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Rödakorsvänner, 
En mycket god fortsättning på det nya året. När ni får detta nummer av Kretsnytt är ni 
säkert redan inne i en intensiv arbetsperiod efter de långa och, hoppas jag, vilsamma 
helgerna. Redan under årets inledning har det ånyo skett stort humanitärt lidande på 
alltför många ställen i världen. Anfall på civila fortsätter i Syrien, attacker mot civila i 
Burkina Faso, i Niger och i både Nigeria och Kamerun fortsätter. Fler människor är på 
flykt från sina hem. Och stora spänningar i världspolitiken oroar många.

De stora rödakorsmötena i Genève i december visade prov på hur vi kan vara starkt 
enade i rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Vi tog gemensamma beslut om vikten av 
mental hälsa i katastrofer och konflikt och hur vi skall kunna arbeta mer med det. Vi tog 
starka beslut om familjebandens vikt och lyfte vikten av RFL, restoring family links, och 
hur det fungerar i en modern och mobil värld. Hur klimatförändringar och katastrofer 
skapar även humanitära kriser fanns också på vår agenda. Och slutligen så tog rörelsen 
viktiga beslut om hur vi skall säkra att fler kvinnor finns på valbar plats i rörelsens högsta 
organ. Vår RKUF-ordförande Vera Carlbaum-Wrennmark valdes till Federationens 
Ungdomskommission. Låt oss följa hur det går under de kommande åren!

Jag har alldeles i årets början besökt Myanmar och Bangladesh – två föreningar som vi nästa 
år kan notera 50 års samarbete med. Ett viktigt skäl till besöket var att förstå hur läget idag – 
efter två år – ser ut för de en miljon flyktingar från Myanmar som finns i enorma läger strax 
inne i Bangladesh. Det är större ordning än vi såg i kaoset för två år sedan. De stora humani-
tära insatserna av både nationella och internationella resurser har givit resultat. Men fram-
tiden är oförutsägbar för alla dessa flyktingar. Det talas om möjligheter till repatriering men 
förutsättningarna för tryggt återvändande är för närvarande små. Det kommer att ta lång tid.

Här i Svenska Röda Korset så kommer ni snart att ha årsstämmor i kretsarna. Och efter 
Riksstämmans beslut 2019 så har ni säkert många viktiga frågor att diskutera. Styrelsens 
ledamöter deltar gärna i era stämmor; hör av er så ordnar vi det. I detta sammanhang 
så vill jag förmedla att många av våra internationella delegater gärna besöker er för att 
berätta om sitt arbete och det land de arbetar i. Om ni hör av er till Infoservice så kan ni få 
hjälp med att planera för ett sådant besök.

KRETSNYTT  
JANUARI 2020

Rödakorshälsningar,

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Margareta Wahlström var på  
fältbesök i Cox’s Bazar
– Framtiden är osäker och vår närvaro är viktig, 
konstaterade Margareta under sitt besök i lägret.

I både Myanmar och Bangladesh är klimatförändringarna 
påtagliga, många människor lever i fattigdom och drabbas  
extra hårt av naturkatastrofer. Under sin resa gjordes ett 
fältbesök i Cox’s Bazar som är världens största flykting-
läger. Svenska Röda Korset är med och leder sedan 
oktober 2019 ett projekt för att förse boende i lägret med tillgång till rent vatten och sanitet.

– Här i Cox’s Bazar bor över 800 000 människor som inte har en aning om vad som ska 
hända med deras framtid. Det är en humanitär katastrof som utspelar sig. Vår närvaro i 
lägret är avgörande för att hela tiden utvärdera situationen och sätta in rätt hjälpinsatser. 
Framtiden är så osäker så vi behöver fortsätta att ägna mycket uppmärksamhet åt skydd, 
hälsa och sanitet, sammanfattar Margareta efter sitt besök i lägret.

Detta hände på de internationella mötena 
2019 – en sammanfattning
I december samlades ledare för 192 rödakors- och rödahalvmåne-
föreningar i Genève för att mejsla ut framtidens humanitära insat ser.  
Det var de stadgeenliga mötena som ägde rum. Under Generalför-
samlingen togs Marshallöarnas Röda Kors och Bhutans Röda 
Kors upp som två nya medlemmar i Internationella rödakors- och 
rödahalvmånefederationen. Strategy 2030 handlar om förändring 
och hopp; förmågan att bygga på den styrka som finns på lokal 
nivå. Ungdomsförbundets ordförande Vera Carlbaum-Wrennmark 
blev invald till Ungdomskommissionen – stort grattis! En annan 
svensk angelägenhet var workshoppen om kvinnligt ledarskap och 
representation som leddes av vår ordförande Margareta Wahlström. 

Inför den internationella konferensen hade sex resolutioner tagits fram för förhandlingar; 
om internationell humanitär rätt, familjeåterförening, psykisk hälsa och psykosocialt stöd, 
klimat, epidemier och pandemier, samt kvinnor och ledarskap. 

Du kan också läsa mer om de internationella stadgeenliga mötena i Kunskapsbanken på 
Rednet, bland annat alla resolutionerna nämnda ovan. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/internationella-stadgeenliga-moten-2019/

Samlingssida med nyheterna på Rednet: 
https://rednet.rodakorset.se/kategorier/tema/internationella-konferensen/
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Nu utbildas delegater för att möta behov inom 
mental hälsa och psykosociala behov 
Under senare år har det uppmärksammats alltmer 
att väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra 
nödsituationer leder till stora behov inom psykisk hälsa 
och psykosocialt stöd, bland miljontals män, kvinnor, 
pojkar och flickor runt om i världen.

Svenska Röda Korset har under flera år varit starkt 
pådrivande för att lyfta dessa frågor inom rödakors-
rörelsen. I samband med de stadgeenliga mötena i 
december 2019 tog rödakorsrörelsen en policy runt bemötandet av mental hälsa och 
psykosociala behov.

För att utveckla vårt praktiska arbete i fält satsar Svenska Röda Korset på en utvidgad 
hälsopool av delegater inom mental hälsa och psykosocialt stöd samt inom katastrofhälsa. 
I november genomfördes orienteringsdagar med våra delegater, just med syftet att orientera 
och introducera delegaterna till Svenska Röda Korsets arbete och nya verktyg, vår nya 
internationella strategiska riktning.

Läs mer på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Delegater-rustas-for-att-kunna-hjalpa-personer-i-kris/

Det drar ihop sig till kretsstämma
Så här i början av året är det dags att se över året som gått 
och planera för det kommande. Gjorde vi det vi sa att vi 
skulle förra året? Finns det något vi vill förändra? Hur ska 
vi jobba framåt? 

På stämman ska verksamhetsberättelse med bokslut och 
revisionsberättelse behandlas, balans- och resultaträkning 
fastställas och beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen 
tas. Stämman ska också gå igenom verksamhet och 
inriktning för kommande år. 

Kretsstämman ska hållas före februaris utgång. Läs mer i Svenska Röda Korsets stadgar § 12.

Valberedningen har ett viktigt arbete inför kretsens stämma. Stadgarna antagna på Riks stäm -
man 2019 ger än mer riktning för valberedningsarbetet, se § 12. Nytt för 2020 är att den ska ge  
förslag till stämman kring valordning av valberedning. Det betyder att valberedningen ska kom- 
ma med ett förslag för hur kommande valberedning ska väljas. Läs mer om valberedningen här. 

Vill ni veta mer om hur Svenska Röda Korset jobbat under året, i Sverige och världen? Eller 
vill ni veta mer om vilka våra prioriteringar kommer att vara framåt? Då finns det möjlighet 
att bjuda in tjänstepersoner med olika ansvarsområden till stämman. Hör i så fall av er till 
Infoservice.

Ska ni gå samman med andra kretsar? Här finns material som kan hjälpa till före och under 
sammangåendet. Om ni har frågor kan ni också kontakta Infoservice.

Mer om kretsstämman, mallar och presentationer att  
använda inför och under stämman hittar du här.
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003842557-Stadgar
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002996218-Valberedningen-i-kretsen
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002773077-Guide-f%C3%B6r-kretsar-som-g%C3%A5r-samman)
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002773077-Guide-f%C3%B6r-kretsar-som-g%C3%A5r-samman)
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726337-Kretsst%C3%A4mman-%C3%85rsm%C3%B6te
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726337-Kretsst%C3%A4mman-%C3%85rsm%C3%B6te
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Använd presentationen på kretsstämmorna!
Som stöd inför kretsstämmorna finns även i år en presentation i Powerpoint med 
talarmanus som ger en kort, sammanfattande bild av Röda Korsets arbete under 2019  
och vad som händer inom organisationen under 2020.

Presentationen finns att ladda ned i Kunskapsbanken på Rednet.

Läs mer här: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726337-
Kretsst%C3%A4mman-%C3%85rsm%C3%B6te

Vilka ska leda Svenska Röda Korset efter 
Riksstämman 2021? Välkomna att nominera!
På nästa Riksstämma ska ny ordförande, styrelseledamöter och föreningsrevisorer väljas. 
Sista dag att nominera är den 1 oktober.

Nästa Riksstämma äger rum i maj 2021, och vi i Svenska Röda Korsets valberedning har 
påbörjat förberedelserna. Vi har Riksstämmans uppgift att förbereda val av Svenska  
Röda Korsets ordförande, övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, förenings-
revisorer och föreningsrevisorsersättare och lämna ett förslag på kandidater till stämman. 

Som ett led i förberedelserna har vi tagit fram en kompetensprofil för nämnda poster. 
Denna har skickats ut med post i mitten av januari till alla kretsar. 

Du hittar kompetensprofilen och mer info om nominering och valberedningens arbete i 
Kunskapsbanken på Rednet.

Nominering är möjlig att lämna redan nu och sista dag att nominera är den 1 oktober 
2020. Om det är så att kretsstämman vill nominera en eller flera personer inför nästa 
Riksstämma är det alltså kretsstämman nu i år 2020 som är den sista möjliga. Under hösten 
börjar valberedningen gå igenom de förslag som kommit in. I god tid före Riksstämman 
presenterar vi vårt förslag till ovan nämnda poster. 

Medlemmar och kretsar i Svenska Röda Korset kan nominera en eller flera personer till 
dessa poster. 

Nominering mejlas till valberedningen@redcross.se. Se kompetensprofilen för vilken 
information vi behöver från er som nominerar.

Flera exemplar av kompetensprofilen kan beställas kostnadsfritt från Infoservice på  
info@redcross.se eller 0771-19 95 00. 

Välkomna med era nomineringar! 

Vänliga hälsningar,

Per Lindqvist
Ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726337-Kretsst%C3%A4mman-%C3%85rsm%C3%B6te
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726337-Kretsst%C3%A4mman-%C3%85rsm%C3%B6te
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004819297-Svenska-R%C3%B6da-Korsets-valberedning
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004819297-Svenska-R%C3%B6da-Korsets-valberedning
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Nytt år – nya tag! 
Svenska Röda Korset går nu in i en ny fas. Riksstämman 2019 beslutade att vi ska ta flera 
viktiga kliv framåt och fastställde ett antal styrdokument som ska guida oss i förändringen. 
De började gälla den 1 januari. Från och med det nya året gäller den nya strategiska 
inriktningen som bestämmer vilka verksamheter vi som rödakorsare ska fokusera på och 
vilka kliv vi som organisation ska ta de närmaste åren. Vi har också reviderade stadgar som 
bland annat konkretiserar kretsstyrelsernas och regionrådens uppdrag. Vi har också ett 
reviderat ekonomiskt regelverk som bestämmer hur vi ska hantera Röda Korsets resurser, 
och ett arbetsgivarregelverk som ger trygghet åt alla anställda såväl nationellt som i krets. 
Gott nytt rödakorsår!    

Aktuella länkar:

Arbetsgivarregelverk: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003804158-Arbetsgivarregelverk

Strategisk inriktning: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003065858-Strategisk-
inriktning-2020-2023

Stadgar: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003842557-Stadgar

Ekonomiskt regelverk: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003842717-Ekonomiskt-regelverk

Krav på auktoriserad revisor för vissa kretsar!
Enligt de nya stadgar som gäller från och med den 1 januari 2020 i § 19 Revision av krets-
styrelses verksamhet står: ”För krets med totala intäkter på minst tre miljoner kronor ska en 
av revisorerna och ersättaren för denna vara auktoriserad revisor.” Det betyder att kretsar som 
har totala intäkter på minst tre miljoner kronor behöver välja en auktoriserad revisor med 
ersättare på detta års kretsstämma som ska hållas senast den 28 februari. 

Om kretsen inte hinner att förbereda handlingar till den ordinarie stämman så kan ni ha en 
extra stämma som behandlar enbart frågan om val av revisorer. 

Viktigt här är också att kretsstyrelsen har dialog med kretsens valberedning som enligt 
stadgarna ska lägga förslag till revisor till kretsstämman.

Mer information kommer i tillämpningsföreskrifterna till stadgarna som Svenska  
Röda Korsets styrelse fastställer i februari.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003065858-Strategisk-inriktning-2020-2023
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003065858-Strategisk-inriktning-2020-2023
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003842557-Stadgar
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Ny enhet som stödjer kretsar i sin utveckling
Enheten för lokal och regional utveckling som skapades före årsskiftet har som uppgift 
att utifrån den strategiska inriktningen stödja kretsar i att utveckla kretsen och dess 
verksamheter. Enheten har en geografisk uppdelning med utgångspunkt i våra tio regioner 
där ett team på två verksamhetsutvecklare och en regional utvecklingsledare ansvarar 
på två regioner. I uppdraget ingår bland annat att ge stöd till kretsar att genomföra 
behovsundersökningar, och utifrån denna stödja kretsar i att utveckla verksamheter 
som riktar sig mot de mest utsatta. För att läsa mer om hur ni i kretsen kan göra en 
behovsundersökning se information på Rednet. 

Teamen består av: 
Team Syd/Sydost – Jonas Prawitz, Elin Bjerhem och Novin Mesbah 
Team Väst/Göta – Malin Breitner, Fadia Al-Soukhni och Åsa Almberg 
Team Mitt/Mellan – Marie Malmberg, Daniel Heed och Elisabet Hilding Awla 
Team Stockholm/Gotland – Broula Barnohro Oussi, Kerstin Lindh och Annie Mohl 
Team Södra/Norra Norrland – Josefin Ringö, Maja Brändström, Lennart Olsson och 
Daniel Strandemo

För att komma i kontakt med teamen kontaktas Infoservice som kan hänvisa till rätt team. 
Infoservice är även fortsatt den enhet som kretsar vänder sig till för att få snabb och kunnig 
support i både förenings- och verksamhetsfrågor. Den nya enheten kommer att arbeta med 
att ge det brett stöd till prioriterade kretsar i olika utvecklingsinsatser och i dialog med 
regionråden bidra till att kretsarna arbetar för att nå den strategiska inriktningen.  

Läs på Rednet intervjun med Annie Mohl och Daniel Strandemo.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vad-gor-den-nya-enheten-for-lokal-och-regional-
utveckling

Många kretsar går samman på årets 
kretsstämmor

Kretsstämmorna närmar sig! Med den nya strategiska inriktningen innebär det en nystart 
för många kretsar. För en del betyder det nya prioriterade verksamheter, och för en 
del betyder det att kretsen ska besluta om en ny organisation. Förra årets Riksstämma 
bestämde nämligen att Svenska Röda Korset ska organisera sig i kommunkretsar och 
rödakorsgrupper. På årets stämmor kommer flera kretsar att gå samman. Men redan förra 
året märktes förflyttningen tydligt. 

Bilderna visar nuläget.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726357-Behovsundersökning
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vad-gor-den-nya-enheten-for-lokal-och-regional-utveckling
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vad-gor-den-nya-enheten-for-lokal-och-regional-utveckling
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Tjörns rödakorskrets: Vi har gått samman!
Funderar er krets på att gå samman? Tjörns rödakorskrets 
har gjort en sådan resa och vill gärna hjälpa andra kretsar 
på vägen.

– Vid kretsstämmorna 2019 beslutade Valla, Åstol-
Rönnäng och Klädesholmens rödakorskretsar att vi skulle 
ingå i Skärhamns rödakorskrets, som senare blev Tjörns 
rödakorskrets, berättar Gunbritt Patriksson, ordförande.

– Det var viktigt att välja en engagerad styrelse där alla var jämnt representerade och hade 
anknytning från de förra kretsarna. På Tjörn har vi under många år haft ett väl fungerande 
samverkansråd, som har träffats regelbundet. Vi är ju en ö och en lagom stor kommun. 
Vi fick två stora flyktingförläggningar under 2014 och framåt. Röda Korset var aktivt och 
hjälpte till från början tillsammans med Svenska kyrkan. Vi fick verkligen samverka!

– Vi har olika aktiviteter för att bryta isolering och skapa nya möten och sociala 
kontakter. Vi har pensionärsluncher, kulturella besök, bussutflykter, systuga, allsång, 
besöksverksamhet och vi firar gemensamma högtider. För migration och integration har vi 
läxhjälp, personligt stöd till en del familjer och deltar i kommunens integrationsarbete.  
Röda Korset är väl synligt på vår ö!

Läs mer på Rednet: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-har-gatt-samman/

Röda Korset var med på hälsomässa i 
Tynnered
I december anordnades en hälsomässa för elever och föräldrar på 
Vättnedalskolan i Tynnered, Göteborg. Röda Korset medverkade 
genom ett gemensamt bord med Ungdomsförbundet. Fokus var att 
sprida information om det lokala arbetet med Första hjälpen för 
alla i Tynnered. Både föräldrar och barn fick en kort introduktion 
till Första hjälpen för alla, och bjöds in att delta på framtida träffar. 
Röda Korset och Ungdomsförbundet har sedan många år närvaro i 
Tynnered, som är ett prioriterat område inom ramen för arbetet med 
programmet Socialt hållbara städer. Ungdomsförbundet bedriver 
dessutom frukostklubb i området.

Vill ni veta mer eller har frågor, kontakta verksamhetsutvecklare  
Malin Enerås Sköld på Malin.Eneras.Skold@redcross.se
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Fortsatt stöd till ensamkommande  
unga under 2020
Svenska Röda Korset har beviljats 30 miljoner kronor för 
åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna. Det innebär 
att vårt arbete för de ensamkommande ungdomarna kan 
fortsätta under 2020. Regeringen lämnade beskedet att 
medel ska fördelas till organisationer i civilsamhället även 
detta år för ett fortsatt arbete med unga vuxna där psykisk 
ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. 
Röda Korset har mottagit medel från regeringen de senaste 
två åren. Enligt tidigare information är detta sista året i regeringens treåriga satsning.

Regeringen har även beslutat att medel ska fördelas till boendelösningar för ensam-
kommande unga som har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier i Sverige. 
Det handlar om en ny prioritering vid Länsstyrelsens fördelning av utvecklingsmedel 
för beredskap och etablering av nyanlända (så kallade § 37-medel). Enligt regeringen 
bör medel prioriteras bland annat till kommuner som väntas ta emot många unga 
från anläggningsboenden efter den sista januari och där behovet av att snabbt hitta 
boendelösningar är stort. 

Kretsar kan med fördel kontakta sin kommun för samtal om hur eventuell samverkan kan 
ske mellan civilsamhälle och kommun kring detta. Kretsen kan kontakta Infoservice om 
stöd där sådana samtal önskas.

Vi ser mycket positivt på beskeden om medlen. 

Läs mer på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fortsatt-stod-till-ensamkommande-unga-under-2020/

Vid frågor, kontakta infoservice på telefonnummer 0771-19 95 00 eller på info@redcross.se

Möte mellan Röda Korset och FN i klimatfrågan 
Den 33:e Internationella rödakors- och halvmånekonferensen i Genève sammanföll 
i december 2019 med UN Climate Change Conference (COP25) i Madrid. Tisdagen 
den 10 december ägde en högnivå-diskussion rum mellan de främsta företrädarna 
för Internationella rödakorskommittén (ICRC), Internationella rödakors- och 
rödahalvmånefederationen, Schweiz biståndsorgan och FN:s ledande klimatexperter. 
Syftet var att identifiera och stärka insatser som bidrar till att minska de humanitära 
konsekvenserna av klimatförändringarna och därmed bygga en mer klimatresilient värld. 
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Oron för krig växer bland unga
Unga människor är oroliga över sin framtid och ser att de sannolikt kan komma att 
drabbas av krig under sin livstid. Det visar en ny undersökning från Internationella 
rödakorskommittén (ICRC) med över 16 000 deltagare i åldrarna 20–35 från 16 olika 
länder, både länder i fred och i krig. 

Frågorna som ställdes handlade om dagens och framtidens krig och de värden som ligger 
till grund för den internationella humanitära rätten, såsom användningen av tortyr och 
attacker mot civila. Nästan hälften av alla tillfrågade tror att ett tredje världskrig kommer 
att bryta ut under deras livstid. De flesta – 54 procent – tror att en kärnvapenattack kan 
komma att inträffa under det kommande decenniet.

Röda Korset anser att svenska och internationella myndigheter måste skärpa kraven på 
utbildning i krigets lagar.

https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/millenials-on-war/

Nu kan du rädda liv i spelet Fortnite
Röda Korset har i samarbete med Epic games skapat spelläget ”Liferun”. Det nya spelläget 
lanseras den här veckan och gör det möjligt att spela som sjukvårdare i Röda Korsets 
regi. I och med samarbetet med Röda Korset blir det för första gången möjligt att istället 
för ett vapen bära ett sjukvårdskit och Genèvekonventionerna för att rädda så många liv 
som möjligt. Spelare tävlar om att rädda civila, återuppbygga förstörd infrastruktur och 
distribuera nödhjälp. Syftet är att öka medvetenheten och stödet till offren för våld och 
konflikter på en av världens största plattform för spel. Läs pressmeddelandet med mer info:
https://www.rodakorset.se/om-oss/pressrum/#/pressreleases/nu-kan-du-raedda-liv-i-
fortnite-2963644

Ny rapport om ensamkommande unga 
kommer i februari
I februari lanserar Svenska Röda Korset en ny rapport om situationen för ensamkommande 
barn och unga i Sverige. Den berör framför allt boendesituationen men även ungdomarnas 
sociala situation i övrigt, så som risk för psykisk ohälsa och exploatering. Rapporten 
bygger på erfarenheter från 32 kretsar samt Ungdomsförbundet som möter målgruppen 
i sina verksamheter, en enkätundersökning med 103 ensamkommande unga samt 45 
djupintervjuer. I rapporten presenterar vi rekommendationer för en förbättrad situation för 
de barn och unga som kommit ensamma till Sverige. Rapporten lanseras på ett nationellt 
seminarium, på några orter kommer vi även att göra lokala presentationer av rapporten 
i samverkan med kretsar. Håll utkik på webben och i kalendariet på Rednet för mer 
information.
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Brev till nyhets- och tidningsredaktioner  
– använd inte foton med det röda korset
I mitten av december landande ett utskick, undertecknat Martin Ärnlöv, från Svenska 
Röda Korset hos landets nyhets- och tidningsredaktioner. Redaktionerna uppmanas att 
internt sprida information om hur det röda korset får, och framför allt inte får, användas – 
allt för att undvika felaktig användning i nyhetsinslag och artiklar. Svenska Röda Korsets 
emblemgrupp får återkommande in anmälningar med exempel på hur skyddsemblemet, det 
röda korset, felaktigt förekommer i nyhetsinslag och i artiklar som handlar om sjukvård.

Samtidigt repriserades också förra årets utskick till några av landets större reklam-, design- 
och konsthögskolor. Detta för att studenter tidigt får till sig kunskap och att vi även här 
minskar användning av röda kors i reklamsammanhang. 

Relaterade länkar: 
Svenska Röda Korsets interna riktlinjer för emblem och logotyper 

Kontakta emblemgruppen: emblem@redcross.se 
Läs mer om emblemet: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003958838

Regeringen utreder hur textilierna ska tas om hand
Skänkta kläder och hushållstextilier är avgörande för 
våra second hand-butiker. Därför är vi med och tycker 
till om hur förslaget om producentansvar för textilier ska 
utformas. Varje år tar vår second hand emot stora mängder 
kläder och hushållstextilier. Skänkta textilier står för 
ungefär hälften av omsättningen i second hand-butikerna.

Nu ska regeringen utreda producentansvaret och hur 
textilierna ska samlas in och tas om hand. 

– Det är viktigt att vi ideella aktörer får vara med och tycka till om utformningen av det nya 
systemet. Begagnade kläder och hushållstextilier med ett andrahandsvärde bör hanteras för 
återanvändning i Sverige. För att få ett så stort genomslag som möjligt samarbetar vi med andra 
aktörer inom ideell second hand, säger Martina Bozic, verksamhetsutvecklare i Röda Korset.

Textiltillverkning har en stor miljöpåverkan och idag hamnar stora mängder i hushållsav-
fallet, men rätt använt kan textilavfall vara en värdefull resurs i en cirkulär ekonomi. Flera 
aktörer inom textilbranschen är redan aktiva i miljöfrågan och senast 2025 ska alla EU-
länder samla in textilavfall separat.

Men vem som ska ta hand om de stora mängder textilavfall som uppstår behöver 
förtydligas. Därför tillsätter regeringen en utredning om producentansvar.

Utredningen ska redovisa sitt betänkande senast den 10 december 2020.

Läs mer på Rednet: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ 
regeringen-utreder-hur-textilierna-ska-tas-om-hand/
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004135558-Riktlinjer-för-emblem-och-logotyper
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003958838
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/regeringen-utreder-hur-textilierna-ska-tas-om-hand/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/regeringen-utreder-hur-textilierna-ska-tas-om-hand/


11

ReachMee ger redan resultat
Vi kan gladeligen meddela att närmare 150 förtroendevalda och frivilliga redan fått login i 
ReachMee – vårt nya digitala rekryteringsstöd. 

Många annonser ligger ute på vår hemsida och flera kretsar har redan fått ansökningar. 
Titta gärna själv hur det ser ut. Gamla rekryteringsdatabasen stängs den 14 februari och 
från den 17 januari rekommenderar vi att ni slutar lägga upp nya annonser där, så ni har 
chans att administrera ansökningarna. 

Har du inget login men vill ha ett? Kontakta infoservice på info@redcross.se med namn, 
mejladress och kretstillhörighet, så ordnar vi ett login åt dig. 

Läs mer om ReachMee  – vårt digitala rekryteringsstöd här.

Nyhetsartikel: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/om-reachmee---vart-nya-digitala-
rekryteringsstod/

Rödakorsvärdarna kom med julstämning
Det blev många nyfikna frågor och pepparkakorna gick 
åt när rödakorsvärdar gick runt på kontoren i Stockholm 
och Malmö veckan före jul. Syftet med besöket var att 
uppmärksamma verksamhetens 60:e jubileumsår och de 
över 1 400 rödakorsvärdarna som finns runt om i landet. 

Läs mer på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorsvardarna-
kom-med-julstamning/

Nästan 7 miljoner insamlat i ICA:s julkampanj
ICA har även under 2019 drivit julkampanj med Röda Korset 
som förmånstagare och resultatet är högre än förra året.

I årets julkampanj var 35 varor märkta som Röda Korset-varor 
vilket inbringade fantastiska 6,9 miljoner kr! Det är en ökning 
från 6,7 miljoner kr 2018. Även Apotek Hjärtat var med i 
kampanjen i år.

Medlen går till våra nationella verksamheter med fokus på social delaktighet,  
socialt hållbara städer och hälsofrämjande arbete. Ungdomsförbundets frukostklubbar  
får också en del av medlen.

Stort tack till alla kretsar som engagerat sig i detta viktiga samarbete!
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https://www.rodakorset.se/engagera-dig/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003817437-ReachMee-kom-igång-att-rekrytera-digitalt-med-hjälp-av-ReachMee
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/om-reachmee---vart-nya-digitala-rekryteringsstod/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/om-reachmee---vart-nya-digitala-rekryteringsstod/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorsvardarna-kom-med-julstamning/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorsvardarna-kom-med-julstamning/
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Skattereduktionen för gåvor är tillbaka
Från och med den 1 januari 2020 är Röda Korset godkända gåvomottagare för att få 
skattereduktion på gåvor.

Det innebär att man som privatperson kan få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för 
gåvor som man har gett till godkända gåvomottagare, något som potentiellt kan få givare 
att ge större och fler gåvor! För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar 
vara uppfyllda. Läs mer på hemsidan:

https://www.rodakorset.se/stod-oss/skattereduktion-for-gavor/

Första hjälpen för alla – en möjlighet att göra 
skillnad!
Det finns många utbildningar inom Röda Korset. 
Första hjälpen för alla är en av dem: ett särskilt 
utbildningskoncept som vill sänka trösklarna för  
att vilja och våga hjälpa en medmänniska. Nu finns det  
nya informatörsutbildningar för kretsar som vill arbeta 
 mer med detta.

Genom att Första hjälpen för alla är en kretsledd 
verksamhet finns stora möjligheter för kretsar att bygga upp en stark, lokal position inom 
första hjälpen. Med detta utbildningskoncept vänder vi oss främst till människor i utsatta 
situationer och skolelever.

I kurskatalogen kan ni nu anmäla frivilliga till vårens informatörsutbildningar för nya 
informatörer:

• 7–8 mars 2020 i Karlstad 
• 18–19 april 2020 i Sollentuna 
• 16–17 maj 2020 i Luleå

Fotnot: Titta gärna på utbildningar som ges – i Kurskatalogen. 
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https://utb.redcross.se/EventManagement/EventListing.aspx
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003438397-Vilka-kurser-och-utbildningar-finns-i-Röda-Korset-
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Föreningsbutiken håller stängt på grund  
av flytt
Mellan 20 januari och 10 februari kommer Föreningsbutiken på gamla Rednet att 
stängas ner för att förflyttas till en ny plattform som kommer gå att hitta på nya Rednet. 
Anledningen till att vi måste hålla stängt är för att vi flyttar produkterna fysiskt från ett 
lager till ett annat. Vi ber om ursäkt om det här orsakar problem på något sätt. 

Vill ni under den stängda perioden beställa förtjänst-tecken, diplom eller glasskulptur hör ni 
av er till infoservice@redcross.se

En skillnad i den nya butiken kommer att vara att den som lägger en order måste kunna 
göra det själv. Infoservice kommer givetvis fortfarande vara behjälpliga och berätta hur man 
gör en beställning, men kommer inte kunna lägga en order åt någon annan. 

Vi återkommer med länk till nya butiken och mer information längre fram.  
Håll utkik på Rednet! 

Årsappellen 2020 är här!
Nu är årsappellen för 2020 klar och kan laddas ner i Kunskaps-
banken, eller beställas i Föreningsbutiken från och med den 10 
februari.

Appellen samlar alla planerade insamlingar under året och kan 
ses som en guide i insamlingsarbetet. I år läggs extra fokus på 
klimatkrisen och att minimera dess inverkan på människor i 
utsatthet. Samtidigt är behoven av familjeåterförening stora och 
utsattheten ökar bland asylsökande och nyanlända, och detta 
speglas i årets appell.

Årsappellen har även skickats ut per post till alla kretsar. En 
insamlingsaffisch är också bifogad som stöd för att planera och strukturera årets 
insamlingsarbete.

Ladda ner årsappellen i Kunskapsbanken, där också mer information om appellen finns.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003138698-%C3%85rsappellen
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Årsaviseringen har landat
Den 20 –22 januari landade årsaviseringen hos våra med lem-
mar. Aviseringen kom tillsammans med Röda Korset Magasin.

Vi vill att så många som möjligt av våra medlemmar betalar 
på årsaviseringen. Påminn gärna! På så sätt slipper vi skicka 
ut så många påminnelser.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003736577-
Medlemsavgiften-och-årsaviseringen

Nytt avtal med Swedbank!
Svenska Röda Korset har förnyat ett ramavtal med Swedbank som börjar gälla från och 
med den 1 januari 2020. Avtalet ger kretsarna möjlighet att få ett paket av bastjänster och 
vissa tilläggstjänster till förmånliga villkor. 

Vilka tjänster och priser som ingår i ”Erbjudande till Föreningar-Röda Korset” kommer vi 
skicka information om i ett separat utskick till ordförandena i kretsarna, så håll koll på er 
inkorg.

Erbjudandet gäller från och med den 1 januari för nya kunder och för er som redan är 
kunder i Swedbank kommer priserna att ändras från och med den 1 mars 2020. Kontakta 
ditt närmaste Swedbank eller sparbankskontor för att se till att ni har rätt priser eller 
om ni vill bli kund och ansluta er till detta ramavtal.  Observera att sparbankerna kan ha 
avvikande priser.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003864598-Avtal-med-Swedbank
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Digital chefsdag den 16 april för chefer 
anställda i krets
Som ett led i att stärka ett Röda Korset och fortsätta stödja relationer och samarbete 
mellan chefer från olika enheter, avdelningar och kretsar, bjuder vår HR-avdelning in 
till en gemensam chefsdag torsdagen den 16 april. Dagen riktar sig till alla anställda 
chefer med personalansvar och syftet med dagen är att du som chef ska lära känna andra 
chefer i organisationen, bygga nätverk och skapa en gemensam grund för ledarskap och 
strategiarbete. Dagen genomförs digitalt, vilket innebär att alla är med på länk från sina 
respektive hemorter.

Är du chef med anställd personal, prata med din kretsordförande om ditt deltagande  
vid dagen. Är du kretsordförande med anställd chef som har personalansvar, prata  
med chefen för att uppmuntra deltagande. För anmälan och mer information kontakta  
hr-service@redcross.se

Har du frågor? Kontakta Infoservice!
Har du frågor kring något av innehållet i detta kretsbrev? Du kan alltid kontakta 
Infoservice. Telefonnummer är 0771-19 95 00, e-post: info@redcross.se


