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Protokoll fört vid Rädda Barnens Riksförbunds Riksmöte
den 11-15 september 2020 via Zoom och VoteIT

§ 1 Riksmötet öppnas

Mötet invigdes genom välkomstanförande av Lars Stjernkvist,
kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. En film från
Norrköpings ungdomscirkus som skulle ha uppträtt kommer
förmedlas till ombuden.
Lise Bergh, Rädda Barnens ordförande, förklarade Riksmötet
öppnat och höll därefter ett inledningstal. Därefter hälsade Monica
Grahn, ordförande i distriktet Sörmland-Östergötland och
Norrköpingsgruppen också alla välkomna.
Lise Bergh föreslog att mötet skulle gå direkt till § 5 a) och
därefter återgå till dagordningen. Detta med anledning av de
tekniska omständigheterna.
Riksmötet beslutade
att gå direkt till § 5 a) och därefter återgå till dagordningen.

§ 2 Fastställande av
röstlängd

Röstlängden fastställdes i VoteIT. Den upptog 95 valda ombud.
(bilaga 1).
Riksmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 95.

§ 3 Godkännande av
kallelse till Riksmöte

Mötesordförande meddelade att kallelse sändes till samtliga
distrikt och lokalföreningar samt Rädda Barnens
Ungdomsförbund och publicerades innan den 31 januari, vilket
stadgarna kräver.
Riksmötet beslutade
att anse Riksmötet kallat i stadgeenlig ordning.

§ 4 Fastställande av
dagordning

Förelåg förslag till dagordning.
Yrkanden:
Y1 att fastställa dagordningen enligt ordningen i VoteIT.
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Y2 att bryta ur propositionerna till ett eget påverkanstorg som
genomförs på lördag.
Y3 att vi beslutar att riksmötet ska avslutas på söndag i enlighet
med den ursprungliga kallelsen och att voteringar ska ske inom
den tidsramen
Riksmötet beslutade
att fastställa dagordningen enligt ordningen i VoteIT.
att bryta ur propositionerna till ett eget påverkanstorg som
genomförs på lördag.
att avslå Y3.
§ 5 Val av mötesfunktionärer

Lise Bergh presenterade förslaget till mötesordföranden.
Riksmötet beslutade

a) Ordförande och
vice ordförande

b) Sekreterare och
bisittare

att till ordförande utse Johan Groth, Stockholm och till vice
ordförande utse Margareta Israelsson, Västerås.
Mötesordföranden presenterade förslaget till övriga
mötesfunktionärer.
Riksmötet beslutade
att till sekreterare utse Klas Corbelius samt till bisittare utse Max
Horttanainen.

c) Två rösträknare och
protokollsjusterare

Riksmötet beslutade
att till rösträknare tillika protokollsjusterare utse Kajsa Eklund och
Sylvia Wallin.

§ 6 Fastställande av
förhandlingsordning

Förelåg riksstyrelsens förslag till förhandlingsordning som
föredrogs av mötesordföranden. Nomineringar till
förtroendeposter ska göras senast fredag den 11 september kl
19.30. Övrig fråga ska anmälas senast fredag den 11 september kl
19.30.

Justering av röstlängd

Riksmötet beslutade
att justera röstlängden till 95 ombud.
att ha yrkandestopp kl 14 på söndag.
att alla har rätt att reservera sig och få det infört i protokollet.
Övrig text under punkt 8 stryks.
att fastställa riksstyrelsens förslag till förhandlingsordning med
ovanstående justeringar.
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§ 7 Val av mötesfunktionärer
a) Rådsplatsledare för
rådsplatser

Mötesordföranden presenterade förslaget till rådsplatsledare för
rådsplatserna.
Riksmötet beslutade
att till rådsplatsledare för rådsplatserna utse Maria Netz, Lena
Windahl, Edvin Arnby-Machata, Åsa Eliasson, Shams Faraj,
Katrin Meyer, Malin Ahola, Erik Fransson, Camilla Nygren, Linn
Krane, Hanna Strömland och Rodolfo Zuinga.

b) Beredningsutskott

Mötesordföranden meddelade att det inte kommer vara några
beredningsutskott i år.

c) Två diskrimineringsombud

Mötesordföranden föredrog förslaget till diskrimineringsombud.
Riksmötet beslutade
att till diskrimineringsombud utse Carl von Essen och Sofia Bidö.

Justering av röstlängd

Riksmötet beslutade
att justera röstlängden till 98 ombud.

Förelåg års- och förvaltningsberättelse för 2018-2019, som
§ 8 Behandling av årsoch förvaltningsberättelse föredrogs av Rädda Barnens generalsekreterare Helena Tybell.
Filmer finns tillgängliga i VoteIT och på medlemssidorna.
för åren 2018 och 2019
Riksmötet beslutade
att godkänna års- och förvaltningsberättelsen för åren 2018 och
2019.
§ 9 Behandling av
revisionsberättelse för
åren 2018 och 2019

Förelåg revisionsberättelse 2018 och 2019 som föredrogs av
förtroendevald revisor Torbjörn Englund.
Riksmötet beslutade
att godkänna revisionsberättelsen för åren 2018 och 2019.

§ 10 Fastställande av
balans- och
resultaträkning för
åren 2018 och 2019

Förelåg balans- och resultaträkning för 2018 och 2019 som
föredrogs av generalsekreterare Helena Tybell.
Riksmötet beslutade
att fastställa den redovisade balans- och resultaträkningen 2018
och 2019.

§ 11 Fråga om
ansvarsfrihet för

Förelåg frågan om ansvarsfrihet för Rädda Barnens Riksförbunds
styrelse för förvaltningen 2018 och 2019.

________________________________________________________________________ 3

DocuSign Envelope ID: 67CF9CC7-D006-4C48-B988-9BB9116BBE54

Rädda Barnen
Protokoll Riksförbundets Riksmöte 2020
2020-09-11--15

styrelsen för åren
2018 och 2019

Riksmötet beslutade
att ge riksstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2018 och 2019.

§ 12 Behandling av
styrelsens rapport om
åtgärder med anledning
av Riksmötesbeslut 2018

Förelåg riksstyrelsens rapport om åtgärder med anledning av
riksmötesbeslut 2018 som föredrogs av Ingela Schmidt, ledamot i
riksstyrelsen. Rapporten kommer läggas upp på medlemssidorna
och styrelsen ska bjuda in till ett lunchseminarium i Teams på
onsdag.
Riksmötet beslutade
att godkänna rapporten om åtgärder med anledning av
Riksmötesbeslut 2018.

Reservationer

Reservationer lämnas av:
Kristian Alm: “Jag reserverar mig mot att Styrelsens rapport om
åtgärder med anledning av Riksmötesbeslut 2018 lades till
handlingarna utan att ombuden haft möjlighet att ta del av
rapporten och ha synpunkter. Jag noterar också det märkliga att
rapportansvarig hävdar att det inte är så viktigt att skicka ut den i
förväg eftersom det inte är en stadgeenlig punkt på dagordningen.
Då behöver den ju inte alls vara med, om vi inte ska ha
möjligheter att tycka till. Min bedömning är att detta är en av de
viktigaste punkterna, eftersom den visar hur arbetet framåt sker.”
Britta Öström: “På grund av frånvaro av rapport reserverar jag
mig mot att godkänna rapporten.”
Sylvia Wallin: “Reserverar mig angående redovisning av punkt 12
Åtgärder m a a Riksmötesbeslut 2018.”
Simone Ek: “Jag ansluter mig till övriga ledamöter i
Stockholmsdistriktet och vill reservera mig för styrelsens rapport
om åtgärder med anledning av Riksmötesbeslut 2018. För tunn
redovisning.”
Cecilia Ekstrand: “Jag ansluter till reservationer gällande punkt
12 Att godkänna en rapport som presenteras vid sittande möte är
inte seriöst oavsett att det inte är en stadgeenlig punkt.”
Stefan Johansson: “Jag anser att tillfredsställande rapportering
varken gjorts innan eller under Riksmötet.”
Sabil Khan: “På grund av frånvaro av rapport reserverar jag mig
mot att godkänna rapporten.”
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Mötesordföranden påminner om nomineringsstopp till
förtroendeposter och inlämnande av övriga frågor. Det meddelas
att dragningen av motioner flyttas till söndag morgon.
Ajournering

Riksmötet ajourneras till lördag 12 september kl 09.00.
Riksmötet återupptogs.
Lise Bergh bad om ursäkt för att det inte funnits någon skriftlig
rapport kring uppföljning av riksmötesbeslut 2018. Hon bad de
som hade frågor att lämna dem till kansliet. Hon meddelade också
att det planerade lunchseminariet på onsdag ställts in.

§ 13 Föredragningar av
styrelsens propositioner

Lise Bergh föredrog styrelsens propositioner. Efter
påverkanstorget lämnades korta sammanfattningar.

Justering av röstlängd

Riksmötet beslutade
att justera röstlängden till 95 ombud.

a) Strategier för
medlemskap

Förelåg riksstyrelsens förslag till Strategier för medlemskap inför
behandling på rådsplats 6.
Riksmötet beslutade
att medlemsantalet inom Rädda Barnen ska stabiliseras för att
sedan öka under den kommande fyraårsperioden.
att genom verksamhet engagera fler medlemmar och aktiva lokalt,
att riksstyrelsen utvecklar ett ändamålsenligt stöd och en strategi
för medlemsrekrytering.
att ambitionen för medlemsantalet inom Rädda Barnen är att öka
detsamma.
Riksmötet beslutade
att justera röstlängden till 99 ombud.

b) Förslag kring
organisation

Förelåg riksstyrelsens förslag kring organisation inför behandling
på rådsplats 1.
Riksmötet beslutade
att uppdra åt Riksstyrelsen att genom en bred utredning och med
hög delaktighet från medlemsrörelsen fortsätta arbetet med och
dialogen kring Rädda Barnens organisation och ekonomi.
att utredningens direktiv och genomförandeplan utformas
tillsammans med representanter från distrikt, lokalföreningar och
RBUF.
att riksmötet 2022 slutligen fattar beslut i organisations – och
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ekonomifrågorna.
att uppdra åt Riksstyrelsen att genomföra en utredning om Rädda
Barnens framtida organisation för att till Riksmötet 2022 lägga
fram förslag för beslut.
att utredningens direktiv och genomförandeplan skall utformas
tillsammans med distriktsordförandegruppen.
att utredningen ska bestå av lika antal representanter som utses av
Riksstyrelsen samt medlemsrörelsen via
distriktordförandegruppen.
Riksmötet beslutade
Justering av röstlängd
att justera röstlängden till 100 ombud.

c) förnyelse av riksmöte
och verksamhetskonferens

d) Barns rätt till
utbildning

Förelåg riksstyrelsens förslag till förnyelse av riksmöte och
verksamhetskonferens inför behandling på rådsplats 2.
Riksmötet beslutade
att Riksmötet hålls vart annat år i Stockholm från 2022
att Verksamhetskonferensen hålls vart annat år på olika platser i
landet, från 2021.
att anta ekonomiska föreskrifter för Riksmötet 2022 enligt bilaga.
att tid för verksamhetskonferensen ska vara i november 2021
Förelåg riksstyrelsens förslag till Barns rätt till utbildning inför
behandling på rådsplats 5.
Riksmötet beslutade
I princip så stöder vi styrelsens förslag men vill ha följande
lydelse: Rätten till utbildning är grundläggande och regleras i
svensk lagstiftning. Kvalitén i den utbildning som ges behöver
säkerställas och vara likvärdig oavsett var man bor och oavsett
funktionsnivå.
att Rädda Barnen ska utveckla ett kraftfullt påverkansarbete och
tillsammans med andra idéburna aktörer verka för att
utbildningshuvudmannen lever upp till skollagens bestämmelser
och intentionerna i konventionen om barnets rättigheter.
att Rädda barnen ska fortsätta utveckla kvalitativa, direktstödjande
insatser som i huvudsak ska bidra till att stärka barn i lärandet,
verka för trygghet och skydd i och omkring skolan samt att barn
deltar i skolans olika beslutsprocesser.
att direktinsatserna ska systematiseras, utvärderas och
dokumenteras för att sprida kunskap och erfarenhet.
att arbetet ska ske i samverkan mellan riksstyrelse, distrikt,
lokalföreningar och kansli.
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Omprövning av beslut

Lise Bergh föreslog att beslutet och yrkandestoppet i § 13 D skulle
rivas upp då ett misstag skedde. Genom en omröstning i VoteIT
biföll riksmötet förslaget.
Riksmötet beslutade
att Rätten till utbildning för barn är grundläggande och regleras i
svensk lagstiftning. Kvalitén i den utbildning som ges behöver
säkerställas och vara likvärdig.
att Rädda Barnen verkar särskilt för att säkerställa den rätten för
barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet och gör det
tillsammans med andra idéburna, såväl som offentliga och privata
aktörer.
att Rädda Barnen ska utveckla ett kraftfullt påverkansarbete och
tillsammans med andra idéburna aktörer verka för att
utbildningshuvudmannen lever upp till skollagens bestämmelser
och konventionen om barnets rättigheter.
att Rädda barnen ska fortsätta utveckla kvalitativa, direktstödjande
insatser som ska bidra till att stärka barn i lärandet, verka för
trygghet och skydd i och omkring skolan samt att barn deltar i
skolans olika beslutsprocesser.
att direktinsatserna ska systematiseras, utvärderas och
dokumenteras för att sprida kunskap och erfarenhet.
att arbetet ska ske i samverkan mellan riksstyrelse, distrikt,
lokalföreningar och kansli.
Detta ersätter tidigare fattat beslut i § 13 D.

e) Rädda Barnens vision

Förelåg riksstyrelsens förslag till Rädda Barnens vision inför
behandling på rådsplats 1.
Riksmötet beslutade
att Rädda Barnens vision ska vara “att göra barnkonventionen
verklig för varje barn.”
att alla nivåer inom organisationen påbörjar ett aktivt arbete för att
förverkliga visionen.
att lokalföreningar och distrikt får det stöd som behövs i
uppföljningen av arbetet med Barnkonventionen blir lag.

Justering av röstlängd

Riksmötet beslutade
att justera röstlängden till 102 ombud.

f) Stadgar

Förelåg riksstyrelsens förslag till reviderade stadgar för Rädda
Barnen inför behandling på rådsplats 3.
Riksmötet beslutade
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att riksstyrelsens förslag om nya stadgar istället beslutas på 2022
års riksmöte.

Omprövning av beslut

Lise Bergh föreslog att beslutet i § 13 F skulle rivas upp pga
otydlig propositionsordning. Genom en omröstning i VoteIT
avslog riksmötet förslaget. Detta tolkades inte som en
bordläggning utan att styrelsen är fri att arbeta vidare med
förslaget till stadgar.
Lise Bergh föreslog då att bryta ut yrkandet “att beslutsrätt för
riktlinjer ges till Riksstyrelsen” som först hade fallit då det hängde
ihop med “att anta nya stadgar i enlighet med riksstyrelsens
stadgeproposition,” Detta bifölls.
Riksmötet beslutade
att riksstyrelsens förslag om nya stadgar istället beslutas på 2022
års riksmöte.
att beslutsrätt för riktlinjer ges till Riksstyrelsen.
Detta ersätter tidigare fattat beslut i § 13 F.

g) Förslag till
medlemsavgift 2021-2022

Förelåg riksstyrelsens förslag till medlemsavgift 2021-2022 för
Rädda Barnen inför behandling på rådsplats 4.
Riksmötet beslutade
att avgiften för ungdomsmedlemmar förblir 75 kronor
att avgiften för helbetalande medlemmar förblir 200 kronor
att avgiften för hushållsmedlemskap förblir 300 kronor
att 25 % av medlemsavgiften fördelas till lokalföreningarna

Uttalande

Generalsekreterare Helena Tybell föredrog uttalandet “Barnen
sover under bar himmel i katastrofens Lesbos – Sverige måste
hjälpa till”.
Riksmötet beslutade
att ställa sig bakom uttalandet “Barnen sover under bar himmel i
katastrofens Lesbos – Sverige måste hjälpa till” som lyder enligt
bilaga 2.
att anse beslutet enhälligt.

§ 14 Rapport om Rädda
Barnens arbete inom
Internationella Rädda
Barnen

Förelåg rapport om Rädda Barnens arbete inom Internationella
Rädda Barnen som presenterats i form av en film på VoteIT.
Riksmötet beslutade
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att godkänna rapporten om Rädda Barnens arbete inom
Internationella Rädda Barnen.
§ 15 Rapport från
Rädda Barnens
Ungdomsförbund

Vendela Carlfjord, förbundsordförande i Rädda Barnens
Ungdomsförbund, uppmanade riksmötet att kolla in filmen på
VoteIT och gärna maila frågor till henne. En viktig sak är att de
har fått pengar och samarbetspartners för att arbeta för att sänka
rösträttsåldern. De har också träffat företrädare för regeringen.
Riksmötet beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 16 Fastställande av
nominering av
kandidater till
styrelsen

Valberedningens ordförande Marianne Omne-Pontén berättade om
valberedningens arbete och föredrog valberedningens förslag.
Nominerade kandidater till riksstyrelsen presenterade sig.
Ordförande:
 Jens Orback
Vice ordförande:
 Madeleine Sultan Sjöqvist
 Cecilia Abrahamsson (ej valberedningen)
Övriga ledamöter:
 Cecilia Abrahamsson
 Lars Axelsson
 Josephine Bladh
 Monica Burman
 Anders Ferbe
 Oliwer Karlsson
 Raymond Mankowitz
 Ingela Schmidt
 Monica Selin
 Maria Schillaci (ej valberedningen)
Därefter skedde pläderingar.

Justering av röstlängd

Riksmötet beslutade
att justera röstlängden till 103 ombud.
att fastställa nomineringsstoppet.

§ 17 Fastställande av
Valberedningen föreslog för perioden 2020-2022 10 ledamöter
antalet övriga ledamöter i samt ordförande (utöver RBUF:s ledamot samt dennes personlige
Riksstyrelsen
ersättare vilka utses vid deras kongress). Yrkandet justerades på
förslag av presidiet till att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter, 1
vice ordförande samt 1 ordförande.
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Riksmötet beslutade
att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter, 1 vice ordförande samt 1
ordförande.
§ 18 Arvodering och
ersättningar till
förtroendevalda

Förelåg förslag till arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Riksmötet beslutade
att godkänna valberedningens förslag till arvodering och
ersättningar till förtroendevalda.

§ 19 Val av
riksförbundets
styrelse
a)

Ordförande,
två år

Förelåg valberedningens förslag till ordförande i Rädda Barnen:
Jens Orback.
Riksmötet beslutade
att till ordförande i Riksförbundets styrelse på två år välja


Jens Orback (nyval)

att anse valet vara enhälligt.
b)

Vice ordförande,
två år

Till posten som vice ordförande i Rädda Barnen förelåg två
nomineringar: Madeleine Sultan Sjöqvist (valberedningen) och
Cecilia Abrahamsson.
Omröstningen i VoteIT utföll:
 Cecilia Abrahamsson 54
 Madeleine Sultan Sjöqvist 48
Riksmötet beslutade
att till vice ordförande i Riksförbundets styrelse på två år välja


c)

Cecilia Abrahamsson (nyval)

Ordinarie ledamöter, Madeleine Sultan Sjöqvist meddelade att hon inte stod till
två år
förfogande som ledamot. Valberedningens ordförande Marianne
Omne-Pontén meddelade att valberedningen ställer sig bakom
förslaget på Maria Schillaci.
Valberedningens reviderade förslag till ordinarie ledamöter i
Rädda Barnen: Lars Axelsson, Josephine Bladh, Monica Burman,

________________________________________________________________________ 10

DocuSign Envelope ID: 67CF9CC7-D006-4C48-B988-9BB9116BBE54

Rädda Barnen
Protokoll Riksförbundets Riksmöte 2020
2020-09-11--15

Anders Ferbe, Oliwer Karlsson, Raymond Mankowitz, Maria
Schillaci, Ingela Schmidt och Monica Selin.
Riksmötet beslutade
att till ordinarie ledamöter (9 personer) i Riksförbundets styrelse
på två år välja










Lars Axelsson (omval)
Josephine Bladh (nyval)
Monica Burman (omval)
Anders Ferbe (omval)
Oliwer Karlsson (omval)
Raymond Mankowitz (omval)
Ingela Schmidt (omval)
Monica Selin (omval)
Maria Schillaci (nyval)

Utöver detta har RBUF rätt att utse en ledamot och en ersättare till
Rädda Barnens riksstyrelse.
Justering av röstlängd

Riksmötet beslutade
att justera röstlängden till 102 ombud.

§ 20 Val av revisor och
ersättare
a) Revisor, två år
Justering av röstlängd

Riksmötet beslutade
att bordlägga punkt 20 till imorgon söndag och öppna
nomineringen.
att justera röstlängden till 101 ombud.
Punkten återupptogs på söndagen. Marianne Omne-Pontén från
valberedningen meddelade deras förslag till revisor, Gay
Ljungberg. Övrig nominering: Michael Lönn.
Omröstningen i VoteIT utföll:
 Gay Ljungberg 85
 Michael Lönn 8
Riksmötet beslutade
Att till revisor på två år välja
 Gay Ljungberg

b) Personlig ersättare

Förelåg bara en nominering till personlig ersättare, Annika Draws.
Riksmötet beslutade
Att till personlig ersättare på två år välja
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Annika Draws

§ 21 Val av auktoriserad Marianne Omne-Pontén från valberedningen presenterade
revisor och ersättare förslaget till auktoriserad revisor och ersättare.
a)

Revisor, två år
Riksmötet beslutade
att till ordinarie auktoriserad revisor på två år välja


b)

Personlig ersättare

Erik Albenius, PwC (nyval)

Riksmötet beslutade
att till personlig ersättare till ordinarie auktoriserad revisor på två
år välja


Cecilia Luther, PwC (nyval)

§ 22 Val av valberedning
Marianne Omne-Pontén från valberedningen presenterade
förslaget till ordförande tillika sammankallande i valberedningen,
Ewa Back. Ewa Back presenterade sig själv.
a) Ordförande, två år

Riksmötet beslutade
att till ordförande tillika sammankallande i valberedningen på två
år välja


b) Fyra ledamöter, två
år

Ewa Back (nyval)

Marianne Omne-Pontén från valberedningen presenterade
förslaget till ledamöter i valberedningen: Tomas Rydsmo, Britta
Öström och Gunnel Eneroth. Därutöver nominerades Maliha
Khan och Henrik Holmquist. De nominerade kandidaterna
presenterade sig. Då stadgan medger föreslog presidiet att alla
föreslagna väljs.
Riksmötet beslutade
att till ledamöter i valberedningen, på två år välja
 Tomas Rydsmo (omval)
 Britta Öström (nyval)
 Gunnel Eneroth (nyval)
 Maliha Khan (nyval)
 Henrik Holmquist (nyval)

§ 23 Beslut inför
Riksmötet 2022

Lise Bergh föredrog förslaget kring tid för Riksmötet 2022.
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Riksmötet beslutade
a) Tid och plats
att 2022 genomföra riksmöte mellan 23-25 september.
b)

Ekonomiska föreskrifter och
resereglemente

Maria Frisk föredrog riksstyrelsens förslag till ekonomiska
föreskrifter för Riksmötet 2022.
Riksmötet beslutade
att godkänna de ekonomiska föreskrifterna för Riksmötet 2022.

§ 24 Rapport om tid för
verksamhetskonferens 2021

Maria Frisk föredrog rapport om tid för verksamhetskonferensen
2021.
Riksmötet beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.
Riksmötet ajourneras till söndag 13 september kl 09.00.

Ajournering
Riksmötet återupptogs.

Uttalande

Lise Bergh föredrog förslaget till uttalande till stöd för
Deklarationen för en stark demokrati. Det utskickade förslaget
hade bearbetats av skrivarstugan under lördagen.
Riksmötet beslutade
att anta uttalandet “För en stark demokrati” som lyder enligt
bilaga 3.

§ 25 Behandling av
motioner

Föranmälda talare presenterade sina motioner. Därefter
påverkanstorg.
Presidiet föreslog yrkandestopp kl 12.30 och en ändring av
upplägget vilket innebar att inte genomföra en tredje rådsplats.
Riksmötet beslutade
att inte genomföra en ytterligare rådsplats.
att fastställa yrkandestoppet till kl 12.30.
Därefter redogjorde rådsplatsledarna för diskussionerna.

Justering av röstlängd

Riksmötet beslutade
Att justera röstlängden till 101 ombud.
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Protest

Sylvia Wallin: Jag fick inte möjlighet att dutta p g a ljudproblem.
Missade också justeringen av röstlängden innan. Förslag: kolla
upp innan en uppdatering av röstlängden att alla kan höra. Det är
ju speciella förhållanden i år, och tekniken måste bara fungera för
alla. Det är en demokratifråga också, tycker jag.
Därpå följde en duttning i VoteIT där ombuden röstade på
yrkanden. Yrkanden med färre än 18 röster, utöver styrelsens och
motionärernas ursprungliga yrkanden, föll.

Motion 1

Förelåg motion 1 ”Lokalföreningarnas ekonomiska situation”
inlämnad av Lokalföreningen Lerum, som behandlats på rådsplats
3.
Riksmötet beslutade
att medan den framtida organisationen utreds, ge riksstyrelsen i
uppdrag att skapa en tidsbegränsad medels(penga)fond där
lokalföreningar och distrikt utifrån behov kan ansöka om extra
medel för verksamhet/administration fram till Riksmötet 2022.

Motion 2

Förelåg motion 2 ”Förändra basstödet till distrikten - för goda
förutsättningar för Ett Rädda Barnen” inlämnad av Yvonne
Stålnacke, DO Norrbotten mfl, som behandlats på rådsplats 3.
Riksmötet beslutade
att riksstyrelsen skyndsamt utarbetar ett förslag på fördelning av
basstödet till distrikten, så att vi får rimligare förutsättningar att
bedriva verksamhet även i distrikt med långa avstånd och gles
kollektivtrafik.

Motion 3

Förelåg motion 3 ”Lokalföreningars medlemmar är också
Distriktets medlemmar” inlämnad av Rädda Barnen Distrikt
Kronoberg som behandlats på rådsplats 1.
Riksmötet beslutade
att Distriktet får använda lokalföreningarnas medlemmars emailadresser förutsatt att brott mot GDPR ej föreligger. Allt i syfte
att informera medlemmar om Rädda Barnens verksamhet i länet.

Motion 4

Förelåg motion 4 ”Barn som lever i svåra livssituationer”
inlämnad av Rädda Barnens lokalförening Ängelholm-Båstad
styrelse, som behandlats på rådsplats 5.
Riksmötet beslutade
att anse motionen besvarad.
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Motion 5

För motion 5 ”Tillföra resurser till arbete med barn som lever i
svåra livssituationer” inlämnad av Rädda Barnens lokalförening
Ängelholm-Båstad styrelse, som behandlats på rådsplats 5.
Riksmötet beslutade
att anse motionen besvarad.

Motion 6

Förelåg motion 6 ”Förbättrade möjligheter för lokalt arbete för
barn i utsatthet”, inlämnad av Rädda Barnens lokalförening i
Lund, som behandlats på rådsplats 3.
Riksmötet beslutade
att avslå motionen.

Motion 7

Förelåg motion 7 ”Klimatcertifiering av Rädda Barnen 2021”,
inlämnad av Rädda Barnens lokalförening i Lund, som behandlats
på rådsplats 7.
Riksmötet beslutade
att avslå motionen.
att Rädda Barnens styrelse till kommande riksmöte ska formulera
riktlinjer för en hållbar utveckling. Riktlinjerna ska gälla hela
organisationen och riktas mot FN:s 2030 mål, med tyngdpunkt på
§ 12 Hållbar konsumtion och § 13 Bekämpa
klimatförändringarna.

Motion 8

Förelåg motion 8 ”Rädda Barnens lokala närvaro i kommunerna”
inlämnad av Lokalföreningen i Solna Sundbyberg, som
behandlats på rådsplats 1.
Riksmötet beslutade
att avslå motionen.

Motion 9

Förelåg motion 9 ”Medlemskap i Distrikt” inlämnad av
Distriktsstyrelsen Rädda Barnen Värmland, som behandlats på
rådsplats 1.
Riksmötet beslutade
att motionen är besvarad, med hänvisning till Riksstyrelsens
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proposition om framtida organisation.
Motion 10

Förelåg motion 10 ”Vilande föreningar behövs!” inlämnad av
Distriktsstyrelsen i Bohuslän och Norra Älvsborg, som
behandlats på rådsplats 2.
Då riksmötet beslutat att inte ändra stadgan föll motionen.

Motion 11

Förelåg motion 11 ”Motion avskaffade av lokala juridiska
personer” inlämnad av Eva Sundberg Laigar, Täby, som
behandlats på rådsplats 2.
Riksmötet beslutade
att motionen är besvarad, med hänvisning till Riksstyrelsens
proposition om framtida organisation.

Motion 12

Förelåg motion 12 ”Motion angående rösträtt på Riksmötet”
inlämnad av Eva Sundberg Laigar, Täby, som behandlats på
rådsplats 2.
Riksmötet beslutade
att motionen är besvarad, med hänvisning till Riksstyrelsens
proposition om framtida organisation.

Motion 13

Förelåg motion 13 ”Våga pröva nya former för direktstödjande
verksamheter i skolan!” inlämnad av Jan Bolin, som behandlats
på rådsplats 6.
Riksmötet beslutade
att anse motionen besvarad genom propositionen Barns rätt till
utbildning.

Motion 14

Förelåg motion 14 ”Medlemskommunikation” inlämnad av
Lokalföreningen i Ö:a Sörmland, som behandlats på rådsplats 8.
Riksmötet beslutade
att anse motionen besvarad.
att riksstyrelsen ger kansliet i uppdrag att lokalföreningarnas
medlemsregister ska uppdateras med e-postadresser eftersom epost samlas in vid registrering.
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att riksstyrelsen ger kansliet i uppdrag att medlemsregister ska
uppdateras med information om medlemmen vill vara aktiv
medlem.
Motion 15

Förelåg motion 15 ”Att skapa Ett Rädda Barnen” inlämnad av
Sabil Khan och Bo Snellman som behandlats på rådsplats 2.
Riksmötet beslutade
att motionen är besvarad, med hänvisning till Riksstyrelsens
proposition om framtida organisation.
att utredningens direktiv och genomförandeplan skall utformas
tillsammans med distriktsordförandegruppen.
att utredningen ska bestå av lika antal representanter som utses av
Riksstyrelsen samt medlemsrörelsen via
distriktordförandegruppen.
att en omstrukturering av Rädda Barnens organisation på regional
nivå görs, som innebär att medlemsrörelsen ska vara direkt
involverad i de beslut som tas på regional nivå.

Motion 16

Förelåg motion 16 ”Bring Ellen and Allan back!” inlämnad av
RBUF, som behandlats på rådsplats 6.
Riksmötet beslutade
att avslå motionens att-satser till förmån för ny att-sats:
att Rädda Barnen och Rädda Barnens ungdomsförbund
tillsammans tar fram ett behovsanpassat material för
samtalsgrupper och möten med barn och unga, som båda.
organisationerna kan använda och samarbeta om vid
genomförandet

Motion 17

Förelåg motion 17 ”Välkomna RBUF till Rädda Barnen”
inlämnad av Inlämnad av Gunnel Eneroth för Göteborgs Distrikt,
som behandlats på rådsplats 4.
Riksmötet beslutade
att en undersökning genomförs hos medlemmarna i RBUF för att
skapa en bättre förståelse för vad som är viktigt för att stanna
kvar som medlem i RB efter 25-årsstrecket.
att alla medlemmar inom RBUF som når 25 år erbjuds ett
attraktivt upplägg för att fortsätta som medlemmar inom Rädda
Barnen.
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Motion 18

Förelåg motion 18 ”Medlemskap till månadsgivare” inlämnad av
Gunnel Eneroth för Göteborgs Distrikt, som behandlats på
rådsplats 4.
Riksmötet beslutade
att Månadsgivare per automatik informeras om fördelarna med att
vara medlem i Rädda Barnen när de kommuniceras till.
att Finansieringen av införandet utformas enligt vad som anses
bäst ur ett helhetsperspektiv.

Motion 19

Förelåg motion 19 ”Medlemsandelar och finansiering” inlämnad
av Gunnel Eneroth för Göteborgs Distrikt, som behandlats på
rådsplats 3.
Riksmötet beslutade
att avslå motionen.
att riksmötet att ge riksstyrelsen i uppdrag att ge lokalföreningar
och distrikt möjlighet att, utifrån behov, ansöka om extra pengar
för sin verksamhet/administration fram till riksmötet 2022.

Motion 20

Förelåg motion 20 ”Rädda Barnens medlemstal” inlämnad av
Gunnel Eneroth för Göteborgs Distrikt, som behandlats på
rådsplats 4.
Riksmötet beslutade
att ge riksstyrelsen i uppdrag att skyndsamt formulera ett uppdrag
till kansliet att integrera medlemsrekrytering i annan
masskommunikation som Rädda Barnen är avsändare av.

Motion 21

Förelåg motion 21 ”Lokalföreningarnas möjlighet till hemsida”
inlämnad av Lunds Lokalförening, som behandlats på rådsplats 8.
Riksmötet beslutade
att Lokalföreningar ska ha möjlighet att ansvara för den egna
sidan på Rädda Barnens hemsida för att bättre kunna nå ut till
medlemmar och andra målgrupper.
att Riksorganisationen har möjlighet att frånta ansvaret vid
misskötsel av hemsidan under given tidsperiod.
att riksstyrelsen ger kansliet i uppdrag att uppdatera lokala sidor
med det som finns tillgängligt och är minimikrav som; I vilka
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kommuner verkar lokalföreningen, styrelsen, lokal kalender,
kontaktuppgifter, sociala kanaler, årsmöteshandlingar, och
knappen/information bli aktiv i din lokalförening nu!
att riksstyrelsen ger i uppdrag till kansliet att utforma en
instruktionsmall för att förenkla hanteringen med att uppdatera
lokalsidan med angelägen information om arbetet lokalt och
möjlighet till att engagera de lokala medlemmarna att bli mer
aktiva.
att alla lokalsidor ska kunna ha kalendern där egna aktiviteter
som är inlagda visas direkt på lokalsidan.
Motion 22

Förelåg motion 22 ”Gemensamt verktyg för bokföring och
rapportering inom hela medlemsrörelsen - för att underlätta
rekrytering av kassaförvaltare” inlämnad av Anneli Ivarsson,
Västerbottens distrikt mfl, som behandlats på rådsplats 4.
Riksmötet beslutade
att motionen är besvarad, med hänvisning till Riksstyrelsens
proposition om framtida organisation.

Motion 23

Förelåg motion 23 ”En digital mötesplattform med möjlighet att
ansluta via telefon - avgörande för styrelse- och arbetsmöten på
distans” inlämnad av Yvonne Stålnacke, DO Norrbotten mfl, som
behandlats på rådsplats 8.
Riksmötet beslutade
att anse motionen besvarad.
att det ska finnas en enkel guide för olika sätt att delta i icke
fysiska möten, via dator eller telefon (ej bara mobil).

Motion 24

Förelåg motion 24 ”Distriktets ekonomiska situation” inlämnad
av Distriktsstyrelsen Skaraborg-Södra Älvsborg, som behandlats
på rådsplats 3.
Riksmötet beslutade
att avslå motionen.
att ge riksstyrelsen i uppdrag att ge lokalföreningar och distrikt
möjlighet att, utifrån behov, ansöka om extra medel för sin
verksamhet/administration fram till riksmötet 2022.

Motion 25

Förelåg motion 25 ”Opinion för familjehemsplaceringar”
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inlämnad av Anita Lilja-Stenholm, Norra Västmanland, som
behandlats på rådsplats 5.
Riksmötet beslutade
att anse motionen besvarad.
att RB aktivt bevakar frågan om familjehemsplaceringar samt att
medlemsrörelsen blir involverade i remissarbetet med
utredningen ”Framtidens socialtjänst” för att tillvara
medlemsrörelsens kompetens och på så sätt lägga ännu en
byggsten till Ett Rädda Barnen.
Motion 26

Förelåg motion 26 ”Stöd och utbildning” inlämnad av
Distriktsstyrelsen Skaraborg-Södra Älvsborg, som behandlats på
rådsplats 7.
Riksmötet beslutade
att anse motionen besvarad.

Motion 27

Förelåg motion 27 ”Stärk och förtydliga Rädda Barnens
barnrättsarbete” inlämnad av Stockholmsdistriktet genom Simone
EK, som behandlats på rådsplats 7.
Riksmötet beslutade
att avslå första att-satsen med hänvisning till att Riksmötet inte
kan besluta om anställning av personal till kansliet.
att avslå andra att-satsen med hänvisning till att Riksmötet inte
kan besluta om organisering av kansliets arbete.
att Rädda Barnens kansli avsätter resurser för att stötta lokalt och
regionalt frivillig arbete för att stärka barnrättsperspektivet,
uppdatera relevant material och bistå i utbildningar.
att Rädda Barnen avsätter för att stärka organisationens agerande
i frågor där barnets rättigheter riskeras eller kränks och därmed
synliggöra organisationen som en försvarare av rättigheter.

Motion 28

Förelåg motion 28 ”Sammanslagning av Malmö lokalförening
och Distrikt Malmö” inlämnad av Douha Kermani, Malmö
Lokalförening, som behandlats på rådsplats 1.
Presidiet meddelade att motionen dragits tillbaka.
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§ 26 Riksmötet avslutas

Lise Bergh riktade ett varmt tack till presidiet; ordförande Johan
Groth och vice ordförande Margareta Israelsson liksom sekreterare
Klas Corbelius och bisittare Max Horttanainen.
Lise Bergh tackade kansliet och projektgruppen för arbetet med
riksmötet. Ett särskilt till Ulrika Sundler Lycke som varit
projektledare.
Lise Bergh riktade ett stort tack till Per Hedman, Madeleine
Sultan Sjöqvist samt Vendela Carlfjord (RBUF) för viktiga
insatser i styrelsen. Per Hedman och Vendela Carlfjord i sin tur
tackade för Lise Berghs ord och tiden i styrelsen.
Lise Bergh tackade Torbjörn Englund som varit
verksamhetsrevisor och hela den gamla valberedningen.
Ingela Schmidt tackade Lise Bergh som lämnat ordförandeskapet.
Lise Bergh tackade med några ord till medlemsrörelsen.
Den nyvalde ordföranden Jens Orback tackade alla ombud för
förtroendet och sa några ord där han bland annat berättade om sin
breda erfarenhet. Lise Bergh avslutade Zoom-mötet. Själva
riksmötet avslutades i VoteIT.
Riksmötet beslutade
att avsluta riksmötet.

Vid protokollet

Johan Groth
Mötesordförande

Margareta Israelsson
Mötesordförande

Klas Corbelius
Sekreterare

Kajsa Eklund
Justerare

Sylvia Wallin
Justerare
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