Wahlström  Fredag–söndag
2 Vera Carlbaum-Wrennmark  Fredag–söndag
3 Oscar Fredriksson  Fredag–söndag
4 Kristina Ljungros  Fredag–söndag
5 Shirin Persson  Fredag–söndag
6 Elisabet Perttu  Fredag–söndag
7 Angelica Rage  Fredag–söndag
8 Johan Sohlberg  Fredag–söndag
9 Katarina Struwe Orleifson  Fredag–söndag

Röda Korsets Ungdomsförbund 

13 Nour Jarawan  Fredag–söndag
14 Mona El Yadini  Fredag–söndag
15 Daniel Gardelin Zambon  Fredag–söndag
16 Linus Hagander  Fredag–söndag
17 Linnéa Johansson  Fredag–söndag
18 Tove Kopperdal  Fredag–söndag
19 Leutrim Pacolli  Fredag–söndag
20 Lotta Schneider  Fredag–söndag
22 Sofia Westman  Fredag–söndag

Närvarande Riksstämman 2019
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Region Göta

49 Gun-Britt Skepp Söderköpings kommun Fredag–söndag
50 Margareta Sterner Tranås kommun Fredag–söndag
52 Anncathrin Kristiansson Vadstena kommun Fredag–söndag
53 Britt Johansson Vaggeryds kommun Fredag–söndag
54 Hedwig Stjernvall Valdemarsviks kommun Fredag–söndag
55 Mats Löfgren Vetlanda kommun Fredag–söndag
57 Iréne Kastanius Värnamo kommun Fredag–söndag
59 Hans Ölvebro Åtvidabergs kommun Fredag–söndag

Region Mellan

61 Monica Gerdin Arvika kommun Fredag–söndag
63 Ulla Neander Askersunds kommun Fredag–söndag
63 Christer Halvarsson Degerfors kommun Fredag–söndag
64 Bo Hedberg Eda kommun Fredag–söndag
65 Kerstin Chrunak Filipstads kommun Fredag–söndag
66 Anita Lawner Forshaga kommun Fredag–söndag
67 Agneta Andersson Grums kommun Fredag–söndag
68 Anna-Karin Gustavsson Hagfors kommun Fredag–söndag
69 Jan Almblad Hallsbergs kommun Fredag–söndag
70 Lillemor Larsson Hammarö kommun Fredag–söndag
71 Britt-Louise Kinnefors Hällefors kommun Fredag–söndag
72 Mia Andersson Karlskoga kommun Fredag–söndag
73 Monika Jansson Karlstads kommun Fredag–söndag
74 Agneta Käld Kils kommun Fredag–söndag
75 Agneta Bergquist Hjalmar Kristinehamns kommun Fredag–söndag
76 Ruth Matstoms Kumla kommun Fredag–söndag
77 Gun-Britt Segerstedt Karlsson Laxå kommun Fredag–söndag
78 Margareta Lidbom Lekebergs kommun Fredag–söndag
79 Gunilla Egeryd Lindesbergs kommun Fredag–söndag
81 Lillemor Hallberg Munkfors kommun Fredag–söndag
82 Britt-Marie Svensson Nora kommun Fredag–söndag
83 Asem Zaidan Storfors kommun Fredag–söndag
84 Philip Johnsson Sunne kommun Fredag–söndag
85 Eva Dahlström Säffle kommun Fredag–söndag
86 Anette Axelsson Juul Torsby kommun Fredag–söndag
87 Jan Axelsson Årjängs kommun Fredag–söndag
88 Stina Linderholm Örebro kommun Fredag–söndag

Region Mitt

90 Jan Sundlöf Avesta kommun Fredag–söndag
91 Eva Blomberg Svensson Bollnäs kommun Fredag–söndag
92 Inge Karlsson Borlänge kommun Fredag–söndag
93 Staffan Delin Enköpings kommun Fredag–söndag
95 Agneta Hallberg Falu kommun Fredag–söndag
97 Rolf Nilsson Gävle kommun Fredag–söndag
99 Kicki Wölger Heby kommun Fredag–söndag
100 Gunborg Morén Hedemora kommun Fredag–söndag
101 Ann-Britt Nilsson Hofors kommun Fredag–söndag
102 Helena Torstensson Hudiksvalls kommun Fredag–söndag
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Region Mitt

103 Britt-Louise Gunnar Knivsta kommun Fredag–söndag
105 Inga-Lisa Wretman Köpings kommun Fredag–söndag
106 Aina Bröms Leksands kommun Fredag–söndag
107 Åsa Älander Ljusdals kommun Fredag–söndag
108 Birgitta Lindqvist Ludvika kommun Fredag–söndag
110 Anneli Gunnars Mora kommun Fredag–söndag
111 Britt-Marie Stenström Nordanstigs kommun Fredag–söndag
116 Joakim Pettersson Sandvikens kommun Fredag–söndag
120 Anna Olsson Säters kommun Fredag–söndag
121 Kerstin Morin Söderhamns kommun Fredag–söndag
122 Inga-Lill Lindquist Tierps kommun Fredag–söndag
124 Ingegerd Palmér Uppsala kommun Fredag–söndag
123 Marianne Ericsson Uppsala kommun Fredag–söndag
125 Elvy Westlund Västerås stad Fredag–söndag
127 Cathrine Boll Östhammars kommun Fredag–söndag

Region Norra Norrlad

128 Jan Davidsson Arjeplogs kommun Fredag–söndag
129 Annette Levén Arvidsjaurs kommun Fredag–söndag
130 Bo Elmgren Bodens kommun Fredag–söndag
131 Gunnel Karlsson Gällivare kommun Fredag–söndag
132 Kristin Kappers Jokkmokks kommun Fredag–söndag
133 Johan Söderholm Kalix kommun Fredag–söndag
135 Erik Elfgren Luleå kommun Fredag och söndag
138 Karin Sandlund Nordmalings kommun Fredag–söndag
139 Kenneth Waara Pajala kommun Fredag–söndag
140 Ulla-Britt Boström Piteå kommun Fredag–söndag
142 Dick Svanberg Skellefteå kommun Fredag–lördag
144 Elisabet Wärnick Storumans kommun Fredag–söndag
145 Maria Gripenhoftner Umeå kommun Fredag–söndag
147 Erik Bågfors Vindelns kommun Fredag–söndag
148 Hans Mattsson Vännäs kommun Fredag–söndag
149 Birgitta Forsberg Reinegren Åsele kommun Fredag–söndag

Region Stockholm

153 Maj-Lis Melander Botkyrka kommun Fredag–söndag
154 Elisabeth Frostell Danderyds kommun Fredag–söndag
156 Matts Wallin Haninge kommun Fredag–söndag
157 Björn Eder Huddinge kommun Fredag–söndag
158 Jan Olof Jannebring Håbo kommun Fredag–söndag
159 Märta Sjölund Järfälla kommun Fredag–söndag
160 Eva Rundgren Forsberg Lidingö stad Lördag–söndag
161 Peter Rosell Nacka kommun Fredag–söndag
162 Anna Wallin Norrtälje kommun Fredag–söndag
163 Linda Sjögren Nykvarns kommun Lördag–söndag
167 Reigun Hedström Sollentuna kommun Fredag–söndag
168 Robert Westerlund Solna stad Fredag–lördag
169 Charlotte Lagersten Stockholms stad Fredag–söndag
170 Inger Malmström Stockholms stad Fredag–söndag
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Region Stockholm

171 Maria Sjölander Stockholms stad Fredag–söndag
172 Solveig Kotsadam Sundbybergs stad Fredag–söndag
173 Ella Kranz Södertälje kommun Fredag–söndag
174 Shiva Samadi Tyresö kommun Fredag–söndag
175 Helena Hansson Hallin Täby kommun Fredag–söndag
176 Yvonne Ljungqvist Upplands-Bro Fredag–söndag
177 Marcus Åkerlund Upplands Väsby kommun Fredag–söndag
178 Yvonne Hallin Vallentuna kommun Fredag–söndag
179 Leslie Öqvist Vaxholms stad Lördag–söndag
180 Ulla Sundberg Värmdö kommun Fredag–söndag
181 Ann Forsberg Österåkers kommun Fredag–söndag

Region Syd

183 Anders Nicander Bromölla kommun Fredag–söndag
185 Miroslav Han Eslövs kommun Fredag–söndag
186 Rune Heed Falkenbergs kommun Fredag–söndag
187 Magdalena Engelsz Halmstads kommun Fredag–söndag
188 Christel Petersen Helsingborgs stad Fredag–söndag
189 Annica Hedenberg Hylte kommun Fredag–söndag
190 Lou Björnberg Hässleholms kommun Fredag–söndag
192 Ann-Christin Johansson Hörby kommun Fredag–söndag
193 Karin Rosberg Höörs kommun Fredag–söndag
195 Ing-Marie Persson Fröjd Kristianstads kommun Fredag–söndag
196 Jeanette Nilsson Kungsbacka kommun Fredag–söndag
197 Ann-Charlott Erikson Kävlinge kommun Fredag–söndag
198 Ing-Britt Karlsson Laholms kommun Fredag–söndag
199 Sylva Rampe Landskrona stad Fredag–söndag
200 Marja Ekblom Lomma kommun Fredag–söndag
201 Gunilla Carlsson Lunds kommun Fredag–söndag
203 Kerstin Larsson Malmö stad Fredag–söndag
205 Sven-Erik Sjöstrand Perstorps kommun Fredag–söndag
206 Tina Helin Simrishamns kommun Fredag–söndag
208 Thord Norén Skurups kommun Fredag–söndag
210 Kerstin Tillaeus Svalövs kommun Fredag–söndag
212 Inger Johanson-Thor Tomelilla kommun Fredag–söndag
213 Bo Simonsson Trelleborgs kommun Fredag–söndag
214 Inger Malmberg Varbergs kommun Fredag–söndag
215 Iren Mattsson Vellinge kommun Fredag–söndag
216 MariAnne Norén Ystads kommun Fredag–söndag
217 Olle Andresén Ängelholms kommun Fredag–söndag

Region Sydost

219 Charlotte Linner Alvesta kommun Fredag–söndag
220 Laila Söderlind Borgholms kommun Fredag–söndag
221 Jenny Karman Emmaboda kommun Fredag–söndag
222 Eva Elmgart Hultsfreds kommun Fredag–söndag
224 Jan Johansson Kalmar kommun Fredag–söndag
225 Ingrid Stoltz Karlshamns kommun Fredag–söndag
226 Ingrid Augustinsson-Swennergren Karlskrona kommun Fredag–söndag
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Region Sydost

227 Birgitta Billing Lessebo kommun Fredag–söndag
228 Bengt Lindqvist Ljungby kommun Fredag–söndag
229 Else-Marie Bengtsson Markaryds kommun Fredag–söndag
230 Karl Mauritzson Mönsterås kommun Fredag–söndag
231 Lillian Alverö Mörbylånga kommun Fredag–söndag
233 Andrej Krugly Olofströms kommun Fredag–söndag
234 Kristina Danielsson Oskarshamns kommun Fredag–söndag
235 Mohamad Farhat Ronneby kommun Fredag–söndag
236 Ann-Kristin Karlsson Sölvesborgs kommun Fredag–söndag
237 Kristina Brovall Tingsryds kommun Fredag–söndag
238 Marie Nielsén Torsås kommun Fredag–söndag
239 Göran Holmberg Uppvidinge kommun Fredag–söndag
241 Caroline Johansson Västerviks kommun Fredag–söndag
242 Stefan Bergström Växjö kommun Fredag–söndag
243 Anne-Christin Andersson Älmhults kommun Fredag–söndag

Region Södra Norrland

244 Karin Melinder Bergs kommun Fredag–söndag
247 Solveig Haugen Härjedalens kommun Fredag–söndag
248 Margareta Stam Härnösands kommun Fredag–söndag
250 Bernt Holmberg Krokoms kommun Fredag–söndag
251 Mikael Sjölund Ragunda kommun Fredag–söndag
252 Carina Jonsson Sollefteå kommun Fredag–söndag
253 Inger Tåqvist Strömsunds kommun Fredag–söndag
254 Mona Palander Sundsvalls kommun Fredag–söndag
255 Catarina Ljungberg Timrå kommun Fredag–söndag
257 Lena Leipe Åre kommun Fredag–söndag
258 Jimmy Sjökvist Örnsköldsviks kommun Fredag–söndag
259 Mona Edler Nilsson Östersunds kommun Fredag–söndag

Region Väst 

261 Gunilla Ovdahl Alingsås kommun Fredag–söndag
262 Kerstin Pettersson Bengtsfors kommun Fredag–söndag
263 Carin Harrison Bollebygds kommun Fredag–söndag
264 Gunnar Toresson Borås stad Fredag–söndag
265 Gull-Britt Smith Essunga kommun Fredag–söndag
266 Gunilla Rogestedt Falköpings kommun Fredag–söndag
267 Roland Palmqvist Färgelanda kommun Fredag–söndag
268 Carina Carlen Öhberg Grästorps kommun Fredag–söndag
269 Ingemar Pettersson Gullspångs kommun Fredag–söndag
270 Mattias Erhardsson Göteborgs stad Fredag–söndag
271 Therese Löf Göteborgs stad Fredag–söndag
272 Birgitta Lindström Götene kommun Fredag–söndag
273 Gunnel Johansson Herrljunga kommun Fredag–söndag
274 Barbro Runermark Hjo kommun Fredag–söndag
275 Birgitta Lundehed Härryda kommun Fredag–söndag
276 Carita Karlsson Karlsborgs kommun Fredag–söndag
277 Margareta Henrikson Kungälvs kommun Fredag–söndag
278 Damayanthi Lundberg Lerums kommun Fredag–söndag
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Region Väst 

279 Maria Karlqvist Lidköpings kommun Fredag–söndag
280 Berit Fässberg Lilla Edets kommun Fredag–söndag
283 Marita Sternfeldt Marks kommun Fredag–söndag
284 Katarina Norgren Melleruds kommun Fredag–söndag
285 Aya Norvell Munkedals kommun Fredag–söndag
286 Eva Johansson Mölndals stad Fredag–söndag
287 Inger Lundberg Orust kommun Fredag–söndag
288 Gun Jansson Partille kommun Fredag–söndag
289 Margaretha Adolfson Skara kommun Fredag–söndag
290 Mats Hallsund Skövde kommun Fredag–söndag
291 Monica Emanuelsson Sotenäs kommun Fredag–söndag
292 Ulla Lönnqvist Stenungsunds kommun Fredag–söndag
293 Lis Almèn Strömstads kommun Fredag–söndag
294 Claes Bergqvist Svenljunga kommun Fredag–söndag
295 Britt Hellstedt Tanums kommun Fredag–söndag
296 Margareta Wetterberg Tibro kommun Fredag–söndag
297 Asem Alkordi Tidaholms kommun Fredag–söndag
298 Rosita Runegrund Tjörns kommun Fredag–söndag
299 Ann Blomquist Ölander Tranemo kommun Fredag–söndag
300 Carl Gustaf Lundström Trollhättans stad Fredag–söndag
301 Christina Johansson Töreboda kommun Fredag–söndag
302 Maria Karlsson Uddevalla kommun Fredag–söndag
303 Erén Svensson Ulricehamns kommun Fredag–söndag
304 Brita Svensson Vara kommun Fredag–söndag
305 Viola Holgersson Vårgårda kommun Fredag–söndag
306 Shaif Al-Sulaihi Vänersborgs kommun Fredag–söndag
307 Gunnar Bergman Åmåls kommun Fredag–söndag
308 Kerstin Sterner Öckerö kommun Fredag–söndag

Stämmopresidiet

Björn von Sydow  
Meit Fohlin  
Hala Mohammed

Protokollförare

Ida Kennerberg  
Anna Mattson  

Justerare och rösträknare

39 Ingalill Gällstedt  
185 Miroslav Han

Rösträknare  

250 Bernt Holmberg  
25 Hans Klintbom  
74 Agneta Käld  
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1. Riksstämman öppnas

Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström höll ett inledningsanförande 
och välkomnade alla deltagare till Svenska Röda Korsets Riksstämma 2019. (Se bilaga 1.)

Tre av Röda Korsets sjuksköterskor, Maud Amrén, Lena Netjaeff och Katarina 
Öberg Fichtel, har belönats med den internationellt erkända Florence Nightingale-
medaljen för sina insatser för människor i behov av vård. Maud Amrén var 
närvarande och tog emot medaljen.

Den gotländska musikgruppen Glimra underhöll riksstämmodeltagarna.

Ett panelsamtal om Svenska Röda Korsets framtid hölls under ledning av Kristina 
Ljungros, Svenska Röda Korsets styrelse. I panelen deltog Peter Rosell, Nacka 
rödakorskrets, Åsa Älander, Ljusdal-Järvsö rödakorskrets, och Vera Carlbaum-
Wrennmark, Röda Korsets Ungdomsförbund och Svenska Röda Korsets styrelse.

Margareta Wahlström förklarade därefter 2019 års Riksstämma öppnad.

Riksstämman beslutade

att ajournera sig för lunch.

2. Utlysning av Riksstämman

Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström redogjorde för Svenska 
Röda Korsets styrelses utlysning av Riksstämman 2019.

Ingalill Gällstedt, ombud 39, och Hedwig Stjernvall, ombud 54, yrkade bifall till 
styrelsens hantering av utlysningen. (Se yrkanden nr 93 och 94. För yrkanden i 
plenum, se bilaga 2.)

Riksstämman beslutade

att förklara 2019 års Riksstämma utlyst i enlighet med § 9 i stadgarna.

3. Godkännande av röstlängd

Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström meddelade att röstlängden 
upprättas utifrån det antal ombud som registrerat sig på förmiddagen och samtidigt 
är inloggade i det digitala mötessystemet, vilket vid detta tillfälle var 229.

Riksstämman beslutade 

att fastställa röstlängden till 229 röstberättigade ombud. 

4. Val av stämmopresidium

Valberedningens ordförande Ewa Jonsson presenterade valberedningens förslag till 
stämmopresidium. Inga andra förslag eller yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att välja Björn von Sydow till stämmoordförande samt Meit Fohlin och  
 Hala Mohammed till vice stämmoordförande.

att välja Ida Kennerberg och Anna Mattson till protokollförare.

Stämmopresidiet presenterade sig och övertog ledningen av förhandlingarna.

Fredag 24 maj
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5. Val av justerare och protokollförare

Vice stämmoordförande Meit Fohlin ledde förhandlingarna. Valberedningens 
ordförande Ewa Jonsson presenterade valberedningens förslag till justerare och 
rösträknare. Inga andra förslag eller yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att välja Ingalill Gällstedt, ombud 39, och Miroslav Han, ombud 185,  
 till justerare tillika rösträknare.

att välja Hans Klintbom, ombud 25, Agneta Käld, ombud 74, och  
 Bernt Holmberg, ombud 250, till rösträknare.

6. Godkännande av arbetsordning respektive dagordning

Vice stämmoordförande Meit Fohlin föreslog å stämmopresidiets vägnar att 
arbetsordningen och dagordningen för Riksstämman tas upp för behandling 
samtidigt, då flertalet av de inlämnade yrkandena behandlade båda dokumenten.

Riksstämman beslutade i enlighet med stämmopresidiets förslag

att behandla arbetsordningen och dagordningen samtidigt.

Kristina Ljungros, Svenska Röda Korsets styrelse, presenterade förslaget till 
arbetsordning inklusive bland annat förslag till arbetsmetoden påverkanstorg.

Katarina Struwe Orleifson, Svenska Röda Korsets styrelse, presenterade förslaget till 
dagordning inklusive vilka motioner som föreslås behandlas på påverkanstorg.

Vice stämmoordförande Meit Fohlin förtydligade ordningsfrågan streck i debatten.

Åsa Älander, ombud 107, ställde en ordningsfråga om vad som händer om stadgarna 
inte får två tredjedels majoritet. Kristina Ljungros svarade att då gäller dagens 
stadgar.

Åsa Älander drog tillbaka sitt tidigare inlämnade tilläggsyrkande (yrkande nr 1) om 
att det ska regleras i arbetsordningen vad som ska ske i det fall ombud behöver lämna 
stämman permanent under ett förhandlingspass.

Åsa Älander yrkade bifall till styrelsens förslag till arbetsordning och yrkade att 
sista meningen i punkt 2.1, om att stämmoförhandlingarna kan återupptas i annan 
lokal vid långvarigt strömavbrott, stryks samt lämnade ett tilläggsyrkande om att 
meningen om ”betydande kostnader” i punkt 3.1.1 tas bort alternativt förändras.  
(Se yrkanden nr 2 och 3.)

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, och Ingegerd Palmér, ombud 124, yrkade att 
samtliga motioner avseende ekonomiskt regelverk och kommunkretsar behandlas 
i plenum i stället för på påverkanstorg. Om detta yrkande inte fann bifall hos 
Riksstämman yrkade Britt-Louise Gunnar att dessa motioner behandlas före 
besluten om påverkanstorg 2. (Se yrkanden nr 27 och 35.) Ingegerd Palmér lämnade 
även ett följdyrkande om att tiden för påverkanstorg kortas. (Se yrkande nr 102.)

Britt-Louise Gunnar yrkade även att stadgemotionerna behandlas i anslutning till be-
sluten om rådsplatserna kommunkretsar och ekonomiskt regelverk. (Se yrkande nr 28.)
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Britt-Louise Gunnar och Ingegerd Palmér yrkade att motion D1 behandlas i plenum i 
stället för på påverkanstorg. (Se yrkanden nr 10 och 42.)

Rolf Nilsson, ombud 97, yrkade att samtliga motioner behandlas i plenum.  
(Se yrkande nr 101.)

Katarina Struwe Orleifson, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att styrelsen 
står fast vid sitt förslag att genomföra påverkanstorg för de föreslagna åtta ämnena.

Kristina Ljungros, Svenska Röda Korsets styrelse, yrkade avslag på Åsa Älanders 
tilläggsyrkande (yrkande nr 3) om skrivningen om ekonomiska kostnader i 
arbetsordningen

Riksstämman gick till beslut avseende arbetsordningen. Styrelsens liggande 
förslag till arbetsordning ställdes mot Britt-Louise Gunnars och Ingegerd Palmérs 
yrkande samt mot Rolf Nilssons yrkande (yrkanden nr 27, 35, 101 och 102). 
Stämmoordföranden ansåg att styrelsens förslag fått flest röster. Votering begärdes 
och genomfördes. Stämmoordföranden ansåg återigen att styrelsens förslag fått flest 
röster. Rösträkning begärdes och genomfördes. Styrelsens förslag fick 185 röster och 
yrkandena fick 52 röster.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa arbetsordningen för Riksstämman 2019.

Sedan togs Åsa Älanders yrkande om skrivningen om betydande kostnader  
(yrkande nr 3) upp för behandling och ställdes mot styrelsens liggande förslag.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa skrivningen avseende ”betydande kostnader” i punkt 3.1.1  
 i arbetsordningen.

Vice stämmoordförande Meit Fohlin konstaterade att arbetsordningen för 
Riksstämman 2019 i sin helhet nu var fastställd.

Därefter ställdes Britt-Louise Gunnars och Ingegerd Palmérs yrkanden avseende 
motion D1 (yrkanden nr 10 och 42) mot styrelsens liggande förslag.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att motion D1 behandlas på påverkanstorg.

Slutligen behandlades Britt-Louise Gunnars yrkande om att stadgemotionerna 
behandlas i anslutning till beslut om kommunkretsar och ekonomiskt regelverk 
(yrkande nr 28), vilket ställdes mot styrelsens liggande förslag.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att stadgemotionerna behandlas i anslutning till stadgarna i stället för i  
 anslutning till besluten om kommunkretsar och ekonomiskt regelverk.

Riksstämman gick därefter till beslut avseende dagordningen. Stämmoordförande 
Meit Fohlin påtalade att § 11 som angivits i punkt 3, första underpunkten,  
i stället ska vara § 9.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa dagordningen för Riksstämman 2019 i sin helhet.

att därmed fastställa motioner A1–A14, B1–B4, C1–C3 och D1 att behandlas på  
påverkanstorg 1 samt motioner E1–E2, F1–F4, G1–G2 och H1–H2 att 
behandlas på påverkanstorg 2.
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7. Val av redaktionskommitté

Ewa Jonsson, ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning, presenterade 
valberedningens förslag till redaktionskommitté. Två sekreterare från 
tjänstepersonsorganisationen fanns att bistå redaktionskommittén. Inga andra 
förslag eller yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att välja Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, till ordförande  
 i redaktionskommittén.

Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att välja Sven-Erik Sjöstrand, ombud 205, Peter Heibrandt, ombud 37,  
 Britt-Louise Gunnar, ombud 103, och Karin Melinder, ombud 244,  
 till ledamöter i redaktionskommittén.

8. Val av rådsplatsteamledare

Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset, presenterade styrelsens 
föreslag till rådsplatsteamledare. Inga andra förslag eller yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att välja Christina Gustafsson, rådsplats A, Kajsa Svensson, rådsplats B,  
 Elin Andersson, rådsplats C, och Gunnar Ström, rådsplats D,  
 till rådsplatsteamledare vid påverkanstorg 1,

att välja Erik-Johan Hjelm, rådsplats E, Wiveka Norvell, rådsplats F,  
 Bengt Gunnarson, rådsplats G, och Per Lindqvist, rådsplats H,  
 till rådsplatsteamledare vid påverkanstorg 2.

9. Svenska Röda Korsets generalsekreterare

Svenska Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv lämnade en rapport över 
den senaste fyraårsperioden. (Se bilaga 3.)

Riksstämman beslutade

att lägga redogörelsen från Svenska Röda Korsets generalsekreterare till  
 handlingarna.

10. Stadgar att gälla från 2020 – riksstämmoperiod  
       – och motioner K3–K5

Stämmoordförande Björn von Sydow övertog ledningen av förhandlingarna.

Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, redogjorde för styrelsens förslag 
att Riksstämma hålls vartannat år i stället för som i dag vart fjärde, vilket avspeglas 
i styrelsens förslag till reviderade stadgar, § 9. Oscar Fredriksson yrkade avslag på 
motioner K3–K5.
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Motioner K3–K5
Motioner K3–K5 var inlämnade av rödakorskretsarna i Tingsryds kommun 
respek tive Terese Söderlund, medlem i Karlstads rödakorskrets. I motion K3 
yrka des att Riksstämma fortsätter hållas vart fjärde år. I motion K4 yrkades 
att stämman beslutar att bordlägga beslut i frågan samt att utreda och föreslå 
olika samverkansformer som underlättar den föreslagna nya organisationen med 
kommunkretsar och tjänstepersonsorganisation. I motion K5 yrkades att styrelsens 
redogör för vad kostnaderna för Riksstämma vartannat år blir, vilket styrelsen  
gjort i sitt samlingsyttrande över dessa motioner.

I sitt samlingsyttrande över motionerna yrkade styrelsen avslag på motioner  
K3–K5 med hänvisning till den föränderliga omvärld som Svenska Röda Korset 
måste förhålla sig till.

Kerstin Larsson, ombud 203, yrkade bifall till motion K4. (Se yrkande nr 80).

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade bifall till styrelsens förslag till förändrad 
riksstämmoperiod.

Maria Gripenhoftner, ombud 145, Kerstin Larsson, ombud 203, och Åsa Älander, 
ombud 107, yrkade bifall till motion K3. (Se yrkanden nr 62, 79 och 104.)

Christel Petersen, ombud 188, yrkade avslag på styrelsens förslag till förändrad 
riksstämmoperiod. (Se yrkande nr 105.)

Maria Gripenhoftner, ombud 145, yrkade bifall till första attsatsen i  
motion K4 och avslag på styrelsens samlingsyttrande över motioner K3–K5. 
(Se yrkanden nr 63 och 61.)

Anders Nicander, ombud 183, yrkade bifall till styrelsens förslag med ett 
tilläggsyrkande om att i § 10, andra stycket, byta ordet ”representanter” byts till 
”representation” eller liknande.

Riksstämman gick till beslut. Motionerna behandlades i följande ordning:  
K5, K4 och K3, och ställdes mot styrelsens förslag till avslag på motionerna.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motioner K3–K5.

Ing-Britt Karlsson, ombud 198, reserverade sig mot beslutet avseende motioner  
K3–K5. (Se reservation nr 21.)

Riksstämman beslutade i enlighet med Anders Nicanders tilläggsyrkande

att i § 10, moment Ordförande och övriga ledamöter, andra stycket, i stadgarna  
 byta ut ordet ”representanter” till ”representation” (eller liknande i samma  
 grammatiska form som övrig text i stycket).

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att enligt föreslagna skrivningar i stadgarna, införa tvååriga  
 riksstämmoperioder.

att nästa Riksstämma därmed äger rum 2021.
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11. Påverkanstorg 1 – introduktion avseende motioner A–D

Vice stämmoordförande Hala Mohammed övertog ledningen av förhandlingarna.

Katarina Struwe Orleifson, Svenska Röda Korsets styrelse, introducerade det första 
påverkanstorget som innehöll fyra rådsplatser kring följande motioner och ämnen: 
A1–A14: kommunkretsar, B1–B4: materiellt bistånd, C1–C3: ekonomisk ersättning till 
frivilliga i krisinsatser, och D1: partipolitiskt engagemang i relation till förtroendevalt 
uppdrag i Svenska Röda Korset.

Riksstämman beslutade

att ajournera sig för påverkanstorg.

12.  Påverkanstorg 1 – diskussion och yrkanden avseende motioner A–D

För påverkanstorg 1 genomfördes passet Diskussion och yrkanden.

På detta påverkanstorg behandlades motioner A1–A14 om kommunkretsar, B1–B4 om  
materiellt bistånd, C1–C3 om ekonomisk ersättning till frivilliga i krisinsatser, och D1 om  
partipolitiskt engagemang i relation till förtroendevalt uppdrag i Svenska Röda Korset.

13. Presentation av valberedningens förslag till ordförande och övriga  
      styrelseledamöter samt föreningsrevisorer

Ewa Jonsson, ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning, lyfte följande från 
valberedningens motivering till förslaget till styrelse: hos kandidaterna finns det fler 
sektorer i samhället representerade, erfarenheter på olika sätt av förändringsarbete 
och en stabilitet. Ewa Jonsson presenterade valberedningens kandidater till ord-
förande och övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse för perioden 2019–2021 
samt till föreningsrevisorer för åren 2020 och 2021.

Vice stämmoordförande Hala Mohammed påminde om att det enligt den 
fastställda arbetsordningen för stämman är möjligt att nominera kandidat, utöver 
valberedningens förslag, till och med lördag kl. 12.00.

Riksstämman beslutade

att notera informationen.

14. Svenska Röda Korsets styrelses rapportering med anledning 
      av beslut vid 2015 års Riksstämma

Stämmoordförande Björn von Sydow övertog ledningen av förhandlingarna.

Riksstämman beslutade

att justera röstlängden till 237 röstberättigade ombud.

Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, redogjorde för ett urval av de 
åtgärder som Svenska Röda Korsets styrelse vidtagit för att verkställa besluten om 
motioner som Riksstämman 2015 tog. Inga yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade enhälligt

att lägga Svenska Röda Korsets styrelses rapport avseende beslut om motioner  
 fattade vid Riksstämman 2015 till handlingarna.
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15. Årsredovisningar och revisionsberättelser för åren 2015, 2016, 2017  
       och 2018

Anna Ernestam, chef för avdelning Ekonomi och Stöd, föredrog de senaste fyra årens 
årsredovisningar för Svenska Röda Korsets styrelse. (Se bilaga 4.)

Svenska Röda Korsets föreningsrevisor Curt Broberg och ersättare till förenings-
revisor Birgitta Tallroth redogjorde för föreningsrevisorernas rapport avseende 
granskningen av Svenska Röda Korsets styrelse för åren 2015–2018.

Thomas Lönnström, auktoriserad revisor, E&Y, föredrog revisionens rapport av-
seende granskningen av Svenska Röda Korsets årsredovisningar för åren 2015–2018.

Stämmoordförande Björn von Sydow meddelade att årsredovisningarna och revisions-
berättelserna för de fyra åren behandlas tillsammans om inte något yrkande lämnas.

Carl Gustaf Lundström, ombud 302, yrkade bifall till alla attsatser och ställde en 
fråga avseende årsredovisningarna.

Linus Hagander, ombud 16, ställde en fråga angående en attsats i protokollet från 
styrelsens sammanträde den 31 maj 2018. 

Anna Ernestam besvarade båda frågorna.

Riksstämman beslutade

att med godkännande lägga årsredovisningarna för Svenska Röda Korsets  
 styrelse för 2015, 2016, 2017 och 2018 till handlingarna. (Se bilaga 5.)

att lägga revisionsberättelserna för 2015, 2016, 2017 och 2018 till handlingarna.  
 (Se bilaga 6.)

att lägga presenterad föreningsrevisorsrapport till handlingarna. (Se bilaga 7.)

att fastställa resultat- och balansräkningarna för Svenska Röda Korsets styrelse  
 för 2015, 2016, 2017 och 2018. (Se bilaga 5.)

16. Ansvarsfrihet för Svenska Röda Korsets styrelse för åren 2015, 2016, 
       2017 och 2018

Riksstämman beslutade

att bevilja Svenska Röda Korsets styrelse ansvarsfrihet för 2015, 2016, 2017 och  
 2018.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

Riksstämman beslutade

att ajournera sig till nästkommande dag. 

Lördag 25 maj

17. Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande

Vice ordförande Meit Fohlin återupptog förhandlingarna.

Vera Carlbaum-Wrennmark, Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande, höll ett 
anförande. (Se bilaga 8.)
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18. Övriga motioner – motioner I

Riksstämman beslutade

att justera röstlängden till 233 röstberättigade ombud.

Motioner I1–I2
Motioner I1–I2 var inlämnade av Anders Syd, medlem i Aneby rödakorskrets, 
respektive Eskilstuna rödakorskrets. I motionerna yrkades att kvalificerade utbildare 
i hjärt-lungräddning utbildas omgående och att utbildare i Första hjälpen anställs.

I sitt samlingsyttrande över motionerna yrkade styrelsen att motioner I1–I2 anses 
besvarade med vad styrelsen anfört i yttrandet med anledning av att styrelsen inte ser 
ett omedelbart behov av eller ekonomiska förutsättningar för att anställa fler utbildare.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade bifall till motion I1. (Se yrkande nr 11.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motioner I1–I2 besvarade med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört 
i sitt yttrande över motionerna.

Motioner I3–I4
Motioner I3–I4 var inlämnade av Leif Elggren, medlem i Kungsbackabygdens 
rödakorskrets. De handlade om hur information om Första hjälpen kan få bättre 
spridning via exempelvis Röda Korsets Första hjälpen-app.

I sitt samlingsyttrande över motionerna yrkade styrelsen att motioner I3–I4 anses 
besvarade med vad styrelsen anfört i yttrandet om satsningar som görs och planeras 
göra för att sprida information om Första hjälpen.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade bifall till motion I3 och till motion I4.  
(Se yrkanden nr 12 och 13.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motioner I3–I4 besvarade med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört 
i sitt yttrande över motionerna.

Motioner I5–I7
Motioner I5–I7 var inlämnade av Rolf Nilsson, medlem i Gefle rödakorskrets, samt  
Gefle, Knivsta, Hofors, Hagunda, Ludvika, Fjärdhundra, Bomhus och Mora röda- 
kors kretsar respektive Eskilstuna rödakorskrets. I motionerna yrkades bland annat  
att utbildningsverksamheten decentraliseras till regionerna och att tjänste persons-
organisationen ansvarar för att sprida utbildningarna spridda över året och över landet.

I sitt samlingsyttrande över motionerna yrkade styrelsen att motion I5 avslås och att 
motioner I6–I7 anses besvarade med vad styrelsen anfört i yttrandet.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade bifall till motion I5. (Se yrkande nr 14.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion I5.

att anse motioner I6-I7 besvarade med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört 
i sitt yttrande över motionerna.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, reserverade sig mot beslutet avseende motion I5.  
(Se reservation nr 22. För reservationer, se bilaga 9.)
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Motion I8
Motion I8 var inlämnad av Åsa Älander, medlem i Ljusdal–Järvsö rödakorskrets.  
I motionen yrkades att kretsar ska få hjälp att bekosta ersättning för resa och logi för 
frivilliga utbildare i rödakorskunskap.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen avslag på motion I8 med hänvisning 
till att det löpande utvecklingsarbetet som beskrivs i yttrandet skapar goda 
förutsättningar för frivilliga i organisationen att få grundläggande rödakorskunskap.

Åsa Älander, ombud 107, Britt-Louise Gunnar, ombud 103, och Ingegerd Palmér, 
ombud 124, yrkade bifall till motion I8. (Se yrkanden nr 4, 15 och 68.)

Johan Sohlberg, Svenska Röda Korsets styrelse, vidhöll att styrelsen yrkade avslag på 
motionen.

Inger Malmström, ombud 170, Rolf Nilsson, ombud 97, Mona Palander, ombud 254, 
Johan Söderholm, ombud 133, och Margareta Sterner, ombud 50, yrkade bifall till 
motion I8. Tina Helin, ombud 206, yrkade bifall till styrelsens yrkande.

Riksstämman beslutade

att justera röstlängden till 243 röstberättigade ombud.

Riksstämman beslutade i enlighet med motion I8

att vid behov ska kretsar få hjälp att bekosta reseersättning och eventuell 
övernattning för en frivillig utbildare i rödakorskunskap.

att beslutet om detta ska gälla direkt så att Svenska Röda Korset kan säkerställa 
att alla frivilliga får samma möjlighet till grundläggande utbildning.

Ella Kranz, ombud 173, reserverade sig mot beslutet avseende motion I8.  
(Se reservation nr 23.)

Motion I9
Motion I9 var inlämnad av Nils-Arvid Jonasson, medlem i Ulriksdals rödakorskrets, 
samt Solna och Ulriksdals rödakorskretsar. Motionärerna yrkade bland annat på att 
Svenska Röda Korset fortsätter att satsa på flera Första hjälpen-kurser och -grupper 
och på att utveckla digitala webbkurser.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att attsatsen om utveckling av digitala 
webbkurser bifalls och att övriga attsatser i motion I9 anses besvarade med vad 
styrelsen anfört i yttrandet.

Kerstin Larsson, ombud 203, yrkade bifall till motion I9. (Se yrkanden nr 89 och 107.)

Agneta Hallberg, ombud 100, yrkade bifall till styrelsens yrkande över motion I9.  
(Se yrkande nr 46.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse första, andra, tredje och fjärde attsatserna i motion I9 besvarade med 
vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt yttrande över motionen.

att bifalla femte attsatsen i motion I9:

att göra en fortsatt satsning och utveckling av digitala webb-kurser.
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Motion I10
Motion I10 var inlämnad av Nors, Molkoms, Väsefågelviks och Karlstads 
rödakorskretsar. Motionärerna yrkade att riktlinjerna för utmärkelser ändras så att 
även icke-medlemmar kan tilldelas en utmärkelse.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen bifall till motion I10.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade avslag på motion I10 och på styrelsens 
bifallsyrkande till motionen. (Se yrkande nr 16.)

Marianne Ericsson, ombud 123, yrkade bifall till Britt-Louise Gunnars 
avslagsyrkande. (Se yrkande nr 118.)

Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset, föreslog att styrelsen 
ges i uppdrag att se över styrdokumentet i syfte att förtydliga hur utmärkelser kan ges 
till icke-medlemmar på lokal och global nivå.

Linus Hagander, ombud 16, yrkade att motion I10 anses besvarad med anledning av 
Margareta Wahlströms inlägg. (Se yrkande nr 119.)

Asem Alkordi, ombud 297, yrkade bifall till styrelsens yrkande. (Se yrkande nr 120.)

Åsa Älander, ombud 107, drog tillbaka det yrkande hon lagt om avslag på motionen 
och styrelsens yrkande i yttrandet till förmån för ett yrkande om bifall till styrelsens 
nya förslag om att förtydliga riktlinjerna. (Se yrkanden nr 117 och 124.)

Riksstämman beslutade

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att förtydliga i styrdokumentet 
Utmärkelser, fastställda av Svenska Röda Korsets styrelse 2012-10-19.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, reserverade sig mot beslutet avseende motion I10. 
(Se reservation nr 24.)

Linus Hagander, ombud 16, tog upp frågan om varför hans yrkande om att anse 
motionen besvarad inte togs upp till behandling. Vice stämmoordförande Meit 
Fohlin beklagade att det skett och var beredd att ta upp det till behandling, men 
Linus Hagander avböjde.

Motion I11
Motion I11 var inlämnad av Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets. 
Motionären yrkade att en central organisationstillhörighet ledd av förtroendevalda 
skapas för frivilliga som i dag leds av tjänstepersoner, för att säkerställa att alla 
frivilliga har likvärdiga rättigheter och skyldigheter.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen avslag på motion I11 med anledning 
av att tillräckliga åtgärder redan har planerats eller vidtagits för att säkerställa 
likvärdiga rättigheter och skyldigheter för alla frivilliga.

Inger Malmström, ombud 170, tillika motionär, yrkande bifall till motion I11 och 
framhöll behovet av att utreda organisationstillhörigheten för centrala frivilliga.

Katarina Struwe Orleifson, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att styrelsen 
instämmer med motionären och därför i stället yrkar bifall till motionen.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, Åsa Älander, ombud 107, Mattias Erhardsson, 
ombud 271, och Christel Petersen, ombud 188, yrkade bifall till motion I11, tillika 
styrelsens nya förslag.
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Therese Löf, ombud 272, yrkade bifall till första attsatsen och avslag på andra 
attsatsen i motion I11.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utarbeta ett förslag om centrala 
frivilligas organisatoriska tillhörighet som ger samma förutsättningar som 
lokala frivilliga har för att utföra sitt uppdrag, samma rättigheter  
(och skyldigheter) samt en förtroendemannaledd styrning.

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att efter remissförfarande besluta i 
frågan under riksstämmoperioden.

19. Påverkanstorg 1 – instämmanden avseende motioner A–D

Vice stämmoordförande Hala Mohammed tog över ledningen av förhandlingarna 
och informerade om vikten av att instämma på varje enskild motion eller yrkande 
som ombudet höll med om.

Därefter genomfördes passet Instämmanden för påverkanstorg 1.

På påverkanstorget behandlades motioner A1-A14, kommunkretsar, B1–B4, materiellt  
bistånd, C1–C3, ekonomisk ersättning till frivilliga i krisinsatser, och D1, parti-
politiskt engagemang i relation till förtroendevalt uppdrag i Svenska Röda Korset.

20. Övriga motioner – motioner I – fortsättning

Vice stämmoordförande Meit Fohlin tog över ledningen av förhandlingarna.

Riksstämman beslutade

att justera röstlängden till 243 röstberättigade ombud.

Motion I12
Motionen var inlämnad av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Göteborgs, 
Björlanda/Torslanda och Helsingborgs rödakorskretsar. I motionen yrkades att det 
befintliga försäkringsskyddet för frivilliga bör ses över som ett led i det pågående 
kris- och beredskapsarbetet.

I sitt yttrande yrkade styrelsen på avslag på motion I12 till förmån för att se över 
befintligt försäkringsskydd i syfte att säkerställa att frivilliga har lämpligt skydd i 
både vardag och kris.

Daniel Gardelin Zambon, ombud 15, yrkade bifall till styrelsens yrkande och till 
motion I12, då han ansåg att dessa inte säger emot varandra. Riksstämman beslutade 
till följd av detta att arbeta om en attsats som tar både motionen och yttrandet i 
beaktande.

Riksstämman beslutade

att uppdra åt redaktionskommittén att återkomma med ett förslag till beslut 
som tar hänsyn till attsatsen i motion I12 och styrelsens ordalydelse samt 
innehåller en tidsangivelse.
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Motion I13
Motionen var inlämnad av Eskilstuna rödakorskrets. Motionären yrkade att 
det ska ges möjlighet för kretsarna att få central hjälp med att utformning av 
rekryteringstexter och hjälp med att lägga ut dessa i olika kanaler och sociala medier. 

I sitt yttrande menade styrelsen på att de insatser som pågår och planeras framåt 
ligger i linje med de behov som motionären lyfte och yrkade att Riksstämman skulle 
anse motion I13 besvarad med vad styrelsen anfört i yttrandet.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I13 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Motion I14
Motionen var inlämnad av Karlstads rödakorskrets. Motionären tog upp att vikten 
av att eventuella årliga gemensamma kampanjer för att rekrytera frivilliga bör 
planeras och genomföras med förståelse för när det tidsmässigt är lämpligt att 
genomföra dessa. 

I sitt yttrande yrkade styrelsen bifall till motionen då styrelsen ansåg att den var i 
linje med föreslagen strategisk inriktning 2020–2023.

Ingegerd Palmér, ombud 124, yrkade bifall till motion I14. (Se yrkande nr 66.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att bifalla motion I14:

att Svenska Röda Korsets styrelse tar hänsyn till när i tiden det är lämpligt 
att lansera gemensamma rekryteringskampanjer så att det passar in i den 
naturliga rekryteringsprocessen för kretsarna.

Motion I15
Motionen var inlämnad av Birgitta Lindqvist, medlem i Ludvika rödakorskrets, 
Ingegerd Palmér, medlem i Uppsala rödakorskrets, Eva Blomberg Svensson, medlem 
i Kilafors rödakorskrets, samt Ludvika, Hofors och Kilafors rödakorskretsar. I 
motionen yrkades att Svenska Röda Korsets styrelse ska arbeta för ett tillvaratagande 
av all den kompetens som finns i den egna organisationen.

I sitt yttrande yrkade styrelsen bifall till motionen.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, och Ingegerd Palmér, ombud 124, yrkade bifall till 
motion I15. (Se yrkanden nr 17 och nr 67.) Agneta Hallberg, ombud 100, yrkade bifall 
till styrelsens yttrande (Se yrkande nr 44.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att bifalla motion I15:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att arbeta för en ökad kunskap om, 
tillgång till och sist men inte minst ett tillvaratagande av all den kompetens 
som finns i den egna organisationen.
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Motion I16
Motionen var inlämnad av Leif Elggren, medlem i Kungsbackabygdens 
rödakorskrets. Motionären yrkade att alla medlemmar i Svenska Röda Korset ska få 
en rödakorspin för att öka vår synlighet.

I sitt yttrande uppmuntrade styrelsen varje krets att beställa pins och liknande från 
föreningsbutiken och förse engagerade medlemmar och frivilliga med dem. Styrelsen 
ansåg därmed motionen besvarad.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I16 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Motion I17
Motionen var inlämnad av Botkyrka rödakorskrets. I motionen yrkades på 
att Svenska Röda Korsets värvare ska arbeta för att värva både medlem och 
månadsgivare.

I sitt yttrande menade styrelsen att i värvares uppdrag ligger redan att även att 
erbjuda medlemskap med första medlemsåret kostnadsfritt. Styrelsen ansåg därmed 
motionen besvarad.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I17 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Motion I18
Motionen var inlämnad av Ann-Marie Petersson, medlem i Ljungby-Mortorp-
Karlslunda rödakorskrets. I motionen yrkades att insatser ska sättas in för att öka 
medlemsantalet.

I sitt yttrande menade styrelsen att detta ligger i linje med det arbete som redan sker. 
Styrelsen ansåg därmed motionen besvarad.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade bifall till motion I18. (Se yrkande nr 18.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I18 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, reserverade sig mot beslutet avseende motion I18. 
(Se reservation nr 25.)

Motion I19
Motionen var inlämnad av Birgitta Lindqvist, medlem i Ludvika rödakorskrets, 
Ann-Britt Nilsson, medlem i Hofors rödakorskrets, och Eva Blomberg Svensson, 
medlem i Kilafors rödakorskrets. I motionen yrkades att Svenska Röda Korset 
och Ungdomsförbundet tillsammans ska arbeta för en ökad etablering av 
Ungdomsförbundet i hela landet.

I sitt yttrande menade styrelsen att det redan påbörjade arbetet sker i linje med 
motionen och att motionen därför ska anses besvarad.

Agneta Hallberg, ombud 100, yrkade bifall till styrelsens yttrande.
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Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I19 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Motion I20
Motionen var inlämnad av Åsa Älander, medlem i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets. 
I motionen yrkades att en befattningsbeskrivning för rollen som lokal insatsledare 
ska tas fram, att en överenskommelse som reglerar Svenska Röda Korsets roll i 
krisinsatser ska slutas med länsstyrelserna i Sverige samt att en avsiktsförklaring ska 
slutas med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I sitt yttrande menade styrelsen att de frågor som motionären har lyft är i linje med 
pågående arbete, och handlingsplanen för beredskap 2017–2025, och yrkade därför 
att motionen anses besvarad.

Åsa Älander, ombud 107, tillika motionär, yrkade avslag på styrelsens yttrande och 
bifall till den andra attsatsen i motion I20. (Se yrkande nr 51.)

Styrelsen, genom styrelseledamot Angelica Rage, föreslog att den andra attsatsen i 
motionen revideras med hänsyn till Åsa Älanders yrkande. Åsa Älander meddelade 
att hon ställer sig bakom den reviderade andra attsatsen och drar tillbaka första och 
tredje attsatserna i motionen.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens reviderade yrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att jobba för en överenskommelse 
med länsstyrelserna i Sverige där det regleras vad Röda Korsets roll i 
krisinsatser ska vara.

att i övrigt anse motion I20 besvarade med vad Svenska Röda Korsets styrelse 
anfört i sitt yttrande över motionen.

Motion I21
Motionen var inlämnad av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Göteborgs, Säve-
Kärra, Göteborgs Västra, Treuddens och Björlanda/Torslanda rödakorskretsar.  
I motionen yrkades att regelbundna nätverksträffar ska anordnas för att upprätt-
hållas och utvecklas kompetens som frivilliga behöver ha för att kunna agera i kris.

I sitt yttrande yrkade styrelsen att motionen anses besvarad med anledning av att 
medel är avsatta under 2019 för nätverksträffar för bland andra frivilliga i kris.

Kerstin Larsson, ombud 203, yrkade bifall till motion I21. (Se yrkande nr 90.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I21 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Motion I22
Motionen var inlämnad av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Göteborgs 
och Björlanda/Torslanda rödakorskretsar. Motionärerna yrkade att ytterligare 
tjänstepersoner ska anställas för att kunna stödja uppbyggandet av Svenska  
Röda Korsets krisberedskapsförmåga.
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I sitt yttrande yrkade styrelsen att Riksstämman anser motionen besvarad, med 
anledning av att antalet personer inom tjänstepersonsorganisationen som involveras i 
krisberedskap har ökat i och med ökat fokus inom organisationen på krisberedskap.

Kerstin Larsson, ombud 203, yrkade bifall till motion I22. (Se yrkande nr 91.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I22 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Motion I23
Motionen var inlämnad av Urban Lindblom, medlem i Falu rödakorskrets, Lennart 
Olsson, medlem i Umeå rödakorskrets, Britt-Louise Gunnar, medlem i Knivsta 
rödakorskrets, Micael Östlund, medlem i Västerås rödakorskrets, och Fredrik 
Berggren, medlem i Uppsala rödakorskrets. I motionen yrkades på att det ska framgå 
i Handlingsplan beredskap 2017–2025 att regionråden har en roll i Svenska Röda 
Korsets krisberedskap.

I sitt yttrande yrkade styrelsen avslag på motionen till förmån för att styrelsens får i 
uppdrag att beakta motionen i utarbetandet av delegationsordningen för regionråden.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, Kicki Wölger, ombud 99, och Ingegerd Palmér, 
ombud 124, yrkade bifall till motion I23. (Se yrkanden nr 19, 69 och 133). Agneta 
Hallberg, ombud 100, yrkade bifall till styrelsens yttrande. (Se yrkande nr 54.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion I23 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att beakta motion I23 i utarbetandet 
av delegationsordningen för regionråden.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, och Ingegerd Palmér, ombud 124, och  
Kicki Wölger, ombud 99, reserverade sig mot beslutet avseende motion I23.  
(Se reservationer nr 26, 27 och 28.)

Motion I24
Motionen var inlämnad av Urban Lindblom, medlem i Falu rödakorskrets och 
Lennart Ohlsson, medlem i Umeå rödakorskrets. Motionärerna yrkade att Svenska 
Röda Korset ska initiera ett projekt i syfte att finna, bekräfta, utbilda och utrusta 
personer med bakgrund i andra länder i Sverige för att ingå i Svenska Röda Korsets 
lokala, regionala och nationella krisberedskap.

I sitt yttrande yrkade styrelsen avslag på motionen till förmån för att styrelsen får i 
uppdrag att arbeta för att öka mångfalden i rekryteringen av frivilliga.

Agneta Hallberg, ombud 100, yrkade bifall till motion I24 och föreslog ett 
tilläggsyrkande så att det framgår att styrelsen ska presentera hur arbetet ska gå till.

Svenska Röda Korsets styrelse, genom Angelica Rage, yrkade bifall till Agneta 
Hallbergs tilläggsyrkande.
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Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande med tilläggsyrkande

att avslå motion I24 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att arbeta för att öka mångfalden i 
rekryteringen av frivilliga.

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att presentera hur detta arbete ska 
gå till.

Motion I25
Motionen var inlämnad av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Göteborgs och 
Björlanda/Torslanda rödakorskretsar. I motionen yrkades på att Svenska  
Röda Korset ska avsätta medel för att bekosta psykologiskt och psykiatriskt stöd till 
frivilliga i dessa situationer.

I sitt yttrande yrkade styrelsen att motionen avslås till förmån för att uppdra åt 
styrelsen att fortsätta utveckla arbete med och utbildningar inom psykosocialt stöd.

Staffan Delin, ombud 93, Kicki Wölger, ombud 99, Asem Alkordi, ombud 297, 
Ingegerd Palmér, ombud 124 och Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade bifall till 
motion I25. (Se yrkanden 20, 136, 138, 139 och 141.) Therese Löf, ombud 272, yrkade 
bifall till motionen med tilläggsyttrandet om att göra en översyn av behovet av 
psykologisk och psykiatriskt stöd. Therese Löf drog sedan tillbaka sitt yrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion I25 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att fortsätta utveckla arbete med 
och utbildningar inom psykosocialt stöd.

21. Påverkanstorg 1 – beslut avseende motioner A–D

Stämmoordförande Björn von Sydow tog över ledningen av förhandlingarna.

Riksstämman beslutade

att justera röstlängden till 243 röstberättigade ombud.

Efter att ha behandlats på påverkanstorget togs nu motioner A1–A14, B1–B4, C1–C3 
och D1 upp för beslut. Motionerna behandlades i omvänd ordning.

Rådsplats D – Partipolitiskt engagemang i relation till förtroendevalt uppdrag

På rådsplats D, partipolitiskt engagemang i relation till förtroendevalt uppdrag i 
Svenska Röda Korset, behandlades motion D1, ingiven av Åsa Älander, medlem i 
Ljusdal-Järvsö rödakorskrets.

Motionären yrkade att Svenska Röda Korset ska ta ställning till huruvida partipolitik 
och deltagande i styrelsearbete i Röda Korset är förenligt med grundprinciperna och 
att ett vägledande dokument i frågan upprättas.

I sitt yttrande över motion D1 yrkade styrelsen att motionen avslås till förmån 
för att uppdra åt styrelsen att se över relevanta styrdokument och ge vägledning 
avseende partipolitiskt, religiöst eller annat starkt intressepolitiskt engagemang som 
förtroendevald i Svenska Röda Korset kan ha.
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Gunnar Ström, rådsplatsteamledare för rådsplats D, redovisade rådsplatsteamets 
huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över motion D1 
samt ett tilläggsförslag från rådsplatsen att tydliggöra förtroendevaldas skyldighet 
att uppträda i enlighet med grundprinciperna vid bedömning av jävigt eller olämpligt 
agerande utan att ta bort möjligheten att vara politiskt och religiöst aktiv  
(se bilaga 10, yrkande från Björn Eder), som enligt rådsplatsteamet sammanfattade 
tre yrkanden från rådsplatsen. Styrelsens yrkande hade fått flest instämmanden på 
rådsplatsen. (Se bilaga 10.)

Rolf Nilsson, ombud 97, lyfte sitt yrkande från rådsplatsen.  
(Se bilaga 10, yrkande från Rolf Nilsson.)

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion D1 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se över relevanta styrdokument 
och ge vägledning avseende partipolitiskt, religiöst eller annat starkt intresse-
politiskt engagemang som förtroendevald i Svenska Röda Korset kan ha.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, Anneli Gunnars, ombud 110, Rolf Nilsson, 
ombud 97, Helena Torstensson, ombud 102, och Eva Blomberg Svensson, ombud 91, 
reserverade sig mot beslutet avseende motion D1. (Se reservationer nr 52, 53, 54, 55 
och 56.)

Därefter ställdes rådsplatsteamets tilläggsförslag, tillika Björn Eders yrkande, mot 
Rolf Nilssons yrkande från rådsplatsen.

Stämmoordförande Björn von Sydow meddelade att Riksstämman beslutat enligt 
rådsplatsteamets tilläggsförslag. Votering begärdes och verkställdes.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets tilläggsförslag

att tydliggöra förtroendevaldas skyldighet att uppträda i enlighet med 
grundprinciperna vid bedömning av jävigt eller olämpligt agerande utan att 
ta bort möjligheten att vara politiskt och religiöst aktiv.

Rådsplats C – Ekonomisk ersättning till frivilliga i krisinsatser

På rådsplats C, ekonomisk ersättning till frivilliga i krisinsatser, behandlades 
motioner C1-C3, ingivna av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Härlanda, 
Göteborgs, Säve-Kärra, Göteborgs Västra, Björlanda-Torslanda och Treuddens 
rödakorskretsar; Berit Sjödin, Maj Gottarp, Rebecca Lampinen, Reza Moossavi, 
Linnéa Gradin, Helena Åkerdahl, medlemmar i Sundsvalls rödakorskrets, Siv 
Englund, medlem i Sköns rödakorskrets, Birgith Wiklund Molberg, medlem i 
Njurunda rödakorskrets, Mona Palander, medlem i Sundsvalls rödakorskrets, Inger 
Nilsson, medlem i Skönsbergs rödakorskrets, Britt-Mari Jansson, medlem i Tuna-
Attmar-Stöde rödakorskrets, Inga-Lott Eriksson, medlem i Alnö rödakorskrets,   
Ann-Christin Höglund, medlem i Sköns rödakorskrets, samt Timrå rödakorskrets; 
Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets.

I motion C1 yrkades att en utredning görs huruvida frivilliga i krisinsatser ska erhålla 
ekonomisk ersättning, och i så fall formerna för detta samt att styrelsen utifrån denna 
utredning beslutar i frågan. Motionärerna till motion C2 yrkade bland annat att 
ersättning bör ske till ledningspersoner som vid en krisinsats förlorar arbetsinkomst 
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och att styrelsen får i uppdrag att föreslå hur denna ersättning ska utformas.  
I motion C3 yrkades bland annat att styrelsen får i uppdrag att i en utredning med 
remissförfarande klargöra kriterier, beslutsansvar och övriga relevanta frågor 
avseende arvodering av frivilliga.

I sitt samlingsyttrande över motioner C1–C3 yrkade styrelsen att motionerna avslås 
till förmån för ett uppdrag åt styrelsen att utreda frågan om ekonomisk ersättning till 
frivilliga inom ramen för Svenska Röda Korsets krisberedskapsarbete.

Elin Andersson, rådsplatsteamledare för rådsplats C, redovisade rådsplatsteamets 
huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över motioner 
C1-C3 samt två tilläggsförslag från rådsplatsen att i utredningen som styrelsen 
föreslår även inkludera frågan om när ett uppdrag passerar gränsen för att vara 
ett frivilliguppdrag. (Se bilaga 11, yrkanden från Åsa Älander respektive Inger 
Malmström, Therese Löf och Mattias Erhardsson). Styrelsens yrkande hade fått flest 
instämmanden på rådsplatsen. (Se bilaga 11.)

Inga yrkanden från rådsplatsen lyftes.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motioner C1–C3 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utreda frågan om 
ekonomisk ersättning till frivilliga inom ramen för Svenska Röda Korsets 
krisberedskapsarbete.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets tilläggsförslag

att Svenska Röda Korsets styrelse också funderar kring när uppdraget passerar 
gränsen för att vara ett frivilligt uppdrag.

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utreda och, efter remiss-
förfarande och under nuvarande riksstämmoperiod, besluta i frågan.

Rådsplats B – Materiellt bistånd

På rådsplats B, materiellt bistånd, behandlades motioner B1–B4, ingivna av  
Åsa Älander, medlem i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets; Munkedals rödakorskrets; 
Britt-Louise Gunnar, medlem i Knivsta rödakorskrets, Staffan Delin, medlem 
i Fjärdhundra rödakorskrets, Eva Blomberg Svensson, medlem i Kilafors 
rödakorskrets, samt Uppsala och Hagunda rödakorskretsar; Malmö rödakorskrets.

I motion B1 yrkades att klargöranden och tydliga riktlinjer tas fram för materiellt 
bistånd och att beslut i frågan hänskjuts till nästa Riksstämma. Motionärerna till 
motion B2 yrkade att det även införs en möjlighet att ge ekonomiska bidrag till lokala 
ändamål. I motion B3 yrkades att formuleringen i styrelsens förslag till strategisk 
inriktning kring materiellt stöd bör justeras på så sätt att det framgår att stöd i form 
av kläder, mat och dryck ska ges vid akuta kriser. I motion B4 yrkades att § 15 i 
stadgarna justeras så att ekonomiskt bistånd kan ges till enskild person i det fall det 
skulle strida mot stadgarnas ändamålsparagraf att neka sådant bistånd.

I sitt samlingsyttrande över motioner B1-B4 yrkade styrelsen bifall till att attsatserna 
i motion B1 om klargöranden och tydliga riktlinjer för materiellt bistånd samt avslag 
på motion B4 och andra attsatsen i motion B2 till förmån för att styrelsen får i 
uppdrag att till nästa Riksstämma utreda frågan om ekonomiskt bistånd. I yttrandet 
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yrkade styrelsen även avslag på tredje attsatsen i motion B1 samt att motion B3 och 
andra attsatsen i motion B2 anses besvarade med vad styrelsen anfört i yttrandet.

Kajsa Svensson, rådsplatsteamledare för rådsplats B, redovisade rådsplatsteamets huvud- 
förslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över motioner B1–B4. 
Styrelsens yrkande hade fått flest instämmanden på rådsplatsen. (Se bilaga 12.)

Inga yrkanden från rådsplatsen lyftes. Motionerna behandlades i följande ordning: 
B4, B3, B2 och B1.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion B4 i sin helhet och första attsatsen i motion B2 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att till nästa Riksstämma utreda 
frågan om ekonomiskt bistånd.

att anse motion B3 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

att anse andra attsatsen i motion B2 besvarad med vad Svenska Röda Korsets 
styrelse anfört i sitt yttrande över motioner E1–E2.

att bifalla första och andra attsatserna i motion B1:

att det ska tas fram klargöranden om vad som räknas till materiellt bistånd. att 
det ska utformas tydliga riktlinjer gällande materiellt bistånd som ledning till 
kretsarna.

att avslå tredje attsatsen i motion B1.

Linus Hagander, ombud 16, reserverade sig mot beslutet att uppdra åt styrelsen att 
utreda frågan om ekonomiskt bistånd. (Se reservation nr 8.)

Kerstin Larsson, ombud 203, reserverade sig mot beslutet att avslå motion B4.  
(Se reservation nr 51.)

Rådsplats A – Kommunkretsar

På rådsplats A, kommunkretsar, behandlades motioner A1–A14, ingivna av Alvesta, 
Slätthög-Mistelås, Moheda, Vislanda, Skatelövs och Västra Torsås rödakorskretsar; 
Gunilla Nilsson, medlem i Älekulla rödakorskrets, och Älekulla rödakorskrets; 
Spjutstorps rödakorskrets; Laholms, Våxtorp-Hasslövs, Veinge-Tjärby och Knäreds 
rödakorskretsar; Vikbolandets rödakorskrets; Enköpings, Fjärdhundra och 
Åsunda rödakorskretsar; Gothems rödakorskrets; Njurunda, Sköns, Skönsbergs, 
Sundsvalls, Tuna-Attmar-Stöde och Timrå rödakorskretsar; Enköpings, Fjärdhundra 
och Åsunda rödakorskretsar; Hans Klintbom, medlem i Stenkumla-Träkumla-
Västerhejde rödakorskrets, och Stenkumla-Träkumla-Västerhejde rödakorskrets; 
Kolmårdens rödakorskrets; Klintehamns rödakorskrets; Rolf Nilsson, medlem i 
Gefle rödakorskrets, samt Gefle, Knivsta, Hofors, Hagunda, Ludvika, Fjärdhundra, 
Bomhus och Mora rödakorskretsar; Linköping Södra rödakorskrets.

I motioner A1–A11 yrkades att kretsarna själva ges rätt besluta om sammangående 
med annan krets. I motioner A8–A9 och A12–A13 lyftes delvis eller helt andra 
förslag, bland annat att lokala förhållanden och förutsättningar att bedriva 
verksamhet ska utgöra skäl för undantag från kommunkretsar, att samverkansråden 
ska vara kvar i kommuner med flera kretsar, att styrelsen ska rekommendera 
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kretsarna att arbeta för sammangående utan tidsgräns I motion A14 yrkades att 
Svenska Röda Korset lokalt ska organiseras i kommunkretsar.

I sitt samlingsyttrande över motioner A1–A14 yrkade styrelsen att motioner A1–A13 
avslås och att motion A14 bifalls.

Christina Gustafsson, rådsplatsteamledare för rådsplats A, redovisade rådsplats-
teamets huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över 
motioner A1–A14. Styrelsens yrkande hade fått flest instämmanden på rådsplatsen. 
(Se bilaga 13.)

Även om styrelsen lämnat ett samlingsyttrande över motioner A1–A14 togs motioner-
na upp en och en för beslut. Stämmoordförande Björn von Sydow meddelade att han 
ämnade ta upp först motion A13 till behandling och sedan motion A12, A11, A10 och 
så vidare till A1. Därefter togs motion A14 upp till behandling.

Ylva de Val, projektledare för Riksstämman, informerade om hur rådsplatsteamets 
arbetat för att sammanställa rådsplatsen och få fram ett huvudförslag.

Motion A13
Vid behandlingen av motion A13 lyfte Solveig Haugen, ombud 247, sitt yrkande från 
rådsplatsen att bifalla motionen. (Se bilaga 13, yrkande från Solveig Haugen.)

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A13.

Motion A12
Vid behandlingen av motion A12 lyftes inga yrkanden utan endast rådsplatsteamets 
huvudförslag förelåg.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A12.

Motion A11
Vid behandlingen av motion A11 lyftes inga yrkanden utan endast rådsplatsteamets 
huvudförslag förelåg.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A11.

Motion A10
Vid behandlingen av motion A10 lyfte Hans Klintbom, ombud 25, motionen. 
Motionen ställdes mot rådsplatsteamets huvudförslag.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A10.

Motion A9
Vid behandlingen av motion A9 lyfte Kicki Wölger, ombud 99, motionen. Motionen 
ställdes mot rådsplatsteamets huvudförslag. Stämmoordföranden bedömde att 
styrelsens förslag fått flest röster. Votering begärdes och genomfördes. Stämmo-
ordföranden bedömde återigen att styrelsens förslag fått flest röster. Rösträkning 
begärdes och genomfördes. Rådsplatsteamets huvudförslag fick 128 röster och 
motionen fick 109 röster.
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Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A9.

Motion A8
Vid behandlingen av motion A8 lyfte Britt-Louise Gunnar, ombud 103, motionen. 
Motionen ställdes mot rådsplatsteamets huvudförslag.

Stämmoordförande Björn von Sydow bedömde att styrelsens förslag fått flest 
röster. Votering begärdes och genomfördes. Stämmoordföranden ansåg återigen 
att styrelsens förslag fått flest röster. Rösträkning begärdes och genomfördes. 
Rådsplatsteamets huvudförslag fick 144 röster och motionen fick 94 röster.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A8.

Motion A7
Vid behandlingen av motion A7 lyftes inga yrkanden utan endast rådsplatsteamets 
huvudförslag förelåg.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A7.

Motion A6
Vid behandlingen av motion A6 lyftes inga yrkanden utan endast rådsplatsteamets 
huvudförslag förelåg.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A6.

Motion A5
Vid behandlingen av motion A5 lyftes inga yrkanden utan endast rådsplatsteamets 
huvudförslag förelåg.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A5.

Motion A4
Vid behandlingen av motion A4 lyfte Ingegerd Palmér, ombud 124, motionen.

Motionen ställdes mot rådsplatsteamets huvudförslag.

Stämmoordföranden bedömde att styrelsens förslag fått flest röster. Votering 
begärdes och genomfördes.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A4.

Motion A3
Vid behandlingen av motion A3 lyftes inga yrkanden utan endast rådsplatsteamets 
huvudförslag förelåg.
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Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A3.

Motion A2
Vid behandlingen av motion A2 lyftes inga yrkanden utan endast rådsplatsteamets 
huvudförslag förelåg.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A2.

Motion A1
Vid behandlingen av motion A1 lyfte Britt-Louise Gunnar, ombud 103, motionen.

Motionen ställdes mot rådsplatsteamets huvudförslag. Stämmoordföranden bedömde 
att Riksstämman beslutade enligt rådsplatsteamets förslag. Votering begärdes och 
genomfördes. Stämmoordföranden ansåg att styrelsens förslag fått flest röster även 
denna gång. Rösträkning begärdes och genomfördes. Rådsplatsteamets huvudförslag 
fick 154 röster och motionen fick 87 röster.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion A1.

Motion A14
Vid behandlingen av motion A14 lyfte Maria Gripenhoftner, ombud 145, sitt yrkande 
om avslag på motion A14. Rådsplatsteamets huvudförslag ställdes då mot avslag på 
motionen.

Stämmoordföranden ansåg att rådsplatsteamets förslag fått flest röster. Votering 
begärdes och genomfördes.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att bifalla motion A14:

att lokal organisation ska vara kommunkretsar.

Mona Palander, ombud 254, reserverade sig mot beslutet att lokal organisation ska 
vara kommunkretsar. (Se reservation nr 9.)

Ing-Britt Karlsson, ombud 198, och Maria Gripenhoftner, ombud 145, reserverade sig 
mot beslutet om kommunkretsar. (Se reservationer nr 10 och 11.)

Hilbert Karlqvist, ombud 24, reserverade sig mot beslutet avseende motioner A1–13 
och motion A14. (Se reservationer nr 38 och 39.)

Christina Schreuder, ombud 26, reserverade sig mot beslutet avseende motioner  
A1–A14. (Se reservationer nr 40 och 49.)

Kicki Wölger, ombud 99, reserverade sig mot ovan beslut till förmån för motioner  
A1, A2, A3, A4, A8 och A9. (Se reservation nr 41.)

Helena Torstensson, ombud 102, reserverade sig mot ovan beslut till förmån för 
motioner A1, A2, A3, A4, A8, A9, A10 och A13. (Se reservationer nr 48 och 46.)

Kerstin Morin, ombud 121, reserverade sig mot ovan beslut till förmån för motioner 
A1, A2, A3, A4, A8 och A9 samt mot beslutet att bifalla motion A14. (Se reservation nr 43.)
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Britt-Marie Stenström, ombud 111, reserverade sig mot stämmans beslut till förmån 
för motioner A1, A2, A3, A4, A8, A9 och A10. (Se reservation nr 47.)

Eva Blomberg Svensson, ombud 91, reserverade sig mot beslutet avseende motioner 
A1–A14. (Se reservation nr 44, 45 och 48.)

Ann-Kristin Karlsson, ombud 236, reserverade sig mot beslutet avseende motioner 
A1–A13. (Se reservation nr 50.)

Hans Klintbom, ombud 25, reserverade sig beslutet avseende motioner A1–A13.  
(Se yrkande nr 144.)

22. Påverkanstorg 2 – introduktion avseende motioner E–H

Det andra påverkanstorget innehöll fyra rådsplatser kring följande motioner och 
ämnen: E1-E2: ekonomiskt regelverk, p. 4.2, kapitalbindning, F1–F4: ekonomiskt 
regelverk, p. 3.5, fördelning av ekonomiska resurser, G1-G2: ekonomiskt regelverk, 
p. 3.5, second hand – överskott, och H1-H2: second hand – koncept. Introduktion 
gjordes inte av tidsbrist.

Riksstämman beslutade

att ajournera sig för påverkanstorg.

23. Påverkanstorg 2 – diskussion och yrkanden avseende motioner E–H

Passet Diskussion och yrkanden genomfördes för påverkanstorg 2.

På detta påverkanstorg behandlades motioner E1–E2: ekonomiskt regelverk, p. 4.2, 
kapitalbindning, F1–F4: ekonomiskt regelverk, p. 3.5, fördelning av ekonomiska 
resurser, G1–G2: ekonomiskt regelverk, p. 3.5, second hand – överskott, och H1–H2: 
second hand – koncept.

24. Strategisk inriktning 2020-2023 och motioner A15–A20

Stämmoordförande Björn von Sydow återupptog ledningen av förhandlingarna.

Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset, redogjorde för 
styrelsens förslag till strategisk inriktning för de kommande fyra åren.

Riksstämman beslutade

att fastställa röstlängden till 241 röstberättigade ombud.

Leslie Öqvist, ombud 179, yrkade på tilläggsyrkande till den strategiska inriktningen. 
(Se yrkande nr 148).

Riksstämman beslutade

att uppdra åt redaktionskommittén att arbeta in tilläggsyrkandet från  
Leslie Öqvist i den strategiska inriktningen 2020–2023 och återkomma med 
en reviderad version av dokumentet.

Motion A15
Motionen var inlämnad av Eva Westerlund, medlem i Timrå rödakorskrets, och 
Timrå rödakorskrets. Motionärerna yrkade att skrivningen i strategiska inriktningen 

33PROTOKOLL SVENSKA RÖDA KORSETS RIKSSTÄMMA 2019 |  VISBY 24–26 MAJ 2019



2020–2023 ska ändras från ”ska” till ”kan” i meningen ”behovsanalyser ska 
genomföras som grund för den verksamhet som ska bedrivas”.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen avslag på motion A15 och vidhöll sitt 
förslag om att behovsanalyser är något som kretsar gör regelbundet i alla kommuner 
och att det finns möjlighet för kretsarna att anpassa arbetssättet utifrån lokala 
förutsättningar.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion A15.

Motion A16
Motionen var inlämnad av Nils-Arvid Jonasson, medlem i Ulriksdals rödakorskrets, 
samt Solna och Ulriksdals rödakorskretsar. Motionärerna yrkade bland annat att 
utveckling och förstärkning av den regionala strukturen och regionråden prioriteras 
än mer, att behovsanalyser i regionerna och kommunerna genomförs samt att 
utvecklingen av rödakorsgrupper följs upp.

I sitt yttrande yrkade styrelsen att Riksstämman uppdrar åt styrelsen att beakta 
första, andra tredje och femte attsatsen i motion A16 i sitt arbete med tillämp-
ningsföreskrifter till stadgar och delegationsordning, att anse fjärde attsatsen 
besvarad med vad styrelsen anfört i yttrandet och att bifalla sjätte attsatsen.

Inger Malmström, ombud 170, yrkade på ett tillägg till styrelsens första attsats, om 
tjänstepersonsstöd till regionråden. (Se yrkande nr 149.)

Åsa Älander, ombud 107, tillstyrkte Inger Malmströms tilläggsyrkande.  
(Se yrkande nr 150.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande, med Inger Malmströms 
tilläggsyrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att i utarbetandet av tillämpnings-
föreskrifter till stadgarna och av delegationsordningen till regionråden beakta 
första, andra, tredje och femte attsatserna i motion A16, inklusive behovet av 
tjänstepersonsstöd till regionråden.

att anse fjärde attsatsen i motion A16 besvarad med vad Svenska Röda Korsets 
styrelse anfört i sitt yttrande över motionen.

att bifalla sjätte attsatsen i motion A16:

att följa upp starten och utvecklingen av rödakorsgrupper med en 
konsekvensanalys och därmed finjustera vad som behöver göras annorlunda 
inför framtiden.

Motion A17
Motionen var inlämnad av Annette Hovberg, medlem i Hagunda rödakorskrets. 
Motionen stöds av Hofors, Bomhus, Gävle, Fjärdhundra och Ludvika rödakors-
kretsar samt Ingegerd Palmér, medlem i Uppsala rödakorskrets. I motionen 
yrkades bland annat att tjänstepersoner avsätts för att arbeta med organisation och 
igångsättning och att Svenska Röda Korset nationellt behöver avsätta resurser för att 
samordna arbetet med omorganisation till kommunkretsar.
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I sitt yttrande yrkade styrelsen avslag på första attsatsen i motion A17, bifall till andra 
attsatsen och att tredje attsatsen anses besvarad med vad styrelsen anfört i yttrandet.

Maria Gripenhoftner, ombud 145, yrkade bifall till styrelsens yrkande och lämnade 
ett tilläggsyrkande till andra attsatsen i motionen, enligt följande: ”i samarbete med 
kretsar OM beslut om genomförande av kommunkretsar beslutas av Riksstämman.” 
(Se yrkande nr 56.)

Styrelsen, genom ordförande Margareta Wahlström, tillstyrkte Maria Gripenhoftners 
tilläggsyrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande, med Maria Gripenhoftners 
tilläggsyrkande

att avslå första attsatsen i motion A17.

att tjänstepersoner centralt avsätts att arbeta med organisation och igångsättning 
i samarbete med kretsar om beslut om genomförande av kommunkretsar 
beslutas av Riksstämman.

att anse tredje attsatsen i motion A17 besvarad med vad Svenska Röda Korsets 
styrelse anfört i sitt yttrande över motionen.

Motioner A18–A19
Motionen var inlämnad av Göteborgs, Göteborgs Västra, Tuve, Annedals, 
Härlands och Björlanda-Torslanda rödakorskretsar samt Göteborgs Första hjälpen-
grupp. I motionen yrkades att en utredning görs avseende stödet till de framtida 
kommunkretsarna samt att försöksverksamhet bedrivs i ett fåtal utvalda kretsar.

I sitt samlingsyttrande yrkade styrelsen avslag på motion A18 till förmån för att det 
kretsnära stödet utvecklas på det sätt som den strategiska inriktningen 2020–2023 anger.

Mattias Erhardsson, ombud 271, yrkade att ett tillägg läggs till styrelsens förslag, 
så att det framgår att större kretsar även efter genomförandeorganisationen har 
möjlighet till lämpligt stöd via dagens tjänstepersonsorganisation. (Se yrkande nr 75.)

Åsa Älander, ombud 107, och Kerstin Larsson, ombud 203, yrkade bifall till 
styrelsens förslag.

Maria Gripenhofner, ombud 145, yrkade bifall till motionen och avslag på styrelsens 
yrkande. (Se yrkanden nr 57 och 58.)

Riksstämman beslutade

att avslå motion A18 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att tillse att det kretsnära stödet 
utvecklas på det sätt som den strategiska inriktningen 2020–2023 anger.

att avslå motion A19.

Motion A20
Motionen var inlämnad av Linköping Södra rödakorskrets. I motionen yrkades 
att i samband med genomförandet av den strategiska inriktningen behöver det 
finnas tillräckligt med resurser på avdelningen för Föreningsutveckling till stöd 
för regionråden, och information om befintliga kommunkretsar ska läggas ut på 
intranätet för att erfarenhetsutbyte ska kunna ske.

35PROTOKOLL SVENSKA RÖDA KORSETS RIKSSTÄMMA 2019 |  VISBY 24–26 MAJ 2019



I sitt yttrande yrkade styrelsen att första attsatsen i motion A20 anses besvarad med 
vad styrelsen anfört i yttrandet och att motionens andra attsats bifalls.

Åsa Älander, ombud 107, yrkade bifall till styrelsens förslag.

Riksstämman beslutade

att anse första attsatsen i motion A20 besvarad med vad Svenska Röda Korsets 
styrelse anfört.

att bifalla andra attsatsen i motion A20:

att information om nu befintliga kommunkretsar läggs på intranätet för att 
kunna kontaktas och dela med sig av erfarenheter av genomförandeprocess.

25. Övriga motioner – motioner I – fortsättning

Vice stämmoordförande Meit Fohlin övertog ledningen av förhandlingarna. 
Behandlingen av de övriga motionerna, I1–I48, återupptogs.

Motion I26
Motion I26 var inlämnad av Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets. 
Motionären yrkade att ”Psykologisk Första hjälpen för alla” jämställs med ”Första 
hjälpen för alla” och att en satsning på psykologisk Första hjälpen för alla görs under 
kommande riksstämmoperiod.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen bifall till motion I26.

Ingegerd Palmér, ombud 124, yrkade bifall till motion I26. (Se yrkande nr 71.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att bifalla motion I26:

att Svenska Röda Korset jämställer psykologisk första hjälpen för alla 
med Första hjälpen för alla som ett led i att bli den främsta kris- och 
katastroforganisationen även nationellt.

att uppdra åt styrelsen att ta frågan om en satsning på psykologisk första hjälpen 
för alla vidare mot ett genomförande under kommande riksstämmoperiod.

Motioner I27–I28
Motioner I27–I28 var inlämnade av Åsa Älander, medlem i Ljusdal-Järvsö 
rödakorskrets, respektive Ann-Marie Petersson, medlem i Ljungby-Mortorp-
Karlslunda rödakorskrets. I motionerna yrkades bland annat att styrelsen utformar 
riktlinjer respektive nationell policy för avgränsningen mellan kommunens ansvar 
och kretsens verksamhet inom stöd och omsorg.

I sitt samlingsyttrande över motionerna yrkade styrelsen att motioner I27–I28 avslås 
till förmån för att styrelsen får i uppdrag att ta fram vägledning för utformningen av 
Svenska Röda Korsets verksamhet i förhållande till kommunernas ansvar inom stöd 
och omsorg.

Åsa Älander, ombud 107, tillika motionär, yrkade bifall till styrelsens yttrande med 
tilläggsyrkandet att det sätts en tidsgräns för när den föreslagna vägledningen ska 
vara klar.
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Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, yrkade bifall till styrelsens 
yttrande med tilläggsyrkandet att implementeringen av vägledningen ska vara 
genomförd före nästa Riksstämma. (Se yrkande nr 140.)

Jan Johansson, ombud 224, yrkade bifall till styrelsens yttrande över motionen  
(se yrkande nr 143) och meddelade att han ställde sig bakom styrelsens 
tilläggsyrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande och tilläggsyrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att ta fram vägledning för 
utformningen av Svenska Röda Korsets verksamhet i förhållande till 
kommunernas ansvar inom stöd och omsorg.

att implementering i organisationen ska vara gjord senast före nästa Riksstämma.

Motioner I29–I31
Motioner I29–I31 var inlämnade av Monica Hansson, medlem i Falkenbergsbygdens 
rödakorskrets; Hylte, Torups och Unnaryds rödakorskretsar respektive Botkyrka 
rödakorskrets. Motionärerna yrkade att hanteringen av textilåtervinning ses över och 
att det byggs en professionell logistik kring hantering av kläder för återvinning.

I sitt samlingsyttrande över motionen yrkade styrelsen bifall till motioner I29–I30 och 
avslag på motion I31.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade bifall till motion I31. (Se yrkande nr 21.)

Maria Gripenhoftner, ombud 145, yrkade bifall till styrelsens samlingsyttrande med 
tilläggsyrkandet att kretsar inte kan tvingas ansvara för depåer mot sin vilja.  
(Se yrkande nr 55.)

Shirin Persson, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att det i dag inte finns 
något tvång och att styrelsen därför står kvar vid sitt yrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att bifalla motioner I29 och I30:

att textilåtervinning och hantering av detta ses över.

att hanteringen av textilåtervinning ses över.

att avslå motion I31.

Riksstämman beslutade i enlighet med Maria Gripenhoftners tilläggsyrkande

att kretsar inte kan tvingas ansvara för depåer mot sin vilja.

Motion I32
Motion I32 var inlämnad av Olaus Petri rödakorskrets. I motionen yrkades att 
ansvarig tjänsteperson skyndsamt utreder kretsens kostnader för depåverksamhet 
och ersättning till kretsar med depåansvar.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion I32 avslås till förmån för att 
styrelsen uppdras att se över kretsarnas kostnader för depåverksamhet och att se över 
vilken eventuell ersättning kretsar med depåansvar ska ha.

Inga yrkanden lämnades.
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Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion I32 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se över kretsarnas kostnader 
för depåverksamhet samt att se över vilken eventuell ersättning kretsar med 
depåansvar ska ha.

Motion I33
Motion I33 var inlämnad av Ann-Marie Petersson, medlem i Ljungby-Mortorp-
Karlslunda rödakorskrets. Motionären yrkade att Svenska Röda Korset ska arbeta 
för att second hand-verksamheten ska klassas som hjälpverksamhet och inte som 
vinstdrivande företag.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion I33 avslås.

Kicki Wölger, ombud 99, yrkade bifall till motion I33. (Se yrkande nr 153.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion I33.

Motion I34
Motion I34 var inlämnad av Rolf Nilsson, medlem i Gefle rödakorskrets, samt Gefle, 
Knivsta, Hofors, Hagunda och Ludvika rödakorskretsar. I motionen yrkades att de 
kretsanställda föreståndarna vid second hand-butikerna blir centralt anställda och på 
sikt även de anställda vid second hand-butikerna.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion I34 avslås då denna fråga 
redan har behandlats och det alternativet har valts bort av organisationen inom 
ramen för projekt Framtid2020 och med hänvisning till att styrelsen har föreslagit 
Riksstämman att anta ett arbetsgivarregelverk som ger stöd till kretsar med anställd 
personal och kvalitetssäkrar kretsarnas arbetsgivarskap.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, och Asem Alkordi, ombud 297, yrkade bifall till 
motion I34. (Se yrkanden nr 22 och 152.) Ingegerd Palmér, ombud 124, yrkade avslag 
på styrelsens yttrande. (Se yrkande nr 72.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion I34.

Motion I35
Motion I35 var inlämnad av Bernt Aronsohn, medlem i Landskrona rödakorskrets. 
Motionären yrkade att Svenska Röda Korset offentligt garanterar givarna att våra 
hjälpsändningar alltid når utsatta mål.

I sitt yttrande över motion I35 redogjorde styrelsen för en del av det arbete som 
redan pågår med att säkerställa att hjälpsändningar når utsatta mål och att givare 
informeras om det arbetet. I och med detta yrkade styrelsen att motion I35 anses 
besvarad med vad styrelsen anfört i yttrandet.

Inga yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I35 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.
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Motion I36
Motion I36 var inlämnad av Nils-Arvid Jonasson, medlem i Solna rödakorskrets, 
och Ulriksdals rödakorskrets. I motionen yrkades bland annat att det utvecklas fler 
och attraktiva kampanjmaterial för så kallade planerade humanitära insatser för att 
öka frivilligas engagemang, att det finns möjlighet att öronmärka medel till planerade 
humanitära insatser samt att det etableras en central ledning och samordning samt ett 
utökat regionalt ansvar för utveckling av internationellt erfarenhetsutbyte.

I sitt yttrande över motion I36 yrkade styrelsen att avslå första attsatsen i motion I36  
till förmån för att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se över och anpas sa 
befintligt material för internationella insatser som stöd till kretsar i deras informa tions-
arbete, att avslå andra, tredje och femte attsatserna, att avslå fjärde attsatsen till förmån 
för att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att pröva former för erfarenhetsutbyte 
mellan kretsar och rödakorsföreningar i Europa. styrelsen anfört i yttrandet.

Robert Westerlund, ombud 168, yrkade att globalt engagemang avslutas i sin 
nuvarande form och ersätts med ett nytt program med tydligare förutsättningar 
för engagemangsformen. (Se yrkande nr 131.) Detta yrkande, som lämnades in 
skriftligen, togs av misstag inte upp till behandling.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå första attsatsen i motion I36 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se över och anpassa 
befintligt material för internationella insatser som stöd till kretsar i deras 
informationsarbete.

att avslå andra, tredje och femte attsatserna i motion I36.

att avslå fjärde attsatsen i motion I36 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att pröva former för 
erfarenhetsutbyte mellan kretsar och rödakorsföreningar i Europa.

Motion I37
Motion I37 var inlämnad av Åsa Älander, medlem i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets, 
och Åsa Ljusenius, medlem i Göteborgs rödakorskrets. Motionärerna yrkade att 
Svenska Röda Korset inte längre ska delta i riksinsamlingen Världens Barn.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion 37 avslås till förmån för att 
styrelsen får i uppdrag att utreda och besluta om frågan om Svenska Röda Korsets 
deltagande i insamlingen Världens Barn.

Kicki Wölger, ombud 99, yrkade bifall till motion I37. (Se yrkande nr 155.)

Tina Helin, ombud 206, yrkade avslag på motion I37. (Se yrkande nr 157.)

Kerstin Sterner, ombud 308, Christer Halvarsson, ombud 63, Britt-Louise Gunnar, 
ombud 103, Eva Blomberg Svensson, ombud 91, Rosita Runegrund, ombud 298, 
yrkade avslag på motion I37. 

Åsa Älander, ombud 107, tillika motionär, meddelade att hon ställde sig bakom 
styrelsens yttrande. (Se yrkande nr 156.)

Asem Alkordi, ombud 297, meddelade att han tar tillbaka sitt yrkande att bifalla 
motionen.
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Kristina Ljungros, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att styrelsen står fast 
vid sitt yrkande, men föreslår att styrelsen lämnar en rapport till nästa Riksstämma.

Linus Hagander, ombud 16, drog tillbaka sitt yrkande om att styrelsen efter 
utredningen ska lämna förslag i frågan till nästa Riksstämma.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utreda och återkomma med en 
rapport till nästa Riksstämma avseende Svenska Röda Korsets deltagande i 
insamlingen Världens Barn.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, och Eva Blomberg Svensson, ombud 91, reserverade 
sig mot beslutet. (Se reservationer nr 29 och 30.)

Motion I38
Motion I38 var inlämnad av Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets. 
Motionären yrkade att whistle-blowinganmälningar gällande tjänstepersoner ska 
utredas av externa utredare och att det ska föras in i uppförandekoden.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion I38 avslås till förmån för att 
styrelsen uppdras att förtydliga i uppförandekoden att externa utredare alltid tas in 
de fall där ledamot av Svenska Röda Korsets styrelse eller ledningsgrupp blir anmäld 
till whistle-blowingfunktionen.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, och Ingegerd Palmér, ombud 124, yrkade bifall till 
motion I38. (Se yrkande nr 23 och 73.)

Inger Malmström, ombud 170, ställde sig positiv till styrelsens yttrande men lämnade 
ett tilläggsyrkande att förtydligandet i uppförandekoden ska gälla även tjänsteperson 
i chefsställning. Om hon inte får gehör för det av Riksstämman så lämnar hon 
tilläggsyrkandet att det ska finnas en möjlighet till överklagan.

Kristina Ljungros, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att styrelsen ställer sig 
bakom det första tilläggsyrkandet från Inger Malmström.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande, med Inger Malmströms 
tilläggsyrkande

att avslå första attsatsen i motion I38 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att förtydliga i uppförandekoden 
att externa utredare alltid tas in de fall där ledamot av Svenska Röda Korsets 
styrelse, ledningsgrupp eller annan tjänsteperson i chefsställning blir anmäld 
till whistle-blowingfunktionen.

att avslå andra attsatsen i motion I38.

Motion I39
Motion I39 var inlämnad av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Göteborgs, 
Säve-Kärra, Göteborgs Västra, Björlanda-Torslanda och Treuddens rödakorskretsar. 
Motionären yrkade att Svenska Röda Korset köper in eller skapar en utbildning 
om förebyggande och hantering av sexuella övergrepp och att det säkerställs att 
tjänstepersonerna har kompetens och kapacitet att stötta kretsar i frågor kring 
sexuella övergrepp och förebyggande arbete.
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I sitt yttrande över motion I39 menade styrelsen att skrivningen i uppförandekoden 
punkt 5.4 där det står att ”om anmälan gäller någon eller några i whistle-
blowergruppen så exkluderas dessa från information kring den specifika anmälan” är 
tillräckligt tydlig och yrkade därför att motion I39 anses besvarad med vad styrelsen 
anfört i yttrandet.

Kerstin Larsson, ombud 203, och Åsa Älander, ombud 107, yrkade bifall till 
styrelsens yttrande. (Se yrkanden 92 och 160.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I39 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Motion I40
Motion I40 var inlämnad av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Göteborgs, Säve-
Kärra, Göteborgs Västra, Björlanda-Torslanda och Treuddens rödakorskretsar.  
I motionen yrkades att frivilliga och tjänstepersoner förses med GDPR-säkra digitala 
verktyg för smidig delning och simultan redigering av dokument.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion I40 avslås till förmån för 
att styrelsen får i uppdrag att tillhandahålla enkla och effektiva digitala verktyg för 
modern dokumenthantering till hela organisationen samt tillhandahålla rutiner för 
kretsarna att använda för att säkra personuppgiftshanteringen enligt GDPR i dessa 
verktyg.

Therese Löf, ombud 272, tillika motionär, ställde sig positiv till styrelsens yttrande.

Leslie Öqvist, ombud 179, yrkade bifall till styrelsens yttrande.

Åsa Älander, ombud 107, yrkade bifall till styrelsens yttrande med tilläggsyrkandet 
att rutiner för hur frivilliga ska hanteras i krisinsatser utarbetas och att det finns en 
kryssruta i ett framtida webgränssnitt för frivilligrekrytering. (Se yrkande nr 164.)

Kristina Ljungros, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att styrelsen står fast 
vid sitt yttrande med hänvisning till att det skulle bli ett beslut från Riksstämman på 
en alltför detaljerad nivå, men att styrelsens intention är i enlighet med Åsa Älanders 
tilläggsyrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion I40 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att tillhandahålla enkla och 
effektiva digitala verktyg för modern dokumenthantering till hela 
organisationen samt tillhandahålla rutiner för kretsarna att använda för att 
säkra personuppgiftshanteringen enligt GDPR i dessa verktyg.

Motion I41
Motion I41 var inlämnad av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Göteborgs,  
Säve-Kärra, Göteborgs Västra, Treuddens och Björlanda/Torslanda rödakorskretsar.  
I motionen yrkades att styrelsen får i uppdrag att skapa tydliga och bindande riktlinjer 
för hanteringen av personuppgifter och andra känsliga uppgifter om uppgiftslämnare 
som rapporterar överträdelser av uppförandekod, lagar eller andra regler och att dessa 
riktlinjer även beskriver hur en agerar i de fall där personuppgifter eller andra känsliga 
uppgifter om uppgiftslämnaren inte har behandlats korrekt.
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I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motionen avslås till förmån för 
att styrelsen uppdras att säkerställa en korrekt behandling av uppgiftslämnarens 
personuppgifter och andra känsliga uppgifter.

Inga yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion I41 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att säkerställa en korrekt 
behandling av uppgiftslämnarens personuppgifter och andra känsliga 
uppgifter.

Motion I42
Motion I42 var inlämnad av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Göteborgs,  
Säve-Kärra, Göteborgs Västra, Treuddens och Björlanda/Torslanda rödakorskretsar.  
I motionen yrkades att samtlig IT-säkerhet utreds med hjälp av externa experter på 
IT-säkerhet och att eventuella brister åtgärdas.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att anse motion I42 besvarad med vad 
styrelsen anfört i yttrandet om att IT-säkerhetsarbete är en avvägningsfråga mellan 
kostnader, användarvänlighet och rätt nivå på säkerhet, och att det har avgjort 
dagens rutiner. 

Mattias Erhardsson, ombud 271, yrkade att styrelsen får i uppdrag att utreda 
säkerheten och vidta lämpliga åtgärder för all IT som används inom Svenska  
Röda Korset. Utredningen ska utformas och utföras med hjälp av externa experter 
och ska även baseras på vetenskap. (Se yrkande nr 76.)

Kristina Ljungros, Svenska Röda Korsets styrelse, yrkade avslag på  
Mattias Erhardssons yrkande.

Eva Blomberg Svensson, ombud 91, yrkade bifall till motion I42 och till  
Mattias Erhardssons yrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I42 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Motion I43
Motion I43 var inlämnad av Uppsala rödakorskrets. Motionären yrkade att 
styrelsen uppdras att inrätta en referensgrupp av förtroendevalda med förankring 
i frivilligverksamheten ute i kretsarna, att fungera som ett stöd för styrelse och 
generalsekreterare/tjänstepersonsorganisation när det gäller att omsätta tankar och 
idéer i lokal praktisk verklighet.

I sitt yttrande över motion I43 menade styrelsen att den föreslagna förändringen 
i stadgarna mer är av språklig betydelse och inte kommer att ändra något i 
praktiken, då förtroende- och tjänstepersonsorganisationen redan i dag är skilda 
från varandra genom att generalsekreteraren leder och fördelar arbetet inom 
tjänstepersonsorganisationen utifrån de uppdrag hen tilldelats av styrelsen och 
som utgår från de beslut som tagits på Riksstämman. Styrelsen yrkade därför att 
Riksstämman anser motion I43 besvarad med vad styrelsen anfört i yttrandet.
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Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade bifall till motion I43. (Se yrkande nr 24.) 
Ingegerd Palmér, ombud 124, tillika motionär, yrkade bifall till motion I43 med 
tilläggsyrkandet att styrelsen ges i uppdrag att utveckla formerna för samråd med 
och inflytande för kretsarna i bland annat policyer och instruktioner, redovisning av 
verksamhet och ekonomi, kris och beredskap. (Se yrkande nr 38.)

Johan Sohlberg, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att styrelsen ställer sig 
bakom Ingegerd Palmérs tilläggsyrkande.

Kicki Wölger, ombud 99, yrkade bifall till motion I43 och till Ingegerd Palmérs 
tilläggsyrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande, med Ingegerd Palmérs 
tilläggsyrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utveckla formerna för samråd 
med och inflytande för kretsarna i bland annat policyer och instruktioner, 
redovisning av verksamhet och ekonomi samt kris och beredskap.

att i övrigt anse motion I43 besvarad med vad styrelsen anfört.

Vice stämmoordförande Hala Mohammed informerade om morgondagens 
tidsschema.

Riksstämman beslutade

att ajournera mötet till nästkommande dag.

26. Påverkanstorg 2 – instämmanden avseende motioner E–H

Passet Instämmanden genomfördes för påverkanstorg 2.

På detta påverkanstorg behandlades motioner E1–E2: ekonomiskt regelverk, p. 4.2, 
kapitalbindning, F1–F4: ekonomiskt regelverk, p. 3.5, fördelning av ekonomiska 
resurser, G1–G2: ekonomiskt regelverk, p. 3.5, second hand – överskott, och H1–H2: 
second hand – koncept.
 

Söndag 26 maj

27.  Val av ordförande för Svenska Röda Korset för perioden 2019–2021

Vice stämmoordförande Hala Mohammed återupptog förhandlingarna.

Riksstämman beslutade

att justera röstlängden till 225 röstberättigade ombud.

Hala Mohammed informerade om att när tiden för att lämna in nomineringar utöver 
valberedningens utsända förslag gick ut hade inga nomineringar inkommit.

Val av ordförande för Svenska Röda Korset för 2019–2021 genomfördes. Inga förslag 
utöver valberedningens hade lämnats.

Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att välja Margareta Wahlström till ordförande för Svenska Röda Korset för 
perioden 2019–2021.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
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28. Val av övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse 
      för perioden 2019–2021

Val av övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse 2019–2021 genomfördes.  
Inga förslag utöver valberedningens hade lämnats.

Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att välja Martina Bruzelius, Birgit Hansson, Emma Knaggård Wendt,  
Kristina Ljungros, Johan Norell Bergendahl, Ingegerd Palmér, Angelica 
Rage, Gabriel Rappe, Johan Sohlberg, Katarina Struwe Orleifson och 
ordföranden i Röda Korsets Ungdomsförbund (Vera Carlbaum-Wrennmark) 
till ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse för perioden 2019–2021.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

29.  Val av revisorer och ersättare för åren 2020 och 2021

Val av revisorer och ersättare samt revisionsbyrå för åren 2020 och 2021 genomfördes. 
Inga förslag utöver valberedningens hade lämnats.

Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att välja Margareta Sterner och Ann-Mari Stonner till ordinarie 
föreningsrevisorer i Svenska Röda Korset för åren 2020 och 2021.

att välja Barbro Boström till första ersättare och Anders Stävhag till andra 
ersättare till föreningsrevisor för åren 2020 och 2021.

att välja EY som revisionsbyrå för Svenska Röda Korset med Thomas 
Lönnström som ordinarie auktoriserad revisor och Tomas Mathiesen som 
ersättare till auktoriserad revisor för åren 2020 och 2021.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

30. Val av valberedning för perioden 2019-2021

Val av Svenska Röda Korsets valberedning 2019–2021 genomfördes. Inga förslag 
utöver styrelsens respektive regionrådens hade lämnats.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att välja Per Lindqvist till ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning för 
perioden 2019–2021.

Riksstämman beslutade i enlighet med regionrådens förslag

att välja Elenor Nilsson, region Syd, Kajsa Svensson, region Sydost,  
Elin Andersson, region Väst, Gerty Holmstedt, region Gotland,  
Inger af Sillén, region Göta, Yvonne Hallin, region Stockholm,  
Marcia Gerhardsson, region Mellan, Britt-Louise Gunnar, region Mitt, 
Britt-Inger Allberg, region Södra Norrland, och Olov Wärnick, region Norra 
Norrland, till valberedning för Svenska Röda Korset för perioden 2019–2021.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
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31. Strategisk inriktning – fortsättning

Stämmoordförande Björn von Sydow tog över ledningen av förhandlingarna och 
påminde om det uppdrag som redaktionskommittén fått av Riksstämman att arbeta 
in tilläggen från Leslie Öqvist i den strategiska inriktningen (se punkt 24 i detta 
protokoll).

Leslie Öqvist meddelade att redaktionskommittén antagit hans revideringar som  
sitt förslag till beslut och tackade styrelsen för en utmärkt strategisk inriktning.

Redaktionskommittén, genom ordförande Oscar Fredriksson, presenterade 
revideringarna i den strategiska inriktningen som redaktionskommittén hade gjort  
på uppdrag av Riksstämman.

Sofia Westman, ombud 22, föreslog en omformulering i meningen: ”Vi bidrar även 
med kompetens inom hållbara lösningar i katastrofer, i att motverka negativa 
klimateffekter, frivillighet, psykisk hälsa och psykosocialt stöd samt genus och 
inkludering” då den innehåller en felsyftning. Redaktionskommittén, genom  
Oscar Fredriksson, tillstyrkte denna ändring.

Riksstämman beslutade i enlighet med redaktionskommitténs förslag

att fastställa framlagda revideringar i strategisk inriktning 2020–2023.  
(Se bilaga 14.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa strategisk inriktning för Svenska Röda Korset 2020–2023.  
 (Se bilaga 15.)

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att tillse att organisations-
förändringen och den efterföljande kraftsamlingen får förutsättningar att 
genomföras på det sätt som beskrivs i den strategiska inriktningen.

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att år 2021 göra en deluppföljning  
av den strategiska inriktningen.

32. Övriga motioner – motioner I – fortsättning

Motion I12 – fortsättning
Vice stämmoordförande Meit Fohlin övertog ledningen av förhandlingarna.

Riksstämman hade tidigare uppdragit åt redaktionskommittén att återkomma 
med ett förslag till beslut som tar hänsyn till attsatsen i motion I12 och styrelsens 
ordalydelse samt innehåller en tidsangivelse (se punkt 20 i detta protokoll).

Redaktionskommittén, genom ordförande Oscar Fredriksson, redogjorde för 
redaktionskommitténs förslag till beslut avseende motion I12. Inga andra yrkanden 
lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med redaktionskommitténs förslag

att avslå motion I12 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att till nästa Riksstämma se över 
befintligt försäkringsskydd för frivilliga och säkerställa att det är heltäckande 
och ger en rimlig ersättning.
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Motion I44
Motion I44 var inlämnad av Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets. 
Motionären yrkade att det införs en kompletterande stödresurs till kretsar i form av 
kretsdelegater.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen avslag på motion I44 med hänvisning 
till bland annat de stora utmaningar som ligger i att hitta trygga arbetsrättsliga 
former för ett oregelbundet återkommande uppdrag som styrelsen uppfattar att 
kretsdelegatrollen skulle innebära.

Tina Helin, ombud 206, yrkade avslag på styrelsens yrkande och bifall till motion I44. 
(Se yrkande nr 176).

Inger Malmström, ombud 170, tillika motionär, yrkade bifall till motion I44.

Vice stämmoordförande Meit Fohlin meddelade att med anledning av mängden 
ärenden och den knappa tiden som återstår dras talartiden ned från tre till två 
minuter.

Åsa Älander, ombud 107, yrkade bifall till styrelsens yttrande. (Se yrkande nr 175.)

Vice stämmoordförande Meit Fohlin fann att Riksstämman beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag att avslå motion I44. Votering begärdes och genomfördes.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motion I44.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, och Ing-Britt Karlsson, ombud 198, reserverade sig 
mot beslutet avseende motion I44. (Se reservationer nr 31 och 32.)

Motion I45
Motion I45 var inlämnad av Rolf Nilsson, medlem i Gefle rödakorskrets. Motionären 
yrkade att Svenska Röda Korsets styrelse uppdaterar materialet ”Nationella 
minoriteter och urfolk – skydd och rättigheter”, att styrelsen beslutar om en nationell 
utbildningskampanj samt att Riksstämman 2019 uppmanar regeringen att ratificera 
ILO 169.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen avslag på motion I45 då styrelsen inte 
ser något mervärde i att frångå de strategier som tagits fram och att driva denna 
fråga specifikt. Däremot ser styrelsen inget hinder för att kretsar på lokal nivå, med 
behovsanalyser som grund, arbetar med frågan.

Rolf Nilsson, ombud 97, tillika motionär, yrkade avslag på styrelsens yrkande.  
(Se yrkande nr 53.)

Linda Sjögren, ombud 163, yrkade bifall till tredje attsatsen i motion I45.  
(Se yrkande nr 182.) Asem Alkordi, ombud 298, och Britt-Louise Gunnar, ombud 103, 
yrkade bifall till motionen. (Se yrkanden nr 179 och 181.) Eva Blomberg Svensson, 
ombud 91, och Björn Eder, ombud 157, yrkade också bifall till motionen.

Riksstämman beslutade

att uppdra åt redaktionskommittén att återkomma med ett reviderat förslag till 
beslut avseende motion I45.
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Motion I46
Motion I46 var inlämnad av Göteborgs Första hjälpen-grupp samt Göteborgs, 
Säve-Kärra, Göteborgs Västra, Treuddens, Björlanda/Torslanda och Helsingborgs 
rödakorskretsar. I motionen yrkades att det inom Svenska Röda Korsets 
frivilligverksamheter förekommer olika rutiner kring tillhandahållande av läkemedel 
och att det därför behövs en utredning kring riktlinjer för detta.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen avslag på motionen till förmån för  
att se över behovet av ytterligare styrning avseende utdelning av läkemedel.

Christel Peterson, ombud 188, och Britt-Louise Gunnar, ombud 103, yrkade  
bifall till motion I46. (Se yrkanden nr 25 och 163.)

Ingegerd Palmér, ombud 124, yrkade bifall till styrelsens yrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion I46 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att se över behovet av ytterligare 
styrning avseende utdelning av läkemedel.

Motion I47
Motion I47 var inlämnad av Tranås rödakorskrets. I motionen yrkas att Svenska 
Röda Korset ingår centralt avtal för penninghantering.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motionen anses besvarad, då 
Svenska Röda Korset från och med 1/1–2019 tecknat ett ramavtal med en av landets 
ledande aktörer på området.

Solveig Haugen, ombud 247, och Kicki Wölger, ombud 99, yrkade bifall till motion 
I47. (Se yrkanden nr 174 och 183.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion I47 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört  
i sitt yttrande över motionen.

Ulla Petersson Imnell, ombud 43, Kersti Thorn, ombud 30, Åsa Älander, ombud 
107, Solveig Haugen, ombud 247, och Kicki Wölger, ombud 99, reserverade sig mot 
beslutet avseende motion I47. (Se reservationer nr 33, 34, 35, 36 och 37.)

Motion I48
Motion I48 var inlämnad av Claes Bergqvist, medlem i Svenljunga rödakorskrets. 
Motionären yrkade att felaktigt startdatum för kretsar tas bort och att kretsarna ska 
uppmuntras att uppdatera detta i Redy.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen bifall till första attsatsen i motionen 
och avslag på andra och tredje attsatserna i motionen till förmån för att uppmana 
kretsar med felaktiga startdatum i Redy att inkomma med korrekt information.

Claes Bergqvist, ombud 294, tillika motionär, yrkade bifall till styrelsens yttrande.

Britt-Louise Gunnar yrkade bifall till motion I48. (Se yrkande nr 26.)
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Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att bifalla första attsatsen i motion I48:

att startdatum nollställs för alla kretsar som nu har startdatum 1989-01-01.

att avslå andra och tredje attsatserna i motion I48 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att uppmana kretsarna med 
felaktiga startdatum i Redy att inkomma med korrekt information.

33. Medlemsavgift 2020-2021 med motioner J1–J2

Elisabet Perttu, Svenska Röda Korsets styrelse, föredrog styrelsens förslag till 
medlemsavgift för Svenska Röda Korset för 2020–2021.

Motioner J1 och J2 var inlämnade av Irené Fregelin och Lena Gråberg, medlemmar 
i Frösö rödakorskrets, Lars-Åke Lindström och Pia Edblad, medlemmar i Storsjö -
kretsen, Yvonne Nilsson och Iren Karlsson Berglund, medlemmar i Lit-Kyrkås-  
Häggenås rödakorskrets samt Frösö, Storsjö och Lit-Kyrkås-Häggenås rödakors-
kretsar samt rödakorskretsarna i samverkansrådet i Östersunds kommun respektive 
Eva Blomberg Svensson, medlem i Kilafors rödakorskrets, samt Kilafors och Arbrå 
rödakorskretsar. I motion J1 yrkades att medlemsavgiften för pensionärer sänks. 
I motion J2 yrkades bland annat att medlemsavgiften för pensionärer sänks, att 
medlemsavgiften kan betalas via autogiro månadsvis och att inbetalningen av 
månadsavgiften flyttas till en från januari efterkommande månad.

I sitt yttrande yrkade styrelsen avslag på motioner J1–J2, bland annat med anledning 
av att det inte bedöms att antalet nya medlemmar skulle väga upp förlusten av medel 
för de redan betalande medlemmarna.

Linda Sjögren, ombud 163, yrkade bifall till motion J1 med tilläggsyrkandet att 
medlemsavgiften sänks för dem som inte kan betala full avgift och yrkade bifall till 
motion J2. (Se yrkanden nr 184 och 187.)

Åsa Älander, ombud 103, yrkade bifall till styrelsens förslag med tilläggsyrkandet  
att det skrivs in i beslutet om medlemsavgifter att finansieringen av Riksstämmorna 
ska tas från medlemsavgifterna solidariskt mellan nationell och lokal nivå.  
(Se yrkande nr 186.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion J1.

att avslå motion J2.

Linda Sjögren drog tillbaka sitt tilläggsyrkande.

Vice stämmoordförande Meit Fohlin meddelade att styrelsen yrkade avslag på  
Åsa Älanders tilläggsyrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå Åsa Älanders tilläggsyrkande.

Åsa Älander, ombud 107, reserverade sig mot avslaget på sitt tilläggsyrkande.  
(Se reservation nr 57.)
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Riksstämman gick sedan till beslut om styrlsens förslaget till medlemsavgift i sin 
helhet.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att medlemsavgiften är oförändrad 250 kr under 2020–2021.

att familjemedlemsavgiften är oförändrad 125 kr/person under 2020–2021.

att fördelningen av medlemsavgiften förblir 50 procent till den nationella nivån 
och 50 procent till den lokala nivån under 2020–2021.

34. Uppdrag och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt ersätt  -
ning till Svenska Röda Korsets övriga styrelse och andra förtroendevalda

Valberedningens ordförande Ewa Jonsson presenterade valberedningens förslag till 
uppdrag och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt förslag till ersättning 
till Svenska Röda Korsets övriga styrelse och andra förtroendevalda.

Åsa Älander, ombud 107, yrkade bifall till valberedningens förslag.  
(Se yrkande nr 188.)

Riksstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att uppdraget för Svenska Röda Korsets ordförande är att leda Svenska  
Röda Korsets styrelses arbete samt att företräda organisationen nationellt och 
internationellt.

att detta uppdrag ska vara den huvudsakliga sysselsättningen för ordföranden.

att arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande ska följa och indexjusteras 
enligt det grundarvode som utgår till riksdagsledamöter.

att vid permanent förfall för ordföranden erhåller den som träder in som 
ordförande det av Riksstämman fastställda ordförandearvodet.

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.

att maximigränsen för ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst liksom 
ersättning till egen företagare fastställs till 4 000 kronor/dag för ledamöter 
i Svenska Röda Korsets styrelse, föreningsrevisorer och ledamöter i 
valberedning utsedd av Riksstämman samt till regionrådens ledamöter.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

35. Uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets valberedning

Svenska Röda Korsets styrelse, genom Shirin Persson, presenterade sitt förslag till 
uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets valberedning.

Kerstin Larsson, ombud 203, yrkade att uppdragsbeskrivningen för valberedningen, 
sjunde stycket, kompletteras med ”Erfarenhet från olika delar av Sverige”, såsom det 
står i § 10 i stadgarna.
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Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, med Kerstin Larssons 
tilläggsyrkande

att fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets valberedning.  
(Se bilaga 16.)

att i sjunde stycket i uppdragsbeskrivningen för Svenska Röda Korsets 
valberedning skriva in formuleringen ”erfarenhet från olika delar av Sverige” 
från § 10 i stadgarna om Svenska Röda Korsets styrelses uppdrag.

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.

36. Påverkanstorg 2 – beslut avseende motioner E–H

Riksstämman beslutade

att justera röstlängden till 240 röstberättigade ombud.

Efter att ha behandlats på påverkanstorget togs nu motioner E1–E2, F1–F4, G1–G2 
och H1–H2 upp för beslut.

Rådsplats E – Ekonomiskt regelverk
På rådsplats E, ekonomiskt regelverk, p. 4.2, Kapitalbindning, behandlades motioner 
E1–E2, ingivna av Karlstads rödakorskrets respektive Tomelilla rödakorskrets. 
I motionerna yrkades bland annat på ett övre riktmärke för kretsar gällande det 
obundna egna kapitalet som motsvarar de senaste fem årens verksamhetskostnader.

I sitt samlingsyttrande över motioner E1–E2 yrkade styrelsen avslag på motionerna.

Erik-Johan Hjelm, rådsplatsteamledare för rådsplats E, redovisade rådsplatsteamets 
huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över motioner 
E1-E2 samt ett tilläggsförslag från rådsplatsen att kretsens långsiktiga behov av medel 
för att utveckla verksamhet i hela sitt geografiska område beaktas. (Se bilaga 17.)

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag med 
tilläggsförslag

att avslå motion E1.

att i ekonomiskt regelverk föra in att Svenska Röda Korsets styrelse i det 
fortsatta arbetet med kapitalbindningsfrågorna beaktar kretsens långsiktiga 
behov av medel för att utveckla verksamhet i hela sitt geografiska område.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motion E2.

Rådsplats F – Ekonomiskt regelverk
På rådsplats F, ekonomiskt regelverk, p. 3.5, Fördelning av ekonomiska resurser, 
behandlades motioner F1–F4, ingivna av Umeå rödakorskrets, Terese Söderlund, 
medlem i Karlstads rödakorskrets, Ann-Marie Petersson, medlem i Ljungby-
Mortorp-Karlslunda rödakorskrets respektive Linköping Södra rödakorskrets.

I motion F1 yrkades att Svenska Röda Korsets styrelse bidrar till en ny form av 
trygghets- och utvecklingsfond för kretsar med syfte att på frivillig väg minska  
lokal kapitalbindning.
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I motion F2 yrkades att Svenska Röda Korsets styrelse skapar möjligheter för och 
uppmuntrar intern crowd-funding avseende finansiering av verksamhet mellan 
kretsar.

I motion F3 yrkades att en diskussion inleds angående relationen mellan inkomna 
medel, driftskostnader och netto till hjälpverksamhet vid second-hand-verksamhet.

I motion F4 yrkades att ekonomiskt regelverk för Svenska Röda Korset fastställs, 
med ändringen att byta ut skrivningen ”ges möjlighet” byts till ”vara skyldiga” i 
punkt 4.2 sista meningen.

I sitt samlingsyttrande över motioner F1–F4 yrkade styrelsen avslag på motionerna 
till förmån för att utreda möjligheten till hur kapital kan användas effektivt och 
solidarisk enligt den strategiska inriktningen och det ekonomiska regelverket, att i 
utredningen belysa riskerna utifrån givarnas krav och betydelsen av transparens och 
tydlighet i hur pengarna bör användas samt att i utredningen inkludera hur detta 
hanteras på ett kostnadseffektivt sätt och hur överskott bör beräknas.

Wiveka Norvell, rådsplatsteamledare för rådsplats F, redovisade rådsplatsteamets 
huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över motioner 
F1–F4. (Se bilaga 18.)

Maria Gripenhoftner, ombud 145, tillika motionär, lyfte motion F1 från rådsplatsen. 
(Se yrkande från Maria Gripenhoftner.) Vice stämmoordförande Meit Fohlin ställde 
motionen mot styrelsens förslag.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion F1.

Maria Gripenhoftner, ombud 145, reserverade sig mot beslutet avseende motion F1. 
(Se reservation nr 12.)

Inga andra yrkanden eller motioner lyftes. Motioner F1–F4 behandlades därför 
tillsammans.

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att avslå motioner F1–F4 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utreda möjligheten till hur 
kapital kan användas effektivt och solidariskt enligt den strategiska 
inriktningen och det ekonomiska regelverket. 

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att i utredningen belysa riskerna 
utifrån givarnas krav och betydelsen av transparens och tydlighet i hur 
pengarna bör användas. Utredningen ska innefatta hur detta kan hanteras på 
ett kostnadseffektivt sätt samt hur överskott bör beräknas.

Rådsplats G – Ekonomiskt regelverk – second hand
På rådsplats G, ekonomiskt regelverk, p. 3.5, second hand – överskott, behandlades 
motioner G1–G2, ingivna av Karlstads rödakorskrets respektive Olaus Petri 
rödakorskrets.

I motion G1 yrkades att kostnader för driften av en mötesplats ska skrivas in i 
ekonomiskt regelverk som en del av den lokala kretsens sociala verksamheter och 
en viktig del av Röda Korsets hållbarhetsarbete, att ta bort kravet på avveckling i 
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de fall överskott inte genereras över en tidsperiod av två år samt att kretsstyrelsen 
i respektive krets beslutar om hur överskottet av secondhandverksamheten ska 
användas.

I motion G2 yrkades bifall till attsatserna i motion G1 angående överskott.

I sitt samlingsyttrande över motioner G1–G2 yrkade styrelsen att motionerna anses 
besvarade.

Bengt Gunnarson, rådsplatsteamledare för rådsplats G, redovisade rådsplatsteamets 
huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över motioner 
G1–G2. (Se bilaga 19.) Han meddelade att motionären till G2 har dragit tillbaka sin 
motion.

Solveig Haugen, ombud 247, lyfte sitt yrkande från rådsplatsen. (Se yrkande från 
Solveig Haugen.)

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag

att anse motioner G1–G2 besvarade med vad Svenska Röda Korsets styrelse 
anfört i sitt yttrande över motionerna.

Kicki Wölger, ombud 99, reserverade sig mot beslutet avseende motion G2.  
(Se reservation nr 58.)

Rådsplats H – Second hand – koncept
På rådsplats H, second hand – koncept, behandlades motioner H1–H2, ingivna av 
Eda rödakorskrets respektive Linköping Södra rödakorskrets.

I motion H1 yrkades att second hand-konceptet delas i två delar för större respektive 
mindre second hand-butiker.

I motion H2 yrkades att alla second hand-verksamheter ska bedrivas inom ett och 
samma koncept.

I sitt samlingsyttrande över motioner H1–H2 yrkade styrelsen avslag på motionerna 
till förmån för att utreda och besluta i frågan om en modell för second hand-
verksamheten som bör omfatta samtliga butiker inom Svenska Röda Korset.

Per Lindqvist, rådsplatsteamledare för rådsplats H, redovisade rådsplatsteamets 
huvudförslag som var detsamma som styrelsens yrkande i yttrandet över motioner 
H1–H2. (Se bilaga 20.)

Gunilla Egeryd, ombud 79, lyfte sitt yrkande från rådsplatsen. (Se bilaga 20, yrkande 
från Gunilla Egeryd.) Mattias Erhardsson, ombud 271, lyfte sitt yrkande från 
rådsplatsen. (Se yrkande från Mattias Erhardssson.)

Riksstämman beslutade i enlighet med rådsplatsteamets huvudförslag, med Mattias 
Erhardssons tilläggsyrkande

att avslå motioner H1-H2 till förmån för:

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att utreda och besluta i frågan om 
en modell för second hand-verksamheten som bör omfatta samtliga butiker 
inom Svenska Röda Korset, men som inte är tvingande.
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Riksstämman beslutade i enlighet med Gunilla Egeryds yrkande

att avgifterna för konceptbutikerna ska vara differentierade och på sikt avvecklas 
helt.

att materialet ska vara anpassat efter behov och därmed att varje butik själv får 
beställa önskat material utefter aktuell kampanj.

att kampanjmaterial ska skickas ut tidigare än i dag så att det lokalt kan planeras 
bättre i god tid.

att Svenska Röda Korsets styrelse ska arbeta för att samtliga second hand-
butiker ingår i samma koncept.

att utbildningar för personal i second hand-butikerna sker med en jämnare 
frekvens för att kvalitetssäkra kunskaperna och konceptet.

37. Ekonomiskt regelverk att gälla från 2020 och motioner E3–E4

Svenska Röda Korset, genom styrelseledamot Johan Sohlberg, presenterade sitt 
förslag till reviderat ekonomiskt regelverk. 

Motioner E3–E4 var inlämnade av Umeå rödakorskrets respektive Britt-Louise 
Gunnar, medlem i Knivsta rödakorskrets, Mona Palander, medlem i Sundsvalls 
rödakorskrets, och Birgith Wiklund Molberg, medlem i Njurunda rödakorskrets, 
samt Uppsala rödakorskrets.

I motion E3 yrkades att Riksstämman i första hand avslår det liggande förslaget 
till ekonomiskt regelverk och i andra hand avslår det liggande förslaget gällande 
punkter 3.5 Second hand-försäljning och kretsinsamling, 4.1 Kapitalförvaltning och 
stiftelseförvaltning, 4.2 Kapitalbindning, 5.5 Internrevision, samt 5.6 Uppföljning  
och kontroll.

I motion E4 yrkades på avslag på det ekonomiska regelverket och att styrelsen i stället 
får i uppdrag att till nästa Riksstämma, i en bred process, ta fram ett nytt förslag till 
regelverk.

I sitt yttrande över motionerna yrkade styrelsen avslag på motionerna.

Christel Petersen, ombud 188, och Tina Helin, ombud 206, Linda Sjögren, ombud 
163, yrkade bifall till styrelsens yrkande över motioner E3–E4. Maria Gripenhoftner, 
ombud 145, yrkade bifall till motion E3. Åsa Älander, ombud 107, Erik Elfgren, ombud 
135, Mona Palander, ombud 254, tillika motionär, och Britt-Louise Gunnar, ombud 
103, tillika motionär, yrkade bifall till motion E4 (Se yrkanden nr 31, 60, 68 och 193.) 
Ingegerd Palmér, ombud 124, tillika motionär, yrkade bifall till motioner E3–E4.

Tina Helin, ombud 206, yrkade på ett tillägg att punkt 3.5 i det ekonomiska 
regelverket ändras så att det inte ska finnas en gräns på två år under uppstartsfasen i 
det fall överskott inte genereras när kupanverksamheten startar.

Maria Gripenhoftner, ombud 145, yrkade avslag på styrelsens yrkande och lämnade 
ett tilläggsyrkande att om Riksstämman bifaller styrelsens förslag ska en mycket nära 
dialog föras med kretsar som är direkt berörda av förändringarna och en arbetsgrupp 
med uppdrag att stötta kretsarna ska bildas. (Se yrkande nr 59.)
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Åsa Älander, ombud 107, yrkade avslag på ekonomiskt regelverk och lämnade in ett 
tilläggsyrkande att om Riksstämman fastställer det ekonomiska regelverket enligt 
förslag ska kretsdelen brytas ut ur regelverket och stämman endast besluta om de 
nationella delarna. (Se yrkande nr 192.)

Kerstin Larsson, ombud 203, yrkade bifall till det ekonomiska regelverket och 
lämnade in ett tilläggsyrkande att under punkt 3.5 ”om överskott inte genereras över 
en tidsperiod” ska undantag göras under uppstartsfasen. (Se yrkande nr 191.)

Vice stämmoordförande Meit Fohlin meddelade att attsatserna i motionerna 
hanteras en i taget. Först ställdes därför första attsatsen i motion E3 mot styrelsens 
avslagsyrkande. Vice stämmoordföranden bedömde att Riksstämman beslutade 
enligt styrelsens förslag. Votering begärdes och genomfördes.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå första attsatsen i motion E3.

Andra attsatsen i motion E3 ställdes mot styrelsens avslagsyrkande. Vice stämmo-
ordföranden bedömde att Riksstämman beslutade enligt styrelsens förslag. Votering 
begärdes och genomfördes.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå andra attsatsen i motion E3.

Motion E3 i sin helhet ställdes därefter mot styrelsens avslagsyrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion E3.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, Kicki Wölger, ombud 99, Eva Blomberg Svensson, 
ombud 91, Helena Thorstensson, ombud 102, Mikael Sjölund, ombud 251, och 
Kerstin Morin, ombud 121, reserverade sig mot beslutet avseende motion E3.  
(Se reservationer nr 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 20.)

Första attsatsen i motion E4 ställdes mot styrelsens avslagsyrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå första attsatsen i motion E4.

Andra attsatsen i motion E4 ställdes mot styrelsens avslagsyrkande. Vice stämmo-
ordföranden bedömde att Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande. 
Votering begärdes och genomfördes.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå andra attsatsen i motion E4.

Tredje attsatsen i motion E4 ställdes mot styrelsens avslagsyrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå tredje attsatsen i motion E4.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, Eva Blomberg Svensson, ombud 91, Kicki Wölger, 
ombud 99, Helena Thorstensson, ombud 102, Mikael Sjölund, ombud 251, och 
Kerstin Morin, ombud 121, reserverade sig mot beslutet avseende motion E4.  
(Se reservationer nr 13, 14, 15, 17, 18, 19 och 20.)
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Tilläggsyrkandets båda attsatser ställdes därefter mot avslag. Vice stämmoord-
föranden bedömde att Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande 
om avslag på första attsatsen. Votering begärdes och genomfördes. Vice stämmo-
ordföranden bedömde återigen att Riksstämman beslutade om avslag på första 
attsatsen. Rösträkning begärdes och genomfördes. 99 personer röstade för styrelsens 
yrkande om avslag och 132 personer röstade för tilläggsyrkandets första attsats.

Riksstämman beslutade i enlighet med första attsatsen i Maria Gripenhoftners 
tilläggsyrkande

att en mycket nära dialog ska föras med de kretsar som riskerar att drabbas 
negativt genom detta beslut så att även dessa känner att de är delaktiga och 
kan påverka vidare utformning inom det ekonomiska regelverket.

Vice stämmoordföranden bedömde att Riksstämman beslutade i enlighet med 
andra attsatsen i tilläggsyrkandet. Votering begärdes och genomfördes. Vice 
stämmoordföranden bedömde återigen att Riksstämman beslutade i enlighet med 
andra attsatsen i tilläggsyrkandet. Rösträkning begärdes och genomfördes. 128 
personer röstade för styrelsens yrkande om avslag och 106 personer röstade för 
tilläggsyrkandets andra attsats.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå andra attsatsen i Maria Gripenhoftners tilläggsyrkande.

Tina Helin, ombud 206, drog tillbaka sitt tilläggsyrkande.

Åsa Älanders tilläggsyrkande om att bryta ut kretsdelen ur regelverket (yrkande nr 
192) ställdes mot avslag. Styrelsen, genom Johan Sohlberg, yrkade avslag på tillägget.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå Åsa Älanders tilläggsyrkande.

Vice stämmoordföranden konstaterade att Kerstin Larssons yrkande (nr 191) och 
Tina Helins tilläggsyrkande avseende punkt 3.5 berörde frågor som redan har 
hanterats på påverkanstorget och därför inte tas upp till beslut under denna punkt.

Därmed var motioner E3-E4 hanterade och Riksstämman beslutade om det 
ekonomiska regelverket i sin helhet.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa ekonomiskt regelverk för Svenska Röda Korset att gälla från 2020. 
(Se bilaga 21.)

38. Uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer

Svenska Röda Korsets styrelse, genom Kristina Ljungros, presenterade sitt förslag till 
uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa uppdragsbeskrivning för Svenska Röda Korsets föreningsrevisorer. 
(Se bilaga 22.)

I beslutet deltog inte ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse.
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39. Arbetsgivarregelverk att gälla från 2020

Svenska Röda Korsets styrelse, genom ordförande Margareta Wahlström, 
presenterade sitt förslag till arbetsgivarregelverk att gälla från och med 2020. 
Arbetsgivarregelverket är ett nytt styrdokument för Svenska Röda Korset som 
Riksstämman föreslogs fastställa.

Ingegerd Palmér, ombud 124, och Åsa Älander, ombud 107, yrkade bifall till 
styrelsens förslag. (Se yrkanden nr 34 och 195.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa arbetsgivarregelverk för Svenska Röda Korset att gälla från 2020. 
(Se bilaga 23.)

40. Stadgar att gälla från 2020 och motioner K1–K2, K6–K23

Stämmoordförande Björn von Sydow övertog ledningen av förhandlingarna.

Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, redogjorde för styrelsens förslag 
till reviderade stadgar. Stadgarna, som beslutas med två tredjedels majoritet, 
föreslogs gälla från den 1 januari 2020.

Oscar Fredriksson meddelade att styrelsen har tagit intryck av gårdagens 
diskussioner och föreslår en justering i andra attsatsen i förslagen till beslut. 
Ändringen innebär att kretssammangåendet till en krets per kommun ska vara 
genomfört ”med sikte på den 1 januari 2023” i stället för ”senast den 1 januari 2023” 
som det stod i styrelsens utsända förslag. (Se yrkande nr 190.)

Åsa Älander, ombud 107, framförde ett tack till Oscar Fredriksson och dem som 
arbetat med översynen av stadgarna för ett genomarbetat stadgeförslag.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, tackade styrelsen för denna justering och 
meddelade att hon därmed drar tillbaka sitt yrkande om avslag på den andra 
attsatsen i styrelsens förslag. (Se yrkande nr 32.)

Stämmoordförande Björn von Sydow meddelade att motionerna tas upp för 
behandling en och en.

De paragrafnummer som anges nedan är från stadgar för föreningen Svenska  
Röda Korset gällande från 2016-01-01.

Motion K1
Motion K1 var inlämnad av Enköpings, Fjärdhundra och Åsunda rödakorskretsar. 
Motionärerna yrkade att Svenska Röda Korset styrelse inte ska kunna ingripa mot 
förtroendevald i en krets, enligt ett tidigare förslag från styrelsen i § 6 i stadgarna, 
utan det ska endast kretsens medlemmar ha rätt att göra.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion K1 avslås med anledning av 
att erfarenheten har visat att möjligheten måste finnas, även om den endast kommer 
att tillämpas i undantagsfall.

Inga yrkanden lämnades.
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Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion K1.

Motion K2
Motion K2 var inlämnad av Birgitta Lindqvist, medlem i Ludvika rödakorskrets, och 
Eva Blomberg Svensson, medlem i Kilafors rödakorskrets, samt Ludvika, Hofors och 
Kilafors rödakorskretsar. Motionärerna yrkade att samarbete ska ske på alla nivåer 
mellan Svenska Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund, inte endast från 
Svenska Röda Korsets sida såsom styrelsen föreslagit i § 7 i stadgarna.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion K2 anses besvarad med vad 
styrelsen anfört i yttrandet mot bakgrund av att styrelsen instämmer med motionären 
men föreslår en något modifierad skrivning i stadgarna.

Inga yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att anse motion K2 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört i sitt 
yttrande över motionen.

Motioner K3–K5
Motioner K3–K5 behandlades under punkt 10 i detta protokoll.

Motion K6
Motion K6 var inlämnad av Daniel Gardelin Zambon, medlem i Röda Korsets 
Ungdomsförbund. Motionären yrkade att första vice ordförande och andra vice 
ordförande för Svenska Röda Korset utses av Riksstämman efter förslag från 
Svenska Röda Korsets valberedning, vilket skulle införas i § 9 i stadgarna.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion K6 avslås då styrelsen är av 
den meningen att ordföranden och styrelsen måste kunna få vara flexibla och själva 
fatta beslut om arbetsformer och eventuella ändringar under mandatperioden.

Inga yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion K6.

Motion K7
Motion K7 var inlämnad av Falu rödakorskrets. Motionären yrkade att ändra i § 9 
i stadgarna att motioner till Riksstämman ska vara Svenska Röda Korsets styrelse 
tillhanda senast sista februari.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion K7 avslås då detta skulle få 
stora konsekvenser för planeringen och förberedelsearbetet inför Riksstämman.

Agneta Hallberg, ombud 100, yrkade bifall till motion K7. (Se yrkande nr 47.)

Stämmoordföranden ansåg att styrelsens förslag fått flest röster. Votering begärdes 
och genomfördes. Stämmoordföranden ansåg att motionen fått flest röster.
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Riksstämman beslutade

att bifalla motion K7:

att ändra i stadgarna § 9, moment Motioner och förslag, tredje stycket, till 
”Motioner till Riksstämman ska vara Svenska Röda Korsets styrelse 
tillhanda senast den sista februari riksstämmoåret.”

Motion K8
Motion K8 var inlämnad av Röda Korsets Ungdomsförbund. Motionären yrkade att 
Svenska Röda Korsets valberedning ska bestå av en representant från Röda Korsets 
Ungdomsförbund, vilken nomineras av Röda Korsets Ungdomsförbunds styrelse och 
att detta ska föras in i § 9 i stadgarna.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att det i stadgarna § 9, moment 
Valberedningen, förs in att Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse ska 
nominera en ledamot till Svenska Röda Korsets valberedning, och att motion K8 
därmed anses besvarad.

Inga yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att föra in i stadgarna § 9, moment Valberedningen, att Röda Korsets 
Ungdomsförbunds förbundsstyrelse ska nominera en ledamot till Svenska 
Röda Korsets valberedning.

att därmed anse motion K8 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse 
anfört i sitt yttrande över motionen.

Motioner K9–13
Motioner K9–K13 var inlämnade av Uppsala rödakorskrets; Britt-Louise Gunnar, 
medlem i Knivsta rödakorskrets, Ingegerd Palmér, medlem i Uppsala rödakorskrets, 
Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets, Rolf Nilsson, medlem i 
Gefle rödakorskrets, Ann-Britt Nilsson, medlem i Bomhus rödakorskrets, Ingalott 
Eriksson, medlem i Alnö rödakorskrets, Birgith Wiklund Molberg, medlem i 
Njurunda rödakorskrets, Annchristin Höglund, medlem i Sköns rödakorskrets, 
Inger Nilsson, medlem i Skönsbergs rödakorskrets, Mona Palander, medlem i 
Sundsvalls rödakorskrets, Britt-Marie Jonsson, medlem i Tuna-Attmar-Stöde 
rödakorskrets, rödakorskretsarna i samverkansrådet i Sundsvalls kommun, Birgitta 
Lindqvist, medlem i Ludvika rödakorskrets; Åsa Älander, medlem i Ljusdal-
Järvsö rödakorskrets, Helsingborgs rödakorskrets; Eva Westerlund, medlem Timrå 
Rödakorskrets, samt Timrå rödakorskrets.

Motionärerna yrkade att i § 9, Ombud, i stadgarna, stryks dels att riksstämmoombuds 
sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra riksstämmoperioder, det vill 
säga åtta år, dels styrelsens tidigare förslag att det är kretsstyrelsens ordförande eller 
annan ledamot i kretsstyrelsen som är valbar som stämmoombud.

I motioner K9–K12 yrkades att alla medlemmar ska vara valbara som riksstämmo-
ombud. I motioner K9–K10 yrkades även att den sammanhängande mandattiden för 
ombud inte ska begränsas. I motion K13 yrkades att om en kommun saknar ombud, 
kan ombud väljas bland kretsens aktiva frivilliga eller från angränsande kommun.
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Ingegerd Palmér, ombud 124, yrkade bifall till motion K9. (Se yrkande nr 39.)

Agneta Hallberg, ombud 100, yrkade bifall till motion K10. (Se yrkande nr 48.)

Åsa Älander, ombud 107, yrkade bifall till styrelsens yttrande över motioner K9–K13. 
(Se yrkande nr 196.)

Christel Petersen, ombud 188, yrkade bifall till styrelsens yttrande över motioner  
K9–K13. (Se yrkande nr 197.)

Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att styrelsen stod fast 
vid sitt förslag att den sammanhängande mandattiden begränsas till högst åtta år, 
men att styrelsen dragit tillbaka sitt tidigare förslag om att endast kretsordförande 
eller kretsstyrelseledamot är valbara som riksstämmoombud och yrkade i sitt 
samlingsyttrande över motioner K9-K13 bifall till förslaget att alla medlemmar 
ska vara valbara som riksstämmoombud. Däremot yrkade styrelsen avslag på att 
frivilliga ska vara valbara som ombud.

Även om styrelsen lämnat ett samlingsyttrande över motioner K9–K13 togs 
motionerna upp en och en för beslut.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå första delen i attsatsen i motion K9.

att bifalla andra delen av attsatsen i motion K9:

att i §9, moment Ombud, stryka meningen ”Valbar som ombud är kretsstyrelsens 
ordförande eller annan ledamot i kretsstyrelsen”.

att bifalla första meningen i attsatsen i motion K10 och motioner K11–K12  
i sin helhet:

att valbara till riksstämmoombud ska vara medlemmarna i en krets.

att avslå andra meningen i attsatsen i motion K10.

att avslå motion K13.

Motion K14
Motion K14 var inlämnad av Uppsala rödakorskrets. Motionären yrkade bland  
annat att förslaget om kommunkretsar avslås och att samtliga nuvarande 
formuleringar i § 6 i stadgarna bibehålls samt att skrivningarna i § 14 i stadgarna  
om samverkansråden kvarstår.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att andra delen i sjunde attsatsen i 
motion K14 bifalls, att nionde attsatsen anses besvarad samt att övriga attsatser 
avslås. Styrelsens avslagsyrkanden beror till stor del på att styrelsen vidhåller att 
kommunkretsar leder till en mer ändamålsenlig organisation och konsekvenser är då 
att samverkansråden på sikt avvecklas.

Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att styrelsen, 
med anledning av den diskussion som under gårdagen fördes om förslaget till 
kommunkretsar, har jämkat sitt förslag till tidsgräns för när sammangåendet till en 
krets per kommun ska vara genomfört.

Ingegerd Palmér, ombud 124, tillika motionär, meddelade att hon ställer sig bakom 
styrelsens jämkningsförslag till ändrad tidsgräns för sammangående till kommun-
kretsar och därför drar tillbaka motion K14.

59PROTOKOLL SVENSKA RÖDA KORSETS RIKSSTÄMMA 2019 |  VISBY 24–26 MAJ 2019



Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, åttonde, tionde, elfte och tolfte 
attsatserna i sin helhet samt första delen av sjunde attsatsen i motion K14.

att bifalla andra delen i sjunde attsatsen i motion K14:

att senaste datum för anmälan av ombud ändras till den 5 mars.

att anse nionde attsatsen besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse anfört 
i sitt yttrande över motionen.

Motioner K15–K16
Motioner K15–K16 var inlämnade av Rolf Nilsson, medlem i Gefle rödakorskrets, 
samt Gefle, Bomhus, Knivsta, Mora, Fjärdhundra, Hofors, Ludvika, Hagunda 
och Ludvika rödakorskretsar respektive Enköpings, Fjärdhundra och Åsunda 
rödakorskretsar. Motionärerna yrkade att ordet tjänstepersonsorganisation, som 
föreslås användas ibland annat § 10 stadgarna i stället för tjänstemannaorganisation, 
ersätts med serviceorganisation. I motion K15 yrkades även att ordet tjänsteman 
ersätts med anställd eller handläggare.

I sitt samlingsyttrande över motionerna yrkade styrelsen att motioner K15–K16 avslås 
med anledning av att det föreslagna ordet i motionerna inte stämmer överens med det 
arbete som Svenska Röda Korsets tjänstepersoner utför.

Inga yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motioner K15–K16.

Britt-Louise Gunnar, ombud 103, reserverade sig mot beslutet avseende motioner 
K15–K16. (Se reservation nr 59.)

Motion K17
Motion K17 var inlämnad av Täby rödakorskrets. Motionärerna yrkade att kallelse 
till kretsstämma, enligt § 11 i stadgarna, kan ske genom annonsering i tillgänglig 
lokalplats där så är möjligt.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motion K17 avslås då styrelsen vill 
betona hur angeläget det är att medlem åtminstone en gång om året har en direkt 
kontakt med sin krets.

Inga yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion K17.

Motion K18
Motion K18 var inlämnad av Agneta Hallberg, Urban Lindblom och Sofia Wiklund, 
medlemmar i Falu rödakorskrets. Motionärerna yrkade att § 11 i stadgarna 
kompletteras med dels att kretsmedlem kan till kretsens valberedning nominera 
ledamot till förtroendeuppdrag i kretsstyrelsen, dels att nomineringar ska vara 
kretsens valberedning tillhanda senast den 31 december året före kretsstämman.
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I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att styrelsen får i uppdrag att beakta 
motion K18 i utarbetandet av tillämpningsföreskrifterna till stadgarna och att i övrigt 
anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört i yttrandet.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att beakta motion K18 i 
utarbetandet av tillämpningsföreskrifter till stadgarna.

att i övrigt anse motion K18 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse 
anfört i sitt yttrande över motionen.

Motioner K19–K20
Motioner K19–20 var inlämnade av Åsa Älander, medlem i Ljusdal-Järvsö 
rödakorskrets respektive Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets. 
I motion K19 yrkades att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att väljas till 
riksstämmoombud och samtidigt valbar till regionrådet och att det tydliggörs att 
medlem är valbar till regionrådet. I motion K20 yrkades det att det inte ska vara 
möjligt att vara ledamot i flera regionråd samtidigt.

I sitt samlingsyttrande över motionerna yrkade styrelsen att föra in i § 13 i stadgarna 
att medlem i krets i regionen är valbar till regionrådet och i övrigt anse motioner 
K19-K20 besvarade med vad styrelsen anfört i yttrandet.

Åsa Älander, ombud 107, tillika motionär, yrkade bifall till styrelsens yttrande över 
motioner K19–K20. (Se yrkande nr 199.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att föra in i stadgarna § 13 att ”valbara till regionråd är medlemmarna i krets i 
regionen”.

att uppdra åt styrelsen att beakta motion K20 i utarbetandet av 
tillämpningsföreskrifter till stadgarna.

att i övrigt anse motioner K19-K20 besvarade med vad Svenska Röda Korsets 
styrelse anfört i sitt yttrande över motionerna.

Motion K21
Motion K21 var inlämnad av Falu rödakorskrets. Motionärerna yrkade att 
valordningen inför Riksstämman som omnämns i § 13 i stadgarna kompletteras med 
dels att kretsmedlem och kretsstyrelseledamot kan till regionrådets valberedning 
nominera ledamot till regionrådet, dels att nomineringar ska vara regionrådets 
valberedning tillhanda senast den sista februari.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att styrelsen uppdras att beakta motion 
K21 i utarbetandet av valordningen inför nästa Riksstämma och att därmed anse 
motionen besvarad med vad styrelsen anfört i yttrandet.

Inga yrkanden lämnades.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att beakta motion K21 i 
utarbetandet av valordning inför nästa Riksstämma.

att därmed anse motion K21 besvarad med vad Svenska Röda Korsets styrelse 
anfört i sitt yttrande över motionen.
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Motion K22
Motion K22 var inlämnad av Malmö rödakorskrets. Motionärerna yrkade att det i 
§ 21 i stadgarna införs att de tillämpningsföreskrifter till stadgarna som Svenska  
Röda Korsets styrelse är ansvarig för att ta fram ska gå på remiss till alla krets-
styrelser och att de träder i kraft om två tredjedelar av kretsarna godkänner dem.

I sitt yttrande över motionen yrkade styrelsen att motionen avslås med hänvisning till 
att med tvååriga riksstämmoperioder skulle nyttan av tillämpningsföreskrifterna blir 
begränsad med en så pass omfattande process som motionären föreslår.

Kerstin Larsson, ombud 203, tillika motionär, yrkade bifall till motion K22.  
(Se yrkande nr 108.)

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion K22.

Motion K23
Motion K23 var inlämnad av Malmö rödakorskrets. Motionärerna yrkade att en 
stadgetolkningskommitté bildas och stadgefästs i § 22, som bland annat består till 
minst hälften av kretsrepresentanter och har rätt till ersättning för inkomstbortfall.

Mot bakgrund av att Riksstämman kommer att äga rum tätare och att det redan 
finns en stadgegrupp som består av representanter från alla nivåer i organisationen 
yrkade styrelsen i sitt yttrande över motionen att motion K23 avslås.

Åsa Älander, ombud 107, yrkade bifall till första och tredje attsatserna i motion K23. 
(Se yrkanden 170 och 171.)

Kerstin Larsson, ombud 203, tillika motionär, yrkade bifall till motion K23.  
(Se yrkande nr 198.)

Först ställdes Åsa Älanders bifallsyrkanden till första och tredje attsatserna i motion 
K23 mot styrelsens yrkande på avslag av motionen. Riksstämman beslutade i enlighet 
med styrelsens yrkande.

Därefter ställdes styrelsens yrkande mot Kerstin Larssons bifallsyrkande till motion K23.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande

att avslå motion K23.

Stadgar
Efter beslut om inkomna motioner behandlade Riksstämman de yrkanden som 
lämnats på styrelsens förslag till reviderade stadgar.

Linus Hagander, ombud 16, yrkade att i § 3d i stadgarna ska även fortsatt fred i 
världen inleda paragrafen. (Se yrkande nr 110.)

Oscar Fredriksson, Svenska Röda Korsets styrelse, meddelade att styrelsen yrkade 
bifall till Linus Haganders yrkande med det förbehållet att ”fred i världen” inte 
ändras till ”freden i världen”.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens och Linus Haganders yrkande

att i § 3d i stadgarna ska lyda ”Svenska Röda Korset strävar efter att genom 
sitt arbete bidra till fred i världen, öka respekten för den internationella 
humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna enligt principen om alla 
människors lika värde samt bidra till hållbar utveckling.”
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Linus Hagander, ombud 16, yrkade att Svenska Röda Korsets styrelse inte har  
rätt att utesluta medlem i krets såsom är föreslaget i § 4, moment Uteslutning, andra 
stycket, andra meningen, samt att styrelsen får i uppdrag att utreda hur processerna 
för beslut om uteslutning och överklagande av beslut om uteslutning kan utformas.  
(Se yrkande nr 111.)

Oscar Fredriksson framförde att styrelsen ställer sig bakom den första delen  
i Linus Haganders yrkande avseende skrivningen i § 4 i stadgarna.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens och Linus Haganders yrkande

att § 4, moment Uteslutning, andra stycket, andra meningen, i stadgarna ska 
kvarstå enligt den redan gällande lydelsen: ”Beslut om uteslutning fattas 
av styrelsen för den krets som medlemmen tillhör eller för medlem utan 
kretstillhörighet av Svenska Röda Korsets styrelse.”

Linus Hagander, ombud 16, menade att den föreslagna ordningen för fyllnadsval 
av valberedningsledamot inte är komplett när det gäller fyllnadsval av ordförande 
i valberedningen eller ledamot från Röda Korsets Ungdomsförbund och yrkade att 
styrelsens uppdras att utreda detta. (Se yrkande nr 112.)

Oscar Fredriksson meddelade att styrelsen ställer sig bakom Linus Haganders 
yrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens och Linus Haganders yrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att till nästa Riksstämma utreda 
hur fyllnadsval av valberedningens ledamöter ska kunna göras oavsett vilken 
position i valberedningen det är som behöver tillsättas genom fyllnadsval.

Linus Hagander, ombud 16, yrkade att även styrelsen även informerar Riksstämman, 
vid sidan av föreningsrevisorerna, om eventuella beslut om undantag från stadgarna 
och att detta därför kvarstår i den nya föreslagna paragrafen ”Undantag från och 
tolkning av stadgarna”. (Se yrkande nr 114.)

Oscar Fredriksson meddelade att styrelsen ställer sig bakom Linus Haganders yrkande.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens och Linus Haganders yrkande

att den föreslagna paragrafen ”Undantag från och tolkning av stadgarna”, första 
stycket, ska ha följande lydelse: ”Styrelsen har rätt att medge undantag från 
bestämmelserna i stadgarna. Beslut om undantag från stadgebestämmelser 
ska skyndsamt anmälas till föreningsrevisorerna och till nästa Riksstämma.”

Tina Helin, ombud 206, yrkade att lydelsen i § 3b, punkt 9, överensstämmer med orda-
lydelsen i Diskrimineringslagen kap 1, § 1, när det gäller begreppen könsöver skridande 
identitet eller uttryck och funktionsnedsättning. (Se yrkande nr 142.) Styrelsen har i sitt 
förslag till § 3b föreslagit begreppen könsidentitet eller uttryck och funktionsvariation.

Oscar Fredriksson meddelade att styrelsen och Tina Helin jämkat sina förslag och 
kommit överens om att föreslå Riksstämman begreppen könsöverskridande identitet 
och funktionsvariation.
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Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens och Tina Helins yrkande

att i § 3b, nionde punkten, i stadgarna använda begreppen ”könsöverskridande 
identitet” och ”funktionsvariation”.

Charlotte Lagersten, ombud 169, lämnade fyra följande yrkanden: I § 3d i stadgarna 
ska även fortsatt fred i världen inleda paragrafen. I § 4, moment Uteslutning, den nya, 
sista raden, ska framgå vilken instans som ska pröva återinträde av utesluten medlem. 
§ 6, fjärde stycket, ska läggas till ”där så är möjligt”: ”Kretsar ska där så är möjligt 
samverka med varandra.” I § 10, moment Ordförande och övriga ledamöter, tolfte 
stycket, ändras ”denna” till ”ledamot”.

Oscar Fredriksson framförde att styrelsen ställer sig bakom Charlotte Lagerstens 
första, tredje och fjärde yrkande samt yrkar avslag på det andra yrkandet om   
uteslut ning av medlem till förmån för att styrelsen får i uppdrag att under kommande 
man dat period skapa rutiner för hantering av uteslutna medlemmar. Charlotte 
Lagersten ställde sig positiv till styrelsens förslag avseende hennes andra yrkande. 
Hennes första yrkande, avseende ”fred i världen”, har Riksstämman redan behandlat 
och beslutat om (se ovan).

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens och Charlotte Lagerstens yrkande

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att till nästa Riksstämma skapa 
rutiner för hantering av uteslutna medlemmar.

att § 6, fjärde stycket, i stadgarna ska ha följande lydelse: ”Kretsar ska där så är 
möjligt samverka med varandra.”

att § 10, moment Ordförande och övriga ledamöter, tolfte stycket, andra 
meningen, i stadgarna ska ha följande lydelse: ”Ledamot får ej heller ha 
betalningsanmärkningar och/eller förfallna obetalda skatteskulder.”

Riksstämman beslutade

att justera röstlängden till 198 röstberättigade ombud.

41. Övriga motioner – motion I45 – fortsättning

Vice stämmoordförande Meit Fohlin övertog ledningen av förhandlingarna.

Nu togs motion I45 upp till behandling, som Riksstämman tidigare beslutat att 
hänskjuta till redaktionskommittén för förslag till beslut (se punkt 32 i detta 
protokoll).

Riksstämman beslutade i enlighet med redaktionskommitténs förslag

att avslå motion I45 till förmån för:

att frågan om urfolks och minoriteters rättigheter inryms i Svenska Röda Korsets 
pågående arbete mot diskriminering och för mångfald.

att det existerande utbildningsmaterialet ”Nationella minoriteter och urfolk  
– skydd och rättigheter” görs tillgängligt för kretsarna som ett viktigt verktyg 
i vårt påverkansarbete.
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42. Stadgar att gälla från 2020 – fortsättning

Stämmoordförande Björn von Sydow återtog ledningen av förhandlingarna.

Då väntetiden för att få igång den digitala omröstningen bedömdes vara för lång 
genomfördes omröstningen av stadgarna manuellt med hjälp av rösträknarna. 
Stadgarna röstades igenom enhälligt, med 202 röster för styrelsens förslag med de 
revideringar som stämman beslutat om (se ovan) och ingen röst för avslag.

Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att fastställa reviderade stadgar för föreningen Svenska Röda Korset att gälla 
från och med 2020-01-01. (Se bilaga 24.)

att kretssammangåendet till en krets per kommun ska vara genomfört med 
sikte på den 1 januari 2023. §§ 6 och 14 i Svenska Röda Korsets stadgar 
gällande från den 1 januari 2016 ska tillämpas av och gälla för kretsar och 
samverkansråd fram tills dess sammangående av kretsar till en kommunkrets 
genomförts. Efter genomfört sammangående ska Svenska Röda Korsets 
stadgar gällande från den 1 januari 2020 tillämpas.

att anpassa mandatperioderna för förtroendevalda till de nya stadgarna 
genom att alla som vid tidpunkten för Riksstämman 2019 är valda för en 
mandatperiod som sträcker sig längre än till 2021 avsluta denna senast 2021.

att uppdra åt Svenska Röda Korsets styrelse att i tillämpningsföreskrifterna till 
stadgarna tydliggöra tillämpningen av ovan.

43. Övriga frågor

Claes Bergqvist, ombud 295, föreslog Riksstämman att göra ett uttalande om 
kärnvapen. Med anledning av att punkten inte tidigare annonserats, samt på 
grund av brist på tid för ombud att läsa och kommentera uttalandet, beslutade 
Riksstämman att det inte var möjligt att göra ett uttalande.

Riksstämman beslutade

att inte ta upp övriga frågor som inte annonserats tidigare under Riksstämman.
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44. Riksstämman avslutas

Vice stämmoordförande Hala Mohammed informerade om att plats och tid för nästa 
Riksstämma inte ännu är fastställt utan att upphandling påbörjas under hösten samt 
att utvärdering av denna stämma kommer att skickas per e-post till ombuden.

Ordförande Margareta Wahlström tackade alla ombud, stämmopresidiet, de frivilliga 
i Röda Korset Gotland, den avgående styrelsen, den nyvalda styrelsen, justerare, 
rösträknare och tjänstepersoner som har arbetat för att genomföra Riksstämman.

Ordförande Margareta Wahlström avslutade därmed Riksstämman 2019.

Vid protokollet:

Ida Kennerberg  Anna Mattson

Stämmopresidium:

Björn von Sydow Meit Fohlin Hala Mohammed
Stämmoordförande Vice stämmoordförande Vice stämmoordförande

Justerat 2019-08-31:

Ingalill Gällstedt  Miroslav Han
Justerare  Justerare
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