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Nu står vi åter vid ett årsslut. Slutet på ett synner
ligen märkligt år som har prövat vår uthållighet, 
vår energi och uppfinningsförmåga på många sätt. 
Pandemin har uppmärksamhet på många sociala 
missförhållanden och orättvisor. Men också på 
många personers isolering och ensamhet.

Årstidens högtider är vanligtvis en ljusglimt i 
mörkret, kanske årets höjdpunkt då nära och 
kära samlas. Men i år är det av förklarliga skäl 
kanske inte möjligt att träffas. Julmarknader där 
vi rödakorsare samlar in pengar blir i år inte av. 
Julmiddagar för ensamma är inställda. Vad är  
Röda Korsets roll i den här krisen? Hur kan vi 
hjälpa till när våra verksamheter inte går att 
genomföra som vanligt? Vi rödakorsare har en 
tradition av att hitta kreativa lösningar. I just den 
här krisen är vi alla mer eller mindre drabbade,  
men vi kan alla också bistå med att hjälpa varandra. 
Vi kan hitta lösningar för att bryta isolering och 
möta människor i utsatta situationer. 

Det är just därför vi vill att Röda Korset håller 
öppet! Och att det syns att vi har öppet. Men det 
är också viktigt att vi respekterar lokala rekom
mendationer och situationer. Besökare och kunder 
skall känna sig trygga hos Röda Korset. Och det 
skall förstås också frivilliga och anställda göra.

Trots att året har inneburit hinder och begräns
ningar, så har också mycket inträffat som är 
spännande och viktigt. Vi håller många utbildningar 
online, t ex Första Hjälpen. Vi säljer varor från våra 
butiker på Tradera – en stor succé!  Och många 
kretsar har tagit tillfället i akt att börja organisera 

sig för att bli mer motståndskraftiga och går nu 
samman i kommunkretsar. Många kretsar har 
varit aktiva i att stödja personer med matinköp, 
apotekshämtning, samtal och mycket annat.

Låt oss se fram emot 2021. Genomförandet av 
Strategisk inriktning 2023 ligger fast och vi planerar 
för året. 2021 skall vi ha Riksstämma och styrelsen 
har beslutat att den skall ske digitalt med tanke på 
pandemins effekter. Det är nytt och annorlunda 
med ett stort digitalt möte. Planeringen är i full gång 
och det kommer att gå mycket bra. Vi har noga följt 
hur andra organisationer och rödakorsföreningar 
genomfört sina stämmor för att lära oss.

Före Riksstämman skall ni i kretsarna genomföra 
era kretsstämmor. Och många av er kommer säkert 
att behöva hålla den digitalt. Det finns bra stöd att 
få för att genomföra en digital stämma och även 
en tillfällig lag på grund av pandemin som gör 
det möjligt för en person att vara ombud för flera 
medlemmar om de vore nödvändigt. Men det är 
mycket viktigt att kretsstämmorna äger rum. Det 
är också dessa som skall välja riksstämmoombuden 
– en viktig förutsättning för att Riksstämman skall 
kunna äga rum. Hör av er via Infoservice för att 
kopplas ihop med de som ger stöd.

Jag kommer inte säga åt er att hålla i och hålla ut, 
det har ni hört från mig så många gånger redan. 
Däremot vill jag skicka med er två ord i vinterns och 
pandemins mörker. Det första är handlingskraft, 
som jag hoppas att vi alla kan ha som ett ledord 
i den här tiden. Det andra är tack. Tack för allt 
engagemang, all tid, allt arbete. Tack.

Kretsnytt  
december 2020

Rödakorshälsningar,

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Stöd till kretsar i coronapandemin
Runt om i Sverige ställer vi om vår verksamhet för att kunna bidra i arbetet med 
coronakrisen. Pandemin är en stor utmaning och vi kämpar tillsammans för att kunna hålla 
öppet så mycket det går och samtidigt följa de restriktioner som finns och känna trygghet i 
vårt arbete. Vi har samlat länkar till stöd, råd och inspiration på en sida på Rednet som vi 
uppdaterar kontinuerligt. Där kan du läsa den senaste informationen rörande krisen och 
vår verksamhet. Där finns bland annat särskilt stöd till secondhandbutiker att finna och det 
brev som gick ut från styrelsen den 27 november, ”Vi hjälps åt att hålla öppet”. 

https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/coronavirus/

Kretsstämmor – stöd finns!
Den ökade smittspridningen under den senaste tiden och de hårdare 
restriktionerna på nationell nivå påverkar kretsarnas möjlighet att 
samlas i början av nästa år till en fysisk stämma. Samtidigt finns det 
en oro hos en del kretsstyrelser och medlemmar som är digitalt ovana 
att hålla i en digital kretsstämma. Därför tar Svenska Röda Korset 
stöd av den tillfälliga lagen för att underlätta att hålla stämmor, 
som är tagen av Riksdagen och som gäller under pandemin. Lagen 
medger för kretsstyrelser att besluta om att genomföra kretsstämmor 
via poströstning eller telefonmöte. Vidare information om de 
olika formerna för kretsstämmor finns på Rednet, se sidan om 
Kretsstämman. 

För att kraftsamla och mobilisera resurser till att stödja kretsar i att hålla 
kretsstämmor behöver tjänstepersonsorganisationen ta reda på vilken typ av stöd kretsar 
efterfrågar. Därför går det ut ett brev och mail till samtliga kretsordföranden den 9–10 
december med information om kretsstämmor och ett formulär med frågor om stödbehov. 
Håll utkik i era postlådor och vi hoppas att de kretsar som är i behov av stöd verkligen tar 
sig tid att fylla i formuläret! 

I formuläret kommer vi också att fråga om det finns kretsar som vill stödja andra kretsar 
att genomföra kretsstämmor. Så är ni en krets som känner er väldigt bekväma i att hålla 
digitala möten är vi tacksamma om ni vill anmäla ert intresse att hjälpa till! 

Dokument fastställt av: Tematisk rådgivare i föreningsutveckling Datum: 2020-10-26 
Gäller till och med: 2021-10-26 Revideras och följs upp av: Enhet Förening och Kapacitet 

   Checklista 
    För genomförande av digitala kretsstämmor  

 
 
Inför kretskretsstämman  

1. För att kunna använda Teams behöver kretsstyrelsen ansöka om en personlig mejl genom att 
mejla IT enligt instruktionen på sidan Mejl för kretsen i Kunskapsbanken.   

 
2. Kretsstyrelsen skickar kallelse enligt stadgarna med dagordning, senast tre veckor före 

kretsstämman. På sidan Kretsstämman: Årsmöte i Kunskapsbanken finns mallar som 
kretsstyrelsen kan använda.    

3. I kallelsen ska det stå tydligt om kretsmedlemmarnas rätt att avge motion och att dessa ska 
vara kretsstyrelsen tillhanda senast två veckor före kretsstämman. Om kretsen får in många 
motioner rekommenderas att styrelsen bjuder in medlemmar till ett digitalt eller fysiskt möte 
före kretsstämman för att diskutera de inkomna motionerna. Om det är ett fåtal motioner så 
funkar det bra att ta diskussionen på kretsstämman. För att förbereda kretsstämmodeltagare, se 
till att de får motioner före stämman, se punkt 5.   

4. I kallelsen ska det också stå att medlemmar kan delta via telefon i Teamsmötet, så att även den 
som inte äger en dator/smartphone eller har bredband för den delen kan delta. Det finns dock 
begränsningar såsom att de som deltar på telefon kan inte se andra deltagare och det som 
presenteras, så extra viktigt att dessa deltagare får handlingar skickade till sig inför 
kretsstämman. De kan inte heller delta i slutna omröstningar om sådana skulle begäras av 
stämman. 

 
5. I kallelsen ska det också stå att medlemmar som vill delta ska mejla till kretsstyrelsen och 

anmäla sig senast 10 dagar före kretsstämman. Glöm inte att ange en mejladress och ett 
telefonnummer för anmälan.   

6. Kretsstyrelsen mejlar/skickar handlingar, dagordning och länk till mötet (med instruktioner 
om hur en ansluter) till medlemmar som anmält sig, senast en vecka före kretsstämman. Ange 
i följebrevet att kretsstämman är öppen 30 minuter före för den som vill logga in och testa sin 
utrustning (dator, ljud, bild).  Uppge även ett teknisk support-telefonnummer, dvs ett nummer 
som medlemmar ringer om de har svårigheter att ansluta sig till mötet.  
 

7. Till våren kommer kretsen ha möjlighet att dela föreningsdokument med sina medlemmar på 
sin lokala webbsida, t.ex. kretsstämmohandlingar och protokoll.  

 
8. Stämmopresidiet kan bestå av flera funktioner såsom mötesordförande, viceordföranden och 

sekreterare. Kretsstämman väljer protokolljusterare och rösträknare. Vid en digital 
kretsstämma, kan det underlätta om alla dessa funktioner ingår i stämmopresidiet eller sitter 
ihop fysiskt, se punkt 10 och 11.    

https://bolagsverket.se/om/oss/corona/tillfallig-lag-for-att-underlatta-att-halla-bolags-och-foreningsstammor-1.20812
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726337-Kretsst%C3%A4mman-%C3%85rsm%C3%B6te
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Hur vill du och din krets vara med och  
påverka under Riksstämman 2021? 
Riksstämman kommer att genomföras digitalt i maj nästa år, men innan dess är det många 
roliga saker som händer och viktiga datum att hålla reda på. Hur vill du och din krets vara 
med och påverka?

Vem ska representera din kommun under Riksstämman som 
riksstämmoombud? 
Hur nominering och val av riksstämmoombud går till finns skrivet i valordningen. Valet 
görs på en kretsstämma eller ett valmöte, beroende på om det finns en eller flera kretsar i 
kommunen. Förslag till riksstämmoombud lämnas av kretsens valberedning. Så sprid ordet 
inom kretsen att den som är nyfiken på Riksstämman ska ta kontakt med valberedningen! 

Då Riksstämman 2021 genomförs digitalt på grund av coronapandemin, kommer det under 
våren att erbjudas utbildningar för att bekanta sig med mötesverktyget och hur det går till 
med en digital Riksstämma. Det är samtidigt viktigt att den som nomineras och blir vald 
till riksstämmoombud är bekväm med att använda en dator och delta i Riksstämmans olika 
moment på videolänk.

Riksstämmoombud kan väljas och anmälas fram till den 5 mars 2021. 

 

Dags att skicka in motioner till Riksstämman
Till Riksstämman kan alla medlemmar inom Svenska Röda Korset skicka in motioner.  
En motion till Riksstämman är ett förslag kring en strategisk och organisationsövergripande 
fråga som rör hela Svenska Röda Korset. Frågor som rör lokal nivå, skickas som en motion 
till kretsstämman. 

Om du är osäker på om din fråga är ett riksstämmoärende, om det ska skickas till din egen 
krets kretsstämma eller om du kan få svar direkt från Svenska Röda Korsets styrelse eller 
tjänstepersonsorganisationen, kan du kontakta Infoservice på infoservice@redcross.se 
för att bolla dina tankar. Infoservice hjälper dig att komma i kontakt med rätt person i 
organisationen.

Motioner till Riksstämman ska skickas in senast 28 februari 2021. 

I Kunskapsbanken kan du läsa valordningen, vad riksstämmouppdraget innebär, hur du 
skriver en motion och var du skickar in den. Det är också i Kunskapsbanken det senaste om 
Riksstämman kommer att uppdateras. 

Länk till Kunskapsbanken: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/
sections/360001941298Riksst%C3%A4mman 

Enligt stadgarna kommer Svenska Röda Korsets styrelse den 15 december att meddela sina 
förslag tillställda Riksstämman 2021 samt formell kallelse om tid och plats för stämman. 
Alla kretsar kommer att motta detta per post. 

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014579277-Riksst%C3%A4mmoombud
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001941298-Riksst%C3%A4mman
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001941298-Riksst%C3%A4mman
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001941298-Riksst%C3%A4mman
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Kretsarnas verksamhetsrapportering 2020  
– den kompletterande enkäten är aktiverad! 
Året börjar gå mot sitt slut och det är dags att  
genomföra kretsens verksamhetsrapportering för 2020  
(tidigare Kretsrapporten).  

Som tidigare kommunicerats kommer rapporteringen 
inte att genomföras i verktyget Frivillig. Istället baseras 
rapporten på de enkäter som har besvarats löpande 
under 2020, samt ett fåtal kompletterande enkätfrågor på 
helårsbasis.  

De kompletterande frågorna är nu aktiverade och besvaras via en länk som skickas via 
epost till ordföranden, epostmottagare i krets samt verksamhetschef (kretsanställd).  
Ingen inloggning krävs. 

Den veckovisa enkäten och den kompletterande enkäten ligger på två separata länkar men 
kommer att sammanställas till en helhetsbild av kretsarnas viktiga arbete.  

• Fortsätt besvara den veckovisa enkäten ”Kretsens verksamhet under coronakrisen”.  
Alla veckor måste inte besvaras, men ju fler besvarade veckor desto bättre.  
Det går bra att besvara veckor retroaktivt. 

 • Besvara den kompletterande helårsenkäten som nu är aktiverad. Den besvaras bara en 
gång och består av ett fåtal frågor som kompletterar det gedigna rapporteringsarbete som 
löpande gjorts av mer än 400 kretsar.  

Här hittar du länken, både till den veckovisa och den kompletterande enkäten, tillsammans 
med mer information, frågor och svar.

Nyheter kring ensamkommande barn och unga
Det kommer många besked just nu kring regelverket för den som omfattas av  
Nya gymnasielagen. Den här artikeln uppdateras löpande och sammanfattar de besked  
som kommit och läget kring dem. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360015814617
F%C3%B6r%C3%A4ndringariNyaGymnasielagennovember2020

Den 10 december klockan 10 –12 anordnar Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Svenska  
Röda Korset, Göteborgs Stadsmission, Skåne Stadsmission och Stockholms Stadsmission 
ett seminarium där vi gemensamt presenterar erfarenheter och lärdomar från tre års arbete 
med ensamkommande unga i utsatthet. Här kan du anmäla dig till seminariet. 
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014406137-Om-kretsarnas-verksamhetsrapportering-2020
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014406137-Om-kretsarnas-verksamhetsrapportering-2020
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360015814617-F%C3%B6r%C3%A4ndringar-i-Nya-Gymnasielagen-november-2020-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360015814617-F%C3%B6r%C3%A4ndringar-i-Nya-Gymnasielagen-november-2020-
https://docs.google.com/forms/d/1sEpH4kdlD3rUc8yg341ePGTR0MTq37fwBq-y47eP_sQ/viewform?edit_requested=true
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Vinteroväder – hur kan du och kretsen vara 
förberedda?
När Sverige drabbas av hårt vinterväder finns det alltid 
personer som kommer att behöva hjälp. Som rödakorsare 
vill vi gärna ställa upp, men kom ihåg att vi aldrig  
äventyrar våra frivilligas säkerhet. Det finns många sätt  
för kretsen att bidra.

Läs Tips och råd inför olika kriser i Kunskapsbanken 

Rapport från en inspelsövning
Röda Korsets lokala krisberedskapsgrupp i  
Sundsvall Timrå består av ett 50tal frivilliga varav  
8 är utbildade insatsledare och utgör ledningsgruppen.

I oktober genomförde vi en inspelsövning där 
ledningsgruppens förmåga att hantera en insats vid allvarlig 
händelse övades. En inspelsövning är en övningstyp där en 
övningsledare tillsammans med ett antal personer spelar 
olika roller som exempelvis Räddningstjänst, Polis, TIB, massmedia, kommunen, med mera.

Övningsledningen och ledningsgruppen befann sig på olika platser och ledningsgruppens 
arbete följdes live, via webbkamera. Scenariot, som tagits fram av Medelpads 
Räddningstjänstförbund, innebar en mycket allvarlig händelse som krävde en större 
evakuering av allmänheten. Röda Korsets uppgift blev att ge medmänskligt stöd och att 
förmedla information till de drabbade.  

Reaktionerna efter övningen var mycket positiva, rapporterar Berit Sjödin och Maj Gottorp 
som är samordnare i den lokala krisberedskapsgruppen i SundsvallTimrå. Vi kunde 
konstatera att det är svårt att fatta snabba beslut när man inte har all fakta och att det är 
viktigt med omvärldsanalys.
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004010038-Tips-och-råd-inför-olika-insatser-vid-kriser#h_be733702-78c1-4e55-b06b-6b67e6f992a2
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Minnesstund i Malmö
Den 4 november hölls en minnesstund för den 17åring som dödades 
i ett överfall den 3 november i Malmö.

Bakom initiativet stod Ensamkommandes förening i Malmö och 
medverkade gjorde även anställda från Svenska Röda Korset, 
volontärer från Malmö rödakorskrets och från Polisen samt 
personal från Socialarbetare för ungdomar.

– Att en så pass ung människa rycks bort är djupt tragiskt. Som 
rödakorsare är vi på plats för att stödja dem som drabbats av både 
sorg och chock, säger Mubarik Abdirahman, verksamhetsutvecklare 
på enhet Socialt hållbara städer.

Röda Korsets mötesplats i Södra Sofielund, i närheten av där dådet inträffade, var öppen 
och besökare bjöds på enkel fika under kvällen. Besökare fick också information om Röda 
Korsets arbete och aktiviteter i området där en av uppgifterna är att bidra till trygghet och 
stärka förmågan att återhämta sig vid kris.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/minnesstundimalmo/

Nu är den nya kursen Att mötas i vardag  
och kris med psykologisk första hjälpen här
Som ett led i att stärka organisationen och trygga dig som frivillig att kunna, vilja och  
våga agera när något händer, har kursen Att mötas i vardag och kris förstärkts med en 
tydligare beskrivning av psykologisk första hjälpen. 

Läs mer och hitta utbildningstillfällen på Rednet

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/hurkanvimotasivardagochkris/

Röda Korsets krisstödjare – övade, beredda 
och på plats när det händer
Lördagen den 21 november gick Viking Lines fartyg Grace på grund utanför Mariehamn. 
På begäran av Viking Line väntade tre av Röda Korsets krisstödjare på terminalen dagen 
efter då passagerarna kom tillbaka till Sverige.

Läs mer på Rednet: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorsetskrisstodjareovade
bereddaochpaplatsnardethander/
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korsets-krisstodjare---ovade-beredda-och-pa-plats-nar-det-hander/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korsets-krisstodjare---ovade-beredda-och-pa-plats-nar-det-hander/
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SVT-program visar frivilligas coronainsatser
Måndag den 9 november klockan 21:30 sändes ”En kamp 
tillsammans” om hur frivilligorganisationer har hjälpt till 
med insatser under coronapandemin.

Se programmet på SVT Play

Filmen visar ett smakprov av hur de 39 miljoner kronor 
som Radiohjälpen samlade in till coronainsatser i våras har 
använts av några av de många organisationer som fick ta del 
av pengarna. Det handlar bland annat om matleveranser, stödlinjer och onlinehjälp för barn.

Vår generalsekreterare Martin Ärnlöv medverkar och pratar om både Röda Korsets roll och 
om frivilligorganisationer i stort.

Radiohjälpens insamling pågår fortfarande och filmen En kamp tillsammans avslutas 
med budskapet: Drabbas inte av missmod. Det är en fortsatt kamp, men det är en kamp 
tillsammans.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/svtprogramvisarfrivilligascoronainsatser/

World Disasters Report 2020: Klimatstöd 
misslyckas att skydda de mest utsatta
Årets World Disasters Report visar att det stöd som 
ges för att tackla klimatförändringarna sällan omfattar 
de mest utsatta som ofta drabbas absolut hårdast. 
Rapporten ges ut årligen av Internationella rödakors och 
rödahalvmånefederationen (IFRC).

Det är just nu högsäsong för tropiska stormar men i år är 
de fler än de brukar vara. Bara sedan början av oktober 
har flera extremoväder med starka vindar och stor nederbörd dragit in över bland annat 
Filippinerna, Vietnam och Centralamerika som lett till omfattande översvämningar, 
jordskred och tsunamiliknande stormfloder. Extremvädren har påverkat över 35 miljoner 
människors liv.  

– Klimatkrisen är också en humanitär kris som drabbar de redan utsatta hårdast, säger 
Margareta Wahlström som tidigare varit chef för FN:s katastrofriskreduceringsorgan 
UNDRR. Årligen behöver 100 miljoner människor humanitärt stöd till följd av klimat och 
väderrelaterade kriser samtidigt som vi vet att mer förebyggande insatser skulle löna sig både 
i mänskliga och ekonomiska termer.  
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https://www.svtplay.se/video/28883538/en-kamp-tillsammans?start=auto
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Coronapandemin har lett till en mängd stimulans och åtgärdspaket och visar att världen 
kan kraftsamla sig när det behövs.  

– Klimatförändringarna är den största krisen som mänskligheten står inför, och mot 
den finns inget vaccin, säger Margareta Wahlström. Nu krävs att vi snabbt lägger om 
finansieringen och satsar på lokala insatser med störst nytta för de mest utsatta. Vi vet 
tillräckligt för att agera. 

World Disasters Report innehåller en mängd rekommendationer till både myndigheter och 
regeringar i drabbade länder och till biståndsgivare om hur de kan bidra till att minska de 
klimatrelaterade riskerna. 

Vill du ta del av rapporten så finns den att läsa på www.rodakorset.se/omoss/faktaoch
standpunkter/rapporter/worlddisastersreport2020/ 

Läs mer: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/worlddisastersreport2020/

Extremväder drabbar extra hårt under 
coronapandemin
Höstens cyklonsäsong har drabbat Sydostasien och 
Centralamerika mycket hårt med oväder som tagit liv och 
ödelagt både hem och egendom. Röda Korset arbetar 
intensivt på plats men mer stöd behövs.

Orkanen Eta har framförallt drabbat Honduras, stora 
delar av Guatemala och Nicaragua. Minst 4 miljoner har 
drabbats i de tre länderna och minst 178 har mist livet i 
exempelvis jordskred. Länderna är redan mycket fattiga med en hög andel undernärda samt 
att de är hårt drabbade av Covid19. Den katastrofappell som Internationella rödakors – 
och rödahalvmånefederationen (IFRC) lanserat är långt ifrån täckt. Intresset för orkanens 
drabbning har varit låg, framförallt på grund av USAvalet och den pågående pandemin. 
Svenska Röda Korset bistår med insatsledare till både Honduras och Guatemala och jobbar 
för att få ut både personal och utrustning inom vatten och sanitet (en så kallad Emergency 
Response Unit, ERU).

Orkanen Iota har slagit mot många av de redan värst drabbade områdena, med vindstyrkor 
på över 50 m/s. Federationen arbetar mot klockan tillsammans med de nationella 
föreningarna för att rädda liv, evakuera de som befinner sig i högriskzoner och stödja 
människor som redan är i stort behov av hjälp efter orkanen Eta. Insatsen kompliceras 
betydligt av coronapandemin då många människor bor i tillfälliga nödboenden/
förläggningar, vilket kan leda till förvärrad smittspridning och sjukdom. 

För mer information om Röda Korsets arbete på plats i Centralamerika och hur du kan 
bidra med en gåva, läs mer på rodakorset.se

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Extremvaderdrabbarextrahartunder
coronapandemin/
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https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/world-disasters-report-2020/
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/world-disasters-report-2020/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/world-disasters-report-2020/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/lander-vi-arbetar-i/latinamerika/orkanen-eta-i-centralamerika/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Extremvader-drabbar-extra-hart-under-coronapandemin/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Extremvader-drabbar-extra-hart-under-coronapandemin/


9

Ett stort och varmt tack!
Hittills har fantastiska 60,7 miljoner kr kommit in till Världens Barn! Pengar som behövs  
mer än någonsin för att säkra barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Att det är tillsammans som vi gör skillnad har aldrig varit tydligare: Det har genomsyrat  
hela årets kampanj med alla frivilliga som ställt om, det stora engagemanget från barn och 
unga, kreativa, digitala insamlingar och SVT och SR P4 som på ett fantastiskt sätt speglat 
den lokala insamlingen och inspirerat fler att vara med!

Och grattis till de kommuner och län som gjort en extra fin insats i år: Arjeplog, Uddevalla, 
Gotland och Vansbro! Malin Duintjer, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens 
Barn riktar ett stort tack till er dessa orter och till alla andra deltagare för ert engagemang!

Glöm nu inte att alla resterande insättningar måste ske innan årets slut.

Vi rapporterar till FN:s Tortyrkommitté
Röda Korset har skickat in en alternativ rapport till FN:s Tortyr  
kommitté där vi pekar på en rad brister i Sveriges implemen te 
ring av Tortyrkonventionen och ger förslag på åtgärder.

Tyvärr har FN:s Tortyrkommittés (CAT) granskning av  
Sverige blivit uppskjuten ett år, till november 2021, på grund  
av coronapandemin. Kommittén bevakar hur länder lever upp  
till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning. Detta är en del av en regelbunden 
granskning, där alla länder som är bundna av Tortyrkonventionen granskas vart fjärde 
år. Resultatet av granskningarna är skriftliga rekommendationer, som läggs upp på FN:s 
hemsida och blir viktiga redskap i arbetet med att förbättra landets system.

Våra kommentarer fokuserar på fyra områden
1. Att Sverige bör kriminalisera tortyr i svensk lagstiftning, så som det redan föreslagits i 

utredningen ”Ett särskilt tortyrbrott? Ds 2015:42”

2. Brister när det gäller förvar av migranter och asylsökande, särskilt när det gäller barn. Här 
lyfter vi upp de lärdomar från vår rapport Barn i förvar från 2018 och rekommenderar att 
barn inte ska placeras i förvar, att effekterna av förvar för barn utreds och att förvarstagna 
inte sätts i Kriminalvårdens lokaler.

3. Brister när Sverige utreder asylärenden från asylsökande som varit utsatta för tortyr och 
dokumentation av denna, kunskap om hur tortyren påverkar individen och dess berättelse 
samt behovet av att stärka utbildning för Migrationsverkets personal och tydliggöra rutiner.

4. Brister i rehabilitering av tortyrskadade i Sverige. Svenska Röda Korset har här en gedigen 
erfarenhet att bygga på och stöd att ge till regionerna i denna fråga. 

Den alternativa rapporten kommer att läggas upp på FN:s hemsida före granskningen och 
kan delas med intresserade.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/virapporterartillfnstortyrkommitteombristerihur
sverigeimplementerartortyrkonventionen/
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https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/barn-i-forvar/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-rapporterar-till-fns-tortyrkommitte-om-brister-i-hur-sverige-implementerar-tortyrkonventionen/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-rapporterar-till-fns-tortyrkommitte-om-brister-i-hur-sverige-implementerar-tortyrkonventionen/
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Uppsving i näthandeln: möt Röda Korsets 
Second hand i Hässleholm
I och med coronapandemin har näthandeln fått ett 
uppsving. – Det är ett sätt att modernisera en gammal 
tradition, säger volontären Birgitta Lantz.

Det är inget nytt fenomen att Röda Korset i Hässleholm 
lägger ut second handprylar på sin Traderasida, men det 
har blivit ett uppsving i försäljningen under det gångna 
året, vittnar Birgitta Lantz om, in en artikel i Norra Skåne.

– Tidigare har vi kanske lagt ut saker en gång i kvartalet. Nu har vi lagt ut nya objekt varje 
månad, säger hon.

Den fysiska butiken är öppen, men under begränsade tider och med begränsat insläpp 
av besökare. Det är fortfarande den fysiska butiken som genererar mest inkomst, men 
försäljningen på nätet har ökat i omfång.

– Vi blev lite förvånade. Vi tyckte att vi haft bra skjuts innan. Men vi blev positivt 
överraskade över att det blev ännu fler som tittade. Vi hade över 1 500 visningar på Josef 
Franktyget, berättar hon.

Nyligen såldes ett exemplar av tyget Daffodil av formgivaren Josef Frank på Hässleholm 
Kupans Traderasajt för 3 450 kronor. I veckan skickades det upp till den högstbjudande på 
en ort i norra Sverige.

– Vi når ju en mycket större kundkrets på nätet. Vi hade aldrig fått så mycket för tyget om 
vi bara lagt ut det i butik.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nathandelnfarettuppsving/

Glöm inte söka ersättning för transport till depå
Har ni skickat in säckar med textilåtervinning till depå under 2020? Glöm inte att skicka in 
underlag för ersättning senast 18 december.

Kretsar som har längre än 30 km enkel väg till depå får ersättning på 5 kr per säck.

Läs mer i Kunskapsbanken – Ersättning transport till depå 

Tips för återbruk
Vill ni i kretsen komma igång med att laga och redesigna/återbruka? Tips!  
Starta en hållbarhetsstuga tillsammans med Sensus: https://www.sensus.se/dela/startaen
hallbarhetsstuga/
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https://www.nsk.se/2020/11/06/uppsving-for-second-hand-pa-natet/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778637-Ers%C3%A4ttning-transport-till-dep%C3%A5
https://www.sensus.se/dela/starta-en-hallbarhetsstuga/
https://www.sensus.se/dela/starta-en-hallbarhetsstuga/
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Behöver ni rekrytera frivilliga till er  
Second hand?
Höstens kampanj har satt ett viktigt ljus på Röda Korsets 
Second handbutiker. Parallellt med kampanjen kommer 
vi också uppmuntra fler att besöka Röda Korsets webbsida 
där kretsar publicerar lediga volontäruppdrag genom det 
digitala verktyget ReachMee. Om er krets har behov av 
fler frivilliga och har förutsättningarna att ta emot och 
introducera så är det ett bra tillfälle att publicera era lediga 
uppdrag. Både inom Second hand och annan verksamhet 
där behovet finns. Engagemanget tenderar vara något större kring årsskiftet så därför är det 
bra läge att publicera redan nu och låta uppdragen vara publicerade in på 2021. 

Behöver ni stöd i att annonsera läs mer om verktyget ReachMee här eller kontakta  
info@redcross.se  (ange kontaktperson Danijela Semunovic) så hjälps vi åt!

 

Elever står på kö:  
Fler digitala läxhjälpare behövs
Liv Säfström är frivillig i Läxhjälp online, en digital plattform där 
elever i gymnasiet och grundskolan kan få läxhjälp via chatt eller 
video. Just nu är det många elever som får stå länge i kö, alla hinner 
inte få hjälp och vi behöver fler frivilliga, berättar Liv Säfström.

– Det är förstås jättekul att känna att man har hjälpt eleven och 
att eleven har förstått och lärt sig, och till och med skriver någon 
kommentar och tackar. Det är väldigt kul att känna att jag gjorde 
skillnad. 

Sedan 2018 har Röda Korsets Ungdomsförbund drivit Läxhjälp 
online, som har öppet regelbundna tider varje måndag till torsdag 
klockan 19:00 till 21:00. Under coronakrisen har trycket på verksamheten ökat tiofaldigt, 
och just nu söker vi fler frivilliga.

Låter uppdraget intressant? Anmäl ditt intresse.  

Vi vänder oss även till kretsar som har fått pausa sin ordinarie läxhjälp på grund av 
coronapandemin. Läs mer i Kunskapsbanken om ni vill bli läxhjälpare hos Röda Korsets 
Ungdomsförbund

Läs hela intervjun med Liv Säfström här: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/laxhjalponline/
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https://www.rodakorset.se/engagera-dig/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003817437-ReachMee-Kom-ig%C3%A5ng-att-rekrytera-digitalt-med-hj%C3%A4lp-av-ReachMee
https://www.xn--lxhjlponline-gcbd.se/
https://www.xn--lxhjlponline-gcbd.se/
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/volontaruppdrag/laxhjalp-online/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360015542458-L%C3%A4xhj%C3%A4lp-online
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/laxhjalp-online/
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Röda Korset Magasin:  
tema barns utsatthet i krig och katastrof
Nytt nummer av Röda Korset Magasin ute nu! 

I krig och katastrof är barnen de stora förlorarna. Inte bara för 
att de är de fysiskt mest sårbara, många barn hotas även av att 
rekryteras som barnsoldater, bli bortgifta eller tvingas till barn
arbete. Läs mer om hur Röda Korset arbetar hårt för att skydda 
barn och unga i vårt nya temanummer. Mer än hälften av dem som 
får hjälp av Röda Korset runt om i världen är barn. 

Läs Röda Korset magasin på rodakorset.se

Porträtt av en rödakorsare
– Vi måste lägga ribban högt, säger Sven Englund, ordförande i Arvikakretsen och ledamot 
i Regionråd Mellan, och fortsätter: Vi ser varandra, hälsar. Inte bara hej utan också 
med förnamn: ”Hej Mohamed, hej Grace, hej Malin” och så vidare. Respekt och möte i 
ögonhöjd!

Sven åtog sig ordförandeuppdraget 2019 och sen sommaren samma år sitter han alltså 
även i Region Mellans regionråd. Medlem i kretsen blev han ungefär vid millennieskiftet 
och den första uppgiften han ägnade sig åt var att bli fadder åt en familj från Sydsudan. 
Kvinnan i den familjen gick bort strax efter ankomsten till Sverige men mannen sitter nu i 
Arvikakretsens styrelse.

– Mångfald inom Röda Korset är viktigt, säger Sven med eftertryck. Röda Korset ska 
spegla den variation av människor som det omgivande samhället uppvisar.

Läs hela porträttet på Rednet eller klicka på länken här: https://rednet.rodakorset.se/
nyheter/portrattavenrodakorsare/

Frivillig eller anställd – alltid rödakorsare
– När jag gick in i Röda Korset i Malmö som 18åring var egentligen det enda jag visste om 
organisationen det jag hade sett på TV – och då handlade det ju mest om verksamheter i 
andra länder, säger Marie Malmgren, numera regional utvecklingsledare på enhet Lokal 
och regional utveckling. Inte ens i sin vildaste fantasi trodde hon som ung att hon en vacker 
dag skulle vara anställd på Röda Korset i Stockholm.

Marie kan se tillbaka på över 25 år som aktiv – på olika sätt – i Svenska Röda Korset.  
Allt började våren 1994 när en kompis ville att de två tillsammans skulle gå med i en  
Första hjälpengrupp. 

Läs hela intervjun med Marie Malmgren på Rednet: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Frivilligeller 
anstalldalltidrodakorsare/

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/roda-korset-magasin/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/portratt-av-en-rodakorsare/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/portratt-av-en-rodakorsare/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Frivillig-eller-anstalld-alltid-rodakorsare/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Frivillig-eller-anstalld-alltid-rodakorsare/
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Nya lokala webbsidor och kommentarer  
på Rednet
Ut med det gamla och in med det nya – nu har vi lanserat vi våra nya lokala webbsidor! 
Det finns också en ny funktion på Rednet som gör det möjligt att lämna kommentarer på 
artiklar. 

Under 2020 har ett intensivt arbete pågått med att bygga upp de nya sidor som ersätter  
de gamla ”kommunhemsidorna”. Från och med den 24 november pekas alla besökare om 
så att de hamnar på de sidorna när de söker efter Röda Korset lokalt. Är du nyfiken på att 
se hur Röda Korsets lokala sida i din kommun ser ut så surfa in på www.rodakorset.se/ort  
och välj din kommun.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nulanserasdenyalokalawebbsidorna

Nu kan vi också kommentera nyheter på 
Rednet 
I slutet på november skickade vi ett mejl och bjöd in alla ordförande i en rödakorskrets  
att aktivera sitt Röda Korsetkonto, som är en viktig pusselbit i vår digitaliseringsresa.  
Syftet med Röda Korsetkontot är på lång sikt att det ska bli lättare att administrera sitt 
rödakorsuppdrag, bland annat genom att du som rödakorsare enklare kommer åt dina 
system och verktyg.   

När du är inloggad med ditt Röda Korsetkonto kan du också delta i dialogen på intranätet 
Rednet och bidra med dina infallsvinklar genom att kommentera nyheter och läsa andras 
kommentarer.  Rednet är sedan januari 2020 ett öppet intranät. Alla kan läsa alla nyheter 
och alla artiklar i Kunskapsbanken utan att logga in. Men för att kommentera nyheter 
behöver du vara inloggad.

Successivt kommer vi att bjuda in alla förtroendevalda, frivilliga och kretsanställda att 
aktivera sina Röda Korsetkonton, via ett mejlutskick och information på Rednet, men vi 
börjar med alla ordföranden för att testa hur det fungerar. Alla lokala webbredaktörer har 
också fått information om att aktivera sina Röda Korsetkonton för att kunna redigera de 
lokala webbsidorna. 

Läs mer om Röda Korsetkontot i Kunskapsbanken

 

http://www.rodakorset.se/ort
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-lanseras-de-nya-lokala-webbsidorna
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012338498-Logga-in-med-ditt-R%C3%B6da-Korset-konto
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Vill du få verktyg för att motverka rasism och 
diskriminering?
Då är kursen ”Agera utan att diskriminera” något för dig. 
Kursen ges på distans via Röda Korsets folkhögskola under 
en termin.

Syftet är att du som går utbildningen ska få djupare 
kunskaper om strukturell diskriminering och lära dig att 
utveckla metoder för att motverka rasism och polarisering 
i samhället. Kursen blir också en mötesplats för både 
lärande och mobilisering och ger kursdeltagarna ett nätverk också för framtiden.  

Nästa kurs hålls under perioden 22 februari – 28 maj 2021.  

Läs mer och ansök redan nu på rodakorsetsfolkhogskola.com.

Ser vi barnet? 
Ett Webinar om barnskydd och barnets rättigheter i Röda Korsets 
Ungdomsförbunds och Svenska Röda Korsets verksamheter. 

Under 2020 har Röda Korset och Röda Korsets ungdomsförbund, 
på olika sätt tittat på hur de båda organisationerna arbetar med 
barns rättigheter och skydd i verksamheterna. På detta digitala 
seminarium presenteras resultatet av de båda studier som gjorts.  
Syftet med seminariet är både att informera frivilliga i de båda 
organisationerna om det arbete som gjorts och att få ta del av 
frivilligas viktiga erfarenheter och åsikter om vägen framåt. 

Målgrupp för seminariet är intresserade frivilliga och 
tjänstepersoner i Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund. 

När?  Onsdagen den 16 december, klockan 18.00 – 19.30  
Hur? Digitalt.  

Exakta instruktioner hur du kopplar upp dig kommer skickas efter anmälan.  

Anmälan görs till maria.pernold@redcross.se 
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Uppföljning 2020
Kortversion

Ser vi barnen

https://rodakorsetsfolkhogskola.com/
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Inspiration under en pandemi
Den rådande pandemin har inte bara påverkat allmänheten utan även oss på Röda Korset. 
Många av våra verksamheter har stängts ned eller på något sätt fått anpassas. Trots 
pandemin är det viktigt att vi finns där och hjälper eller stöttar människor på bästa sätt vi 
kan, men på ett säkert sätt så klart! 

Det är många kretsar som på olika sätt valt att anpassa sina verksamheter och som mer än 
gärna delar med sig av sina alternativa verksamheter, i god rödakorsanda! Vi ser gärna att 
fler delar sina tips och idéer på sätt att anpassa sin verksamhet för att inspirera lite så här i 
vintermörkret.

Agunnaryd
Ett exempel är Agunnaryds rödakorskrets som höll en 
utomhusgala för Världens Barn vid den lokala lanthandeln. 
Med gott om plats och trevlig stämning har man lyckats 
hålla den årliga insamlingen trots pandemin. 

Norra Ny
Norra Nykretsen som är vana vid att delta vid marknader och 
trivseldagar i bygden ordnade i år en tipspromenad för barn och 
vuxna, som de kunde gå när det passade dem, under 14 veckor. 
Tipsblanketterna fanns att hämta i en byrå som placerades utanför 
Norra Nys lokal, där man sedan även lämnade blanketten efter 
färdig runda.

Hjälp med frågorna fick de från både Klarälvens Folkhögskola 
och Stölletskolan och priserna var sponsrade av lokala företag i 
samarbete med kretsen. 

Så här säger Ordförande Eva Nilsson om tipsrundan: ”Man behöver inte göra det så 
märkvärdigt för att det ska bli bra. Rödakorskretsen har inte tjänat något på detta men  
vi har fått fin respons och jag tror att fler känner till att Röda Korset finns på plats nu.  
Vi kallade byrån för ”coronabyrån”. Önskemål har framförts från deltagarna om  
fortsättning nästa sommar.” 
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Viskafors
I Viskafors har man en insamlingsbössa på närbutiken och för den 
finns ingen paus under 2020. Däremot är det paus sedan i mars för 
”Tisdagssoppan”, en mötesplats med sopplunch dit cirka 70–80 
gäster annars brukar komma varje tisdag, utom på sommaren och 
vid jul. En god tradition sedan 22 år tillbaka. Det har även varit 
paus sedan i mars för rödakorsvärdarna på hela SÄS, Borås (Södra 
Älvsborgs sjukhus). Tråkigast är att möjligheten till att besöka våra 
äldreboenden inte funnits under året. Våra styrelsemöten har vi haft 
som vanligt, men via telefon (FreeConferenceCall.com).  
Vi har deltagit i flera Zoomsammankomster ordnade av Svenska 
Röda Korset. Vi har bjudit in våra soppkokare till lunchsmörgås 
med kurserna Rödakorskunskap samt Att vara frivillig. Vi håller 
förstås coronavänligt avstånd, men inget är som förut! Vi håller ut! 

Alseda-Skede
Röda Korset i AlsedaSkede har skickat ut blommor till deltagarna 
för att visa att vi finns och att deltagarna står oss varmt om hjärtat. 
En fin liten text kom med blommorna för att visa uppskattningen.

”När vi inte kan ses för gemenskap och fika får en blomma från 
Röda Korset bli en sommarhälsning med hopp om att vi snart kan 
ses igen.” 

Har ni några tips och idéer på hur vi kan anpassa våra  
verksamheter nu under Coronapandemin, eller vill ni dela med er  
av ert eget arbete så får ni gärna skicka in det till info@redcross.se

IOP (idéburet offentligt partnerskap)  
har tecknats med Göteborgs Stad
Som ett resultat av insatser under corona och samarbetet mellan Göteborgskretsen och 
enhet Socialt hållbara städer har ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) tecknats med 
Göteborgs Stad. Detta IOP är tecknat mellan tjänstepersonorganisationen och staden 
med fokus på en trygghetshöjande insats för ökad vuxennärvaro i Tynnered, Göteborg. 
Det säkerställer samverkan och viss finansiering av enhet Socialt hållbara städers arbete i 
Tynnered under en period framöver. Genom avtalet så beviljas vi finansiering för fortsatt 
verksamhet med den mobila mötesplatsen (nu i form av en lådcykel) som är resultatet av de 
coronainsatser som gjorts i området. Insatsen kommer att vara boendedriven och syfta till 
att öka vuxennärvaro och stimulera till positiva aktiviteter på ett torg i centrala Tynnered. 
Boende i området kan träffa trygga vuxna vid den mobila mötesplatsen, dricka något 
varmt, fika och prata.

Här finns en sammanställning av våra coronainsatser hittills:  
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/varacoronainsatserhittills/
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ICAs julkampanj till förmån för Röda Korset
Vi är mycket glada och stolta över vårt viktiga samarbete med ICA Gruppen.  
Nu är årets julkampanj med ICA lanserad och i denna kommer cirka 100 produkter  
att säljas till förmån för Röda Korsets nationella arbete. Apotek Hjärtat deltar också  
i julkampanjen genom försäljning av julsenap på samtliga apotek i Sverige.

Läs mer på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/icasjulkampanj/

Beställ Röda Korsets fickalmanacka för 2021
Nu finns en fin fickalmanacka med texten ”Vi kämpar för att  
förhindra och lindra mänskligt lidande” att beställa, pris 55 kr.

Har du inget konto i Föreningsbutiken?  
Skaffa konto här. (länk: https://ehandel.atta45.se/Online/Register)

Läs mer om Föreningsbutiken på Rednet. https://kunskapsbanken.
rodakorset.se/hc/sv/articles/360003837637F%C3%B6reningsbutikenvia
%C3%85tta45

Besökare på häkten
Svenska Röda Korsets frivilliga har under många år besökt 
frihetsberövade personer både i häkte och på anstalt enligt en 
överenskommelse med Kriminalvården. Verksamheten genomförs  
av frivilliga besökare och deltagandet är likaså frivilligt. Syftet är  
att bidra till att bryta den isolering frihetsberövningen innebär.

Vi tror på medmänskligheten och att vi genom medmänskliga besök 
kan bidra till att bryta den isolering en häktning innebär.

Besöken görs i par eller i mindre grupp och oftast en gång i veckan, 
några timmar åt gången.

Besökens form och innehåll bestäms i samarbete med personalen på häktet.

Att bibehålla och bygga upp sin motståndskraft kan vara avgörande för personen också den 
dagen då denne lämnar häktet.

Läs mer: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/article_attachments/360013439018/Beso_
kare_pa__ha_kten_UTSKRIFT_version_1.pdf

VERKSAMHET
Besökare på häkten

www.rodakorset.se

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003837637-F%C3%B6reningsbutiken-via-%C3%85tta-45
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003837637-F%C3%B6reningsbutiken-via-%C3%85tta-45
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003837637-F%C3%B6reningsbutiken-via-%C3%85tta-45
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/article_attachments/360013439018/Beso_kare_pa__ha_kten_UTSKRIFT_version_1.pdf
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/article_attachments/360013439018/Beso_kare_pa__ha_kten_UTSKRIFT_version_1.pdf
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Kretsstämmogenomgång
I december hålls en Kretsstämmogenomgång vid två tillfällen, 9 december och 15 december. 
Genomgången ger utförlig information om vad kretsstyrelse/presidier behöver tänka på 
vid genomförande av en kretsstämma med fokus på digitala kretsstämmor. Deltagare 
får själva testa och ställa frågor. Genomgången riktar sig till kretsar som ska genomföra 
kretsstämmor. Vi ser gärna att ni är flera som deltar från varje krets.

Anmälan görs i kalendariet. 

Arvode till ordförande
Enligt uppdragsbeskrivningen för Svenska Röda Korsets valberedning och Svenska  
Röda Korsets stadgar ska valberedningen föreslå uppdragsbeskrivning och arvode för 
Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper till styrelsens övriga  
ledamöter och eventuellt andra förtroendevalda.

Svenska Röda Korset har arvoderat sin ordförande sedan början av 2000talet. 
Riksstämman 2011 beslutade att arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande ska  
följa och indexjusteras enligt det arvode som utgår till riksdagsledamöter. Den 
konstruktionen har gällt sedan dess.

Valberedningen kommer att föreslå Riksstämman 2021 att arvodet för Svenska  
Röda Korsets ordförande under mandatperioden 2021–2023 ska återgå till och frysas på 
indexjusteringen av riksdagsledamotsarvodet som gjordes den 1 november 2018, det vill 
säga 66 900 kr/månad. Brev till alla kretsar har skickats ut i månadsskiftet november/
december. Läs mer här om valberedningens förslag och motivering. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004819297SvenskaR%C3%B6da
Korsetsvalberedning

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
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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Påminnelse: Rapportering av kretsens  
ekonomi för 2020 görs i ett nytt verktyg 
Som vi tidigare informerat om kommer ett nytt verktyg för den ekonomiska 
sammanställningen. Du loggar in direkt via en länk som kommer på mejl till kassören  
och ordföranden i kretsen. EKS fylls i och skickas in digitalt med tillhörande bilagor  
till oss.  Därför är det viktigt att uppdatera kontaktuppgifter i Redy, se särskilt till  
att ni anger mejladresserna till ordförande och kassör som får EKS utskicket. 

Vi erbjuder utbildningstillfällen online i EKS efter årsskiftet, för att visa hur det nya 
rapporteringsverktyget fungerar. Anmälan sker på Rednet via Kalendarium. Utbildningen 
heter: Att rapportera i nya EKS – för kretsar

Datum och tid: 13 januari 2021, 18:00–19:00 (sista anmälningsdag 7 januari 2021) 
   18 januari 2021, 10:00–11:00 (sista anmälningsdag 13 januari 2021)

Såsom tidigare år kommer ni även kunna kontakta bokslutsjouren, bemannad av frivilliga 
och tjänstepersoner, som svarar på era frågor när det närmar sig rapporteringsdags.

Ni kan läsa mer om EKS och se ett smakprov på utseende på den nya ekonomiska 
sammanställningen på Rednet

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002725578Kretsensekonomiska
sammanst%C3%A4llningEKS

En rörelse – en röst
Alla rödakorsare är budbärare av Röda Korsets idé och 
grundprinciper. Utifrån grundprinciperna sätter vi mål och 
prioriteringar. Vidare ger de vägledning för hur vi förhåller 
oss i olika frågor samt hur vi organiserar arbetet.

För fem år sedan producerade Brittiska Röda Korset 
kortfilmen ”One Voice”, där sju frivilliga rödakorsare 
definierar och exemplifierar grundprinciperna med en röst. Svenska Röda Korset  
har under längre tid använt denna film i kurser och andra tillfällen för att lyfta 
grundprinciperna. Vi har också pratat om att göra vår egen version, med rödakorsare  
från Svenska Röda Korset och på svenska. I år blev det verklighet. 

FILM: https://youtu.be/eFviUqNeTOo

Dela gärna filmen med andra för att sprida kunskap om vilken organisation vi är och  
vad vi står för.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002725578-Kretsens-ekonomiska-sammanst%C3%A4llning-EKS-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002725578-Kretsens-ekonomiska-sammanst%C3%A4llning-EKS-
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Kretssammangåendet lockade nya frivilliga
Kretsarna i Stockholms västerort är i färd med att gå 
samman till en gemensam krets. När de gick ut med en 
inbjudan till medlemmarna om att vara med och bygga upp 
den nya kretsen nappade tre medlemmar på erbjudandet. 
Alla tre är nu nominerade att sitta i den nya gemensamma 
styrelsen. Den föreslagna styrelsen hade sedan tidigare 
gedigen rödakorserfarenhet och stor kunskap inom 
flera yrkesområden, och kan nu dessutom stoltsera med 
kunskap inom förändringsarbete, ledarskap och rekrytering.

Gun Löfquist är aktiv i BrommaVästerledskretsen som sekreterare i styrelsen och 
frivilligledare i besöksverksamheten. Gun, kan du berätta om ert sammangående?

Det blir ett stort område som ska gå samman: Vällingby-Hässelby och Bromma Västerled, 
berättar Gun. Vi skickade epost och frågade medlemmarna om de var intresserade av att  
vara med och bygga ut verksamheten. Vi trodde inte att så många skulle svara men fick flera 
svar. Så vi får ihop en ny styrelse med en representant från varje nuvarande kretsstyrelse  
och de här nya personerna.

Hur kommer ni gå vidare nu?
De nya personerna vill naturligtvis komma igång. Och vi också! Vi har valt att adjungera 
de som anmält intresse att ingå i den nya styrelsen till nuvarande kretsstyrelse i Bromma-
Västerled. Vi har också bildat arbetsgrupper för att starta behovsundersökningen och där 
deltar de kommande nya styrelseledamöterna.

Kretsarna i Västerort har haft en pågående dialog sedan förra vintern, då de också  
fattade ett inriktningsbeslut om att gå samman (läs mer om det här). Planen är att  
BrommaVästerled och HässelbyVällingby beslutar om sammangående vid 
kretsstämmorna 2021. Nästa gång vi kan läsa om kretsarna här på Rednet är det  
kanske i form av den nya kretsen Stockholm Väst rödakorskrets.  

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, epost: info@redcross.se
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