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Bästa vänner, 
Nu går vi på allvar in i det angelägna samtalet om Sveriges framtida migrationspolitik. Och vi visar, 
med hjälp av en opinionsundersökning, att det finns ett stort stöd i landet för de frågor som vi i 
Röda Korset särskilt driver – kring familjeåterförening och barns rätt att få stanna till exempel.

Vi vet ju det. Men vi måste också klart visa våra valda representanter och allmänheten, att 
medmänsklighet och humanitet är levande i Sverige. Vi kan inte vara tysta i de hårda ordens tid.

Allt detta sker då vi kan se människor bli nedskjutna när de närmar sig Europas gräns. Medelhavet 
är det hav i världen där flest människor dör.

Känn er stolta som rödakorsare. Det är alla vi som tillsammans med många andra 
frivilligorganisationer bygger denna humanitet genom det arbete vi gör runt om i landet varje dag. 
Men migrationsdebatten i politik och media är hård idag och det är viktigt att vi lyfter en alternativ 
bild och visar att det finns stöd för en human migrationspolitik.

Samtidigt måste vi se att också i Sverige har vi humanitära kriser. Vad betyder det? Jo, att 
människor i Sverige lider brist på grundläggande basförnödenheter. De är förhållandevis få idag. 
Men kanske ser vi ett växande problem. Och då bör vi kalla det vad det är. Humanitära behov.

Covid 19 – coronavirus – står i blickfånget och Europa med Amerika är nu de världsdelar där det 
sprids. Samtidigt lär sig folkhälsomyndigheter snabbt mer om hur viruset fungerar. Vi i Svenska 
Röda Korset kan stödja myndigheterna med att dela med oss av god information, bidra till att 
inte falsk information sprids, och att följa grundläggande god hygien för att inte sprida virus och 
skydda andras och vår egen hälsa. Regelbunden aktuell information ligger på Rednet.

Det har varit kretsstämmotider. Jag har haft nöjet att delta i flera stämmor. Stort tack till de 
kretsar som bjudit in. Jag lär mig som alltid väldigt mycket om både utmaningar och glädjeämnen i 
kretsverksamheten. Vi är ju nu mitt i det första året av genomförande av Strategi 2023 och behöver 
gemensamt lära oss mycket om vad som fungerar bra, var det behövs mer och framför allt dela med 
oss av goda idéer som skapas och provas.

Vision 2035 – vill du vara med? Vi ger oss också i kast med vår framtid. Hur skall Röda Korset i 
Sverige och världen arbeta om 15 år? Kan vi veta hur förhållandena är 15 år fram i tiden? Håll ett 
öga på Rednet och om du känner dig inspirerad och vill vara med – då kan du ta kontakt med  
Vera Carlbaum-Wrennmark. 

KRETSNYTT  
MARS 2020

Allt gott,

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Vårkampanj på gång!
Precis som i fjol går våren i krisberedskapens tecken, och det 
är mycket på gång! Vårkampanj, Krisberedskapsveckan och 
Totalförsvarsövning 2020.

Vårkampanj: 20 april till 17 maj
I årets vårkampanj – Tillsammans i kris! – kraftsamlar vi återigen 
kring krisberedskap, i en stor kampanj för hela organisationen. 
Liksom i fjol är syftet att visa för allmänheten att vi är en aktör att 
räkna med vid kriser i Sverige.

Huvudmålet är framförallt att genom kunskapshöjande aktiviteter stärka beredskapen  
för en eventuell kris och att Röda Korset uppfattas som en organisation som agerar vid  
en kris i Sverige. 

De hundra första kretsarna som anmäler sig till kampanjen på https://www.rodakorset.se/ 
engagera-dig/kretskampanj/ får ett paket med material för att sprida kampanjens budskap 
på sin ort.

Mejla gärna Infoservice när kretsen bestämt vad den kommer att göra under vårkampanjen 
så kan vi sammanställa en samlad eventkalender för att så många som möjligt ska kunna ta 
del av våra aktiviteter.

Krisberedskapsveckan: 11–17 maj
Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vecka 
för att lyfta medvetenheten kring krisberedskap i Sverige. Under veckan ordnar många 
kommuner aktiviteter kopplade till krisberedskap, så håll utkik eller ta kontakt med er 
kommun.

Totalförsvarsövning 2020
I år genomförs en stor totalförsvarsövning under ledning av MSB och Försvarsmakten, där 
Svenska Röda Korset, myndigheter, regioner och kommuner medverkar både i planering 
och genomförande. I maj kommer två övningar att genomföras där Röda Korset medverkar. 
Löpande information om Röda Korsets deltagande finns i Kunskapsbanken.

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/kretskampanj/
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/kretskampanj/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005541837-Totalförsvarsövning-2020-just-nu
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Vem leder Röda Korsets insatser när krisen 
inträffar i ert närområde?
Nu finns nya tillfällen att skicka deltagare till 
tvådagarskursen ”Att leda en krisinsats”. 

Denna kurs är skräddarsydd för kretsens blivande 
insatsledare, det vill säga den person som ska leda och 
samordna de lokala rödakorsinsatserna. 

Du som är verksamhetsledare eller ordförande i krets 
eller samverkansråd vet säkert vem som är lämplig för 
uppdraget. Uppmana och uppmuntra din kandidat att anmäla sig snarast.

All information om kursen finns i kurskatalogen.

Översvämningar – vad kan kretsen göra?
Delar av Sverige har drabbats hårt av den senaste tidens oväder. Kan och ska Röda Korset 
agera? Det är den lokala räddningstjänsten som ansvarar för att rädda liv och skydda egen-
dom. Men, beroende på omständigheterna, kan det också finnas uppgifter som kretsen kan 
ta sig an. Läs mer i ”Tips och råd inför olika insatser i kriser” i Kunskapsbanken på Rednet.

Om du själv eller någon i din närhet har drabbats ger https://www.krisinformation.se 
konkreta råd kring vad som är bra att tänka på.
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https://utb.redcross.se/eventmanagement/eventlisting.aspx
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004010038-Tips-och-råd-inför-olika-insatser-vid-kriser#h_ae8b94e0-57f2-4e0c-86c6-5dada2958699
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Coronaviruset – detta gör Röda Korset
Vi följer noga utvecklingen och jobbar just nu framförallt 
med informationsspridning. Vi står också i kontakt med 
våra delegater runt om i världen och informerar om 
hälsoråd och läget i stort. På Rednet finns information 
och råd om coronaviruset och hur man skyddar sig, och 
information om hur du som frivillig kan agera i din roll.

Om du vill veta mer finns uppdaterad information från 
svenska myndigheter samlad på https://www.krisinformation.se.  
Det är viktigt att vi som rödakorsare hänvisar och hämtar information från pålitliga källor.

Frågor och svar som rekommenderas av alla myndigheter:

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/
fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/information-om-coronaviruset/

Intresset för Röda Korsets information om coronaviruset blev stort, bland annat på 
Facebook. Ett av våra inlägg fick 100 kommentarer och delades mer än 500 gånger. Artikeln 
på vår hemsida fick mer än 10 000 besök. – Det visar att vi ses som en trygg källa till viktig 
samhällsinformation. Siffrorna är väldigt glädjande, säger Anna Lithander, huvudredaktör.

Bor du i södra Sverige? Vill du delta i 
Totalförsvarsövning 2020?
I mitten av maj kommer en fältövning att genomföras 
i Skåne och Blekinge. Händelserna enligt övningarnas 
scenarier orsakar ett stort antal sårade och chockade 
personer som måste tas om hand. Som figurant kan du 
bidra till att medverkande myndigheter – och Svenska  
Röda Korset - får öva på ett verklighetstroget sätt.

Vad är en figurant och vad gör den? En figurant är en roll-
spelare som agerar utifrån den roll och det manus den fått.

Om du spelar svårt sårad eller att du har fått en lättare skada blir du sminkad av våra 
skademarkörer och får instruktioner om hur skadan påverkar dig och hur du förväntas 
interagera med hjälparna. Om du är i chock ser ditt manus annorlunda ut. Det viktiga  
är du har förmåga att gå in och stanna i rollen så länge övningen varar.

Läs mer om övningen i Kunskapsbanken och tipsa gärna vänner och bekanta om uppdraget!

Anmäl intresse här.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/bor-du-i-sodra-sverige-vill-du-delta-i-
totalforsvarsovning-2020/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005541837-Totalförsvarsövning-2020-just-nu
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/volontaruppdrag/figuranter-sokes-till-totalforsvarsovning-2020/
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Kretsar arbetar för att stödja vid allvarliga 
händelser
I Sundsvall och Timrå arbetar kretsarna för att stärka sin 
förmåga att stödja samhället vid allvarliga händelser.

Efter skogsbränderna har de bland annat slutit en 
överenskommelse med räddningstjänsten om samordning 
av frivilliga och spontanfrivilliga. Berit Sjödin,  
Röda Korsets samordnare för den lokala krisberedskapen, 
berättade om detta på ett seminarium och om hur 
samverkan mellan offentliga aktörer och frivilligorganisationer kan se ut.

Det seminarium som hölls, i Sundsvall den 20 februari, var ytterligare ett i en serie på  
temat ”Tillsammans i krisen – frivillighet i krisberedskap och totalförsvar” och det utgick 
från vår rapport om frivilligas roll inom svensk krisberedskap.

Medverkade gjorde vår ordförande Margareta Wahlström, MSB:s generaldirektör  
Dan Eliasson och representanter från Länsstyrelsen och Räddningstjänsten.

Margareta Wahlström intervjuades vid detta tillfälle också i Sveriges radio p4 
Västernorrland. Hör intervjun en timme, 45 minuter och 45 sekunder in i programmet.

Ansök om regeringsmedel för att stötta unga 
ensamkommande
Nu finns möjlighet att söka om regeringsmedel för verksamhet med ensamkommande 
ungdomar under 2020.

Kretsar som beviljades regeringsmedel 2019 och de kretsar som haft ensamkommande 
ungdomar i sitt upptagningsområde som blev av med sina boenden i början av 
februari har kunnat söka regeringsmedel i en första ansökningsomgång. Den andra 
ansökningsomgången öppnar nu upp för kretsar som vill söka medel för att bedriva 
verksamhet för målgruppen.

Mer information om regeringsmedlen och ansökan hittar du här.
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https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/tillsammans-i-krisen-framtidens-frivillighet-inom-krisberedskap-och-totalforsvar/
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/tillsammans-i-krisen-framtidens-frivillighet-inom-krisberedskap-och-totalforsvar/
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1450074?programid=3366
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724898-Hitta-finansiering#h_13260018-8daa-4229-8fd8-297fd0c51a7d
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Martin Ärnlöv besökte  
förvarsbesöksgruppen i Flen 
På förvaret i Flen har vi en ganska ny besöksgrupp.  
Martin Ärnlöv berättar om sitt besök tidigare i januari: 

– I vårt kärnuppdrag ligger att från ett humanitärt 
perspektiv besöka frihetsberövade världen över. Främst 
för att bryta isolering och utanförskap, men också för att 
säkerställa att deras rättigheter tas tillvara. Det gällde när 
Nelson Mandela var fängslad på Robben Island. Det gäller 
i Guantánamo Bay, och i al-Hol i nordöstra Syrien.

– I Flen utanför Katrineholm ligger ett av Migrationsverkets förvar. På förvaret har vi en 
ganska ny besöksgrupp, som leds av Catarina Samuelsson. Till vardags är hon kock, men 
varannan onsdag leder hon gruppen på plats. Peter Heibrandt är ordförande i föreningen 
i Katrineholm. Jag hade förmånen att följa med och träffa några av de förvarstagna, men 
också Migrationsverkets ledning. Starka och respektfulla möten, var och en på sitt sätt.

Katrineholms-Kuriren skrev en artikel om både besöket i förvaret och om den nya stora 
second hand-butiken i Katrineholm, som går jättebra.

https://www.kkuriren.se/nyheter/katrineholm/roda-korset-satsar-pa-besok-pa-forvaret-
sm5325332.aspx

Vill du bli frivillig förvarsbesökare?
Att vara frivillig förvarsbesökare är ett väldigt givande uppdrag – både för de förvarstagna 
och för dig som besökare. Du blir ordentligt förberedd och utbildad. I gengäld får du möta 
människor med unika berättelser. Och du får garanterat nya perspektiv som skiljer sig från 
den gängse mediebilden. Om du blir nyfiken och vill veta mer, hör av dig till Infoservice.  
Vi finns nu med frivilliga på samtliga förvar i Sverige.
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Förvar av migranter och asylsökande bör 
undvikas
Sedan 1998 besöker Svenska Röda Korsets frivilliga personer som frihetsberövats och 
befinner sig på Migrationsverkets förvar. Dessa besök ger organisationen en unik bild av 
situationen på förvaren. Förvaren är slutna miljöer där förvarstagna ofta är helt beroende 
av myndigheten och dess personal när det gäller att få sina rättigheter tillgodosedda. 
Samhället i övrigt har sällan insyn i de förvarstagnas situation. Svenska Röda Korset har 
nu tagit fram en officiell position om förvarstagande av migranter och asylsökande. Detta 
bland annat mot bakgrund av de humanitära konsekvenserna förvarstagandet har för 
människor som frihetsberövas och de dokumenterade bristerna i rättstillämpningen vid 
förvarsbeslut. Positionen hittar du på Svenska Röda Korsets hemsida.

https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/standpunkter/forvarstagande-av-
migranter-och-asylsokande/ 

Medmänskligheten i samhället är stark
En ny opinionsmätning visar att stödet för en human 
migrationspolitik i Sverige är stort.

Den politiska debatten om migration i Sverige domineras 
just nu av förslag som handlar om att göra det svårare för 
människor att söka skydd här.

– Det är därför viktigt att vi lyfter en alternativ bild och 
visar att det finns stöd för en human migrationspolitik. Vi 
ska känna oss stolta som rödakorsare, det är vi tillsammans med andra som bygger denna 
humanitet genom det arbete vi gör runtom i landet varje dag, säger Margareta Wahlström. 

Röda Korset, Svenska kyrkan och Rädda Barnen har låtit undersökningsföretaget 
Novus fråga den svenska allmänheten hur man ställer sig till tre frågor som just nu 
förhandlas mellan partierna. Resultatet visar att det finns ett starkt stöd både för rätten till 
familjeåterförening och för att personer med humanitära skäl ska kunna stanna i Sverige.

– Vi är inte förvånade över resultatet. Varje dag ser vi tydliga exempel på att medmänsk-
ligheten är levande i Sverige. Tusentals volontärer från våra organisationer jobbar på 
gräsrotsnivå för att hjälpa samhällets mest utsatta på olika sätt, säger Martin Ärnlöv.

Läs mer om undersökningen på https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/
asyl/stort-stod-for-human-migrationspolitik/

Eller på DN Debatt: https://www.dn.se/debatt/starkt-folkligt-stod-for-ratt-till-
familjeaterforening/

Sist men inte minst – var med och sprid budskapet genom att dela vårt inlägg på Facebook 
https://www.facebook.com/rodakorset/videos/916454572143915/ eller dela filmen nedan om 
rapporten i dina sociala mediekanaler.

Hjälp till att sprida budskapet!
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https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/asyl/stort-stod-for-human-migrationspolitik/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/asyl/stort-stod-for-human-migrationspolitik/
https://www.dn.se/debatt/starkt-folkligt-stod-for-ratt-till-familjeaterforening/
https://www.dn.se/debatt/starkt-folkligt-stod-for-ratt-till-familjeaterforening/
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ICRC:s generalsekreterare på besök i Sverige 
Barnen i al Hol-lägret i Syrien, humanitära utmaningar 
och kopplingen mellan konflikt och klimatfrågan. Det 
var några av de ämnen som lyftes både i media och på 
seminarier när Internationella rödakorskommitténs (ICRC) 
generalsekreterare Yves Daccord besökte Sverige den 
28–30 januari.

Under sina dagar i Sverige träffade han bland annat 
representanter för landets regering och flera olika myndigheter och riksdagsledamöter.  
I samband med besöket ordnades även ett välbesökt om humanitära utmaningar idag. 
Utöver Daccord deltog Jan Eliasson, Sigrun Rawet från fredsforskningsinstitutet  
SIPRI och Sofia Calltorp, internationell chef i Svenska Röda Korset. Se seminariet här.

Läs mer på Rednet. Läs även artikel på Sveriges radios hemsida och artikel om  
Al Hol på vår egen hemsida.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/icrcs-generalsekreterare-yves-daccord-pa-besok-i-
sverige/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7394332

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/lander-vi-arbetar-i/syrien/al-hol-lagret-svar-
humanitar-situation/

Minister kommenterade vår rapport om 
ensamkommande unga
Måndagen den 17 februari arrangerade Röda Korset 
ett seminarium om den humanitära situationen för 
ensamkommande unga, med anledning av vår nya rapport 
i ämnet.

Åsa Lindhagen (MP), minister med ansvar för arbetet mot 
diskriminering och segregation, kommenterade frågan 
och deltog i panelsamtal tillsammans med Ove Ledin, 
handläggare vid Sveriges kommuner och regioner och Linda Beskow, tematisk rådgivare 
asylmottagande/ensamkommande barn och unga vid Röda Korset. Vår generalsekreterare 
Martin Ärnlöv ledde samtalet.

Seminariet var fullsatt och den engagerade publiken deltog med pålästa frågor till panelen.

Se seminariet i efterhand här.

Läs mer om rapporten och läs den i sin helhet på Rednet och rodakorset.se.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-rapport-om-den-humanitara-situationen-for-unga-
ensamkommande/
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https://streamio.com/api/v1/videos/5e3a9bb56f8d8da16800002d/public_show?link=true&player_id=4c9b6854b35ea807b5000001
https://streamio.com/api/v1/videos/5e4ffd7f6f8d8d33dc00000d/public_show?link=true&player_id=4c9b6854b35ea807b5000001
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-rapport-om-den-humanitara-situationen-for-unga-ensamkommande/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-rapport-om-den-humanitara-situationen-for-unga-ensamkommande/
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Stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan
Tvångsutvisningarna till Afghanistan måste stoppas. Det skriver vår generalsekreterare 
Martin Ärnlöv, Röda Korsets Alexandra Segenstedt, jurist och tematisk rådgivare 
tillsammans med Amnesty International Sverige i en debattartikel i Göteborgs-Posten 
fredagen den 14 februari.

Situationen i Afghanistan har under flera år varit extremt allvarlig och 2019 var ett av 
de blodigaste åren under hela 2000-talet. Enligt FN:s samordningsorgan i Afghanistan 
(UNAMA) dödades 2 563 personer och ytterligare 5 676 skadades på grund av den väpnade 
konflikten, detta under de första nio månaderna 2019. En halv miljon människor beräknas 
vara på flykt inom landet. Afghanistan är det land i världen där flest barn dödas på grund 
väpnad konflikt.

Svenska Röda Korset och Amnesty International anser därför att Sverige helt ska upphöra 
med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör också omedelbart se över och 
revidera sitt rättsliga ställningstagande om situationen i Afghanistan.

Läs hela artikeln i GP:

https://www.gp.se/debatt/stoppa-tv%C3%A5ngsutvisningarna-till-afghanistan-1.23800983

Nytt påverkansprogram antaget
Nu är ett nytt program för Svenska Röda Korsets påverkansarbete 2020–2022 antaget. 
Programmet ska hjälpa oss i att nå större effekt i vårt påverkansarbete genom att skapa 
tydlighet och ge vägledning.

Vi bedriver löpande påverkansarbete inom många frågor och områden. Arbetet syftar till 
att förmå beslutsfattare att agera med fokus på människor i utsatta situationer och med full 
respekt för de humanitära principerna, särskilt humanitet.

Röda Korset har en lång tradition av att samhällspåverka och bilda opinion, både nationellt 
och internationellt. Vårt påverkansarbete baseras på erfarenheter i våra verksamheter.

Under våren kommer vi bland annat att ha lokala påverkansseminarier om vår rapport om 
den humanitära situationen för ensamkommande unga. Först ut är Halmstad den 12 mars.

Vi presenterade nyligen den Novus-undersökning som vi gjort tillsammans med  
Svenska kyrkan och Rädda Barnen, som visar att stödet för en human migrationspolitik i 
Sverige är stort. 

Mer information finns på Rednet.

Du hittar påverkansprogrammet i Kunskapsbanken på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nytt-paverkansprogram-antaget/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006340137-Röda-Korsets-Påverkansprogram-2020-2022
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Vänersborgskretsen har lyckats lösa boende 
för många
Vänersborgskretsen har bland annat startat ett student-
boende med stöd av kommunen. Men utmaningarna 
framåt är stora för att lösa boendefrågan för de ensam-
kommande ungdomarna.

– En av de svåraste sakerna vi upplever här på Restad Gård 
är när ungdomarna ger sig av till ett annat land i Europa 
för att försöka att få en fristad där. Häromdagen fick vi 
veta att en av våra skyddslingar hade tagit sitt liv i Tyskland, berättar Marianne Barrljung, 
frivilligledare och integrationsmentor i Vänersborgskretsen på asylboendet Restad Gård.

Asylboendet i Vänersborg är Sveriges största och för närvarande bor här 550 personer. Just 
nu bor ett 30-tal ensamkommande ungdomar kvar på asylboendet och ett 20-tal av dessa 
har ännu inte fått beslut enligt den så kallade nya gymnasielagen. En del av ungdomarna 
har fått asyl. I slutet av 2019 bodde 74 ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd på 
asylboendet och tvingades flytta ut från Restad senast den 3 februari och sammanlagt i 
hela landet var det över 750 unga som var tvungna att lämna Migrationsverkets boenden i 
månadsskiftet januari/februari.

Vänersborgskretsen har lyckats lösa boendefrågan för de allra flesta av ”sina” ungdomar, 
bland annat genom ett studentboende i Trollhättan. I dagarna har ytterligare ungdomar fått 
beslut enligt gymnasielagen och därmed har de hastigt fått lämna boendet utan pengar och 
utan möjlighet att skaffa eget boende.

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vanersborgskretsen-har-lyckats-losa-boende-for-manga/

I februari talade Johann Knigge, chef för vår nationella avdelning, med SVT om att allt fler 
ensamkommande lever i hemlöshet. Se klippet på SVT.

I Kunskapsbanken på Rednet hittar du råd och stöd för kretsar som möter 
ensamkommande unga i utsatthet. 
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https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/roda-korsets-larm-utsattheten-bland-ensamkommande-okar?fbclid=IwAR1ycTltp-c4haCsE_rHOuxlSVxVMyywhVaA8SVfBntjYomKGJ3LOX9D7b0
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004016178-Råd-och-stöd-till-kretsar-som-möter-ensamkommande-unga-i-utsatthet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004016178-Råd-och-stöd-till-kretsar-som-möter-ensamkommande-unga-i-utsatthet
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Mycket avhandlades på årets kretsstämma i 
Brunskogs rödakorskrets
Trots blåst och regn hade 25 personer sökt sig Café Isidor 
i Edane för årets kretsstämma, där ordföranden i kretsen, 
Barbro Nilsson, hälsade alla välkomna och Lennart 
Hagegård valdes till mötesordförande.

Eftersom flera medlemmar i styrelsen avsagt sig omval, 
bland annat ordförande Barbro Nilsson, blir det en hel del 
förändringar i styrelsen för kretsen under 2020. Antalet 
styrelsemedlemmar minskades från 10 till 8. 

Monica Gerdin gick igenom verksamhetsberättelsen för året. Kretsen har varit aktiv i 
arbetet lokalt på många sätt. Gymnastikgruppen under ledning av Carina Ljungqvist/ 
Berit Nilsson har haft sin uppskattade verksamhet även under 2019. 

Under våren hade Röda Korset i Sverige en nationell insamling med tema ”Krisberedskap”. 
Då hade kretsen bössinsamling i Edane och Vikene. 

Kretsen har också deltagit i två marknader på Skutboudden, Höstmarknaden med 
brödförsäljning och Julmarknaden med lotterier. Detta var ett litet axplock av verksamheten 
i Brunskogskretsen. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsstamma--ett-exempel-fran-brunskogs-
rodakorskrets/
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsstamma--ett-exempel-fran-brunskogs-rodakorskrets/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsstamma--ett-exempel-fran-brunskogs-rodakorskrets/
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Kungsbackabygdens rödakorskrets bildades 
när åtta kretsar gick samman
Funderar er krets på att gå samman? Kungsbackabygdens 
rödakorskrets berättar om hur det gick till när de blev en 
gemensam krets i kommunen. 

– Vi gick samman 2016, berättar Kerstin Däldehög, 
ordförande. Vi var åtta kretsar. Och det gick väldig 
smärtfritt. Vi hade ett samverkansråd där vi diskuterade 
detta. Vi kände att medelåldern började bli hög och vi var 
alla var eniga om att det var en bra idé. 

– I sammangåendet var det pengarna vi diskuterade mycket. Det blev inte svårt men vi 
diskuterade det. I nästan alla sammanslagningar jag har varit med om har det varit en 
diskussion om “mina pengar eller dina pengar”. Men det är ju Röda Korsets pengar! 

– Det har blivit en ny energi! Det blev nya konstellationer. Vi pratar med varandra på ett 
annat sätt och har vidgat vårt arbete. Samtidigt var vi noga med att alla kretsarna skulle bli 
en rödakorsgrupp. Vi var rädda att arbetet skulle stanna av i de olika socknarna. Vinsten 
blev också en större sammanhållning. 

Läs hela den långa intervjun med tips och tankar om sammanslagning – på Rednet så klart.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kungsbackabygdens-rodakorskrets-bildades-nar-atta-
kretsar-gick-samman/

https://kommun.redcross.se/kungsbacka/kontakta-oss/

Kretsarna i Västerort i Stockholm vill gå 
samman
Kretsstämman i Bromma-Västerled var välbesökt. Detta år hade det inte kommit in några 
motioner, men engagemanget på mötet var stort.

Bland annat var samgående med kretsar i Västerort på agendan.

– Det är vi i Bromma-Västerled, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta som diskuterar, 
berättar Maud Ekström, ordförande. Vi har redan haft flera möten i samverkansrådet 
där vi har beslutat att vi vill fortsätta med processen, men vi måste ju få med oss övriga 
medlemmar också. Och nu har de sagt ja till att vi fortsätter processen.

En viktig del av processen med sammangående är dialogen med regionrådet. Maud berättar 
att samarbetet med Regionråd Stockholm är pågående.

– Vi har varit på flera möten som regionrådet har anordnat. Vi har pratat under en ganska 
lång tid. Vi ska bilda arbetsgrupper så att vi kan se vad vi ska fortsätta med i de olika 
kretsarna som kommer bli rödakorsgrupper sedan.

Läs mer på Rednet.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsarna-i-vasterort-i-
stockholm-vill-ga-samman/
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Sex steg för att gå samman
Nu finns en guide för kretsar som går samman.

Guiden är till för kretsstyrelser i kretsar som går samman, 
till exempel till en kommunkrets. I guiden hittar ni också 
alla mallar ni kan behöva inför och under sammangåendet. 
Guiden finns på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sex-steg-for-att-ga-
samman/

Rapportera 2019 års ekonomi och verksamhet
För kretsar som ännu inte rapporterat in den verksamhet som gjorts under år 2019 är det 
hög tid att göra så. Enligt stadgarna ska Kretsens ekonomiska sammanställning (EKS) 
och Kretsrapporten vara inrapporterade senast den 5 mars 2020. För kretsar som ännu 
inte rapporterat finns det under en kort period fortfarande möjlighet att göra detta i 
databaserna. 

Att kunna visa upp vår fantastiska verksamhet är otroligt viktigt. Det efterfrågas av våra 
givare och samarbetspartners, stat, kommuner med flera. Och lika viktigt – en samlad bild 
över all vår verksamhet är något vi alla kan vara stolta över och inspireras av.

Kretsens ekonomiska sammanställning (EKS) – logga in (Verksamhetsberättelse, 
resultatrapport, balansrapport, och revisionsberättelse skickas in via post eller mejl.)

Läs mer om hur du gör kretsens ekonomiska sammanställning i Kunskapsbanken

Kretsrapporten:

Logga in verktyget Frivillig för Kretsrapporten.

Läs mer om Kretsrapporten i Kunskapsbanken på Rednet.

Ni är alltid välkomna att höra av er till Infoservice för stöd i rapporteringen.

Tack för er rapportering av 2019 års ekonomi och verksamhet!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rapportering-av-2019-ars-ekonomi-och-verksamhet/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sex-steg-for-att-ga-samman/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sex-steg-for-att-ga-samman/
http://eks.redcross.se/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002725578-Kretsens-ekonomiska-sammanställning-EKS-
https://verksamhet.redcross.se
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004473717-Kretsrapporten-rapportering-av-kretsens-verksamhet-för-2019
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Nu finns reviderade tillämpningsföreskrifter  
till stadgarna!
Hur ska kretsarna omsätta stadgarna i praktiken? Nu har Svenska Röda Korsets styrelse 
fastställt tillämpningsföreskrifter till de nya stadgarna. Syftet är att underlätta för 
rödakorsare att förstå och följa stadgarna. I tillämpningsföreskrifterna finns bland annat 
beskrivningar av rödakorsgrupper och verksamhetsgrupper (§ 7), kretsens valberedning  
(§ 12), kretsens kassör respektive kretsstyrelseledamots mandattid (§ 13) och materiellt 
bistånd (§ 15). För ytterligare vägledning i specifika frågor finns också hänvisningar till 
rutiner och riktlinjer.

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

Ungdomsförbundet intar Uppsala slott!
Röda Korsets Ungdomsförbund håller sitt Riksårsmöte den 5–7 juni och i år går det 
av stapeln i Uppsala, på självaste slottet. Vart tredje år beslutar vi i Röda Korsets 
Ungdomsförbund om en ny strategi, nu är det dags igen. Inför årets beslut har 
förbundsstyrelsen tagit hjälp av deltagare, frivilliga, lokalföreningar, personal och experter 
för att ta reda på vilka behov som finns bland barn och unga i samhället de kommande  
fyra åren. Handlingarna inför Riksårsmötet skickas ut den 8 maj, men det går redan nu  
att läsa propositionerna och strategin på Ungdomsförbundets hemsida. För att vara med 
och rösta under Riksårsmötet måste du bli vald till ombud av din lokalförening.  
Om du inte vet vilken lokalförening du tillhör kan du mejla info@redcross.se.

Läs mer om mötet och reglerna för det på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ram-2020/

Besök också Ungdomsförbundets hemsida för att veta mer  
https://rkuf.se/riksarsmotet-2020/ eller mejla oss på riksarsmotet@redcross.se.

mailto:riksarsmotet%40redcross.se?subject=
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Forshaga är Årets depå 2020
Den 5 februari var Gunnar Ström, depåansvarig i 
Forshaga, på plats för att ta emot priset Årets depå, som 
delades ut av vår generalsekreterare, Martin Ärnlöv. Redan 
innan kretsen i Forshaga blev depåansvarig i sin region 
visade de ett stort engagemang för textilåtervinningsfrågan 
då de startade upp lokala körslingor för att hjälpa mindre 
kretsar med transport till depå. När sedan depåansvarig 
krets i regionen inte kunde ha kvar ansvaret tog Forshaga 
över med stor beslutsamhet. 

Dessutom är Forshaga den depå som förbättrat sina siffror inom samtliga kriterier  
som måste uppfyllas. 

Enligt vår hållbarhetspolicy tar vi ansvar för materiella gåvor till vår second hand-
verksamhet och resurser som vi använder i våra verksamheter genom att återanvända, 
återvinna och skapa förutsättningar för återbruk.

Priset Årets depå delas ut sedan 2017 för att lyfta det fina hållbarhetsarbete som de 
depåansvariga kretsarna gör och går till den krets som förbättrat sitt resultat jämfört  
med tidigare år. Tidigare kretsar som utnämnts till Årets depå är Södermalmskretsen  
i Stockholm, Kungsbacka och Arvika.

Läs mer på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/arets-depa-2020/

Hållbarhetspolicy: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003203478-
H%C3%A5llbarhetspolicy

Hur kretsen kan bidra till hållbarhetsarbetet: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/
articles/360003778017-Dep%C3%A5-instruktion-f%C3%B6r-krets

95 lastbilar med 1 091 ton textilier till 
återvinning
Under 2019 skickade vi 95 lastbilar med 1 091 540 kg textilier till återvinning i Tyskland. 
Tack alla kretsar, second hand-butiker, frivilliga, anställda och depåansvariga som arbetade 
med detta under året, ni är miljöhjältar!

Volymen minskade med 12 procent sedan 2018 och det är en nedåtgående trend vi ser sedan 
2017 (då volymen minskade med 6 procent sedan året innan).

Våra minskade volymer kan bero på nationellt ökad konkurrens, alla som säljer nytill-
verkade kläder och textilier tar även emot använda textilier. Globalt ser vi att efterfrågan på 
second hand-textilier minskar. Dessa två orsaker bidrar till att vi volymerna minskar.  
Under 2020 kommer vi att se över hur vi kan arbeta med  
dessa förändringar.
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/arets-depa-2020/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778017-Dep%C3%A5-instruktion-f%C3%B6r-krets
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778017-Dep%C3%A5-instruktion-f%C3%B6r-krets
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Örebro rödakorskrets öppnar ny second hand-
butik i Wadköping
Örebrokretsen flyttade hela sin second hand-verksamhet 
med tre butiker från Örebro city under 2018 för att 
öppna en stor butik i handelsområdet Marieberg. Detta 
medförde mycket känslor både till fördel och nackdel för 
flytten, men även sorg för många kunder och frivilliga att 
organisationen inte längre skulle vara kvar på Nygatan. 
Dock har det hela tiden funnits en ambition om att komma 
tillbaka till ”stan” med en nischad butik. Under hösten 
2019 poppade ett hett tips upp om ledig lokal i anrika området Wadköping och kretsen 
skickade en förfrågan om lokalen. – Detta ledde till att vi fick denna fantastiska möjlighet 
i fint samarbete med Örebro kommun, berättar Johanna Johnte, verksamhetschef i Örebro 
rödakorskrets. Jenny Bodin, som ansvarar för butiken, har mycket god hjälp av nya som 
gamla frivilliga i kretsen för att kunna driva butiken och kunna hålla öppettiderna.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-second-hand-butik-i-wadkoping/

25 procent lägre utsläpp 2019 tack vare 
ändrade resvanor
Vi har flugit mindre och åkt mer tåg det senaste året. 2019 
minskade därför Röda Korsets koldioxidutsläpp för första 
gången på fyra år!

Cirka 96 procent av organisationens koldioxidutsläpp 
kommer från resande och då framförallt från flygresor. 
Sedan våra nya reseriktlinjer infördes 2017 har vi arbetat 
aktivt för att förändra våra resvanor.

– Att i största möjliga mån välja tåg framför flyg är en viktig del men också att överväga om 
resan är nödvändig – kanske kan resans syfte uppnås via en digital lösning istället? säger 
Sophie Gripenberg, hållbarhetssamordnare.

Under 2019 har både förtroendevalda och tjänstepersoner utbildats i digital mötesteknik. 

– Flera deltagare uttryckte skepsis inför mötet, men alla var väldigt positiva efteråt, berättar 
Ulrika Loinder och Åsa Ander, som var ansvariga för konferensen.

Förra året arrangerades också Riksstämman i Visby, ett exempel där resandet inte kunde 
bytas ut mot ett digitalt möte. Men tack vare samordnade resor och lite längre restider 
än vad flyget skulle ha inneburit så hjälptes vi tillsammans åt att begränsa Riksstämmans 
klimatpåverkan kopplat till resandet!

Läs mer på Rednet, där det finns mycket information om detta!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/25--lagre-utslapp-tack-vare-andrade-resvanor/

Läs mer om Röda Korsets klimatarbete på Kunskapsbanken.
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004856858-Vårt-klimatarbete-och-vår-klimatpåverkan
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Lurvig rödakorsare prisad i Karlskrona
I Karlskrona arbetar kretsen sedan 1982 med besöksverk-
samhet hos äldre för att ge stöd och motverka ofrivillig 
verksamhet. Ungefär 40 frivilliga arbetar i verksamheten 
som innebär hembesök hos kvarboende i hemmet och olika 
aktiviteter på äldreboenden. En av de frivilliga är hunden 
Sixten som tillsammans med sin matte Elisabeth Mårtenson 
förgyller vardagen för de äldre på boendet Elineberg i 
Rödeby varje onsdag sedan nästan tre år tillbaka. 

– Han är otroligt duktig, han sitter snällt i knät när vi kör ut de boende i rullstolarna, 
berättar Elisabet.

Och nu har Sixten och Elisabet blivit prisade med äldrenämndens specialpris i Karlskrona 
för 2019. Vi avslutar med äldrenämndens fina motivering till Sixten. 

”Han kanske inte tänker på det men han gör vardagen ljusare när kommer till äldreboendet. 
Han sprider glädje och de boende väntar på hans entré. Han är inte anställd i kommunen 
men ändå väldigt plikttrogen. En ideellt arbetande volontär av sällan skådat slag. En 
besökare från Röda Korset.”

Nu finns utbildning för frivilliga som möter 
asylsökande och andra migranter
Du som frivillig är välkommen på utbildning i metoder och 
verktyg för stärkt hälsa och delaktighet i verksamheter för 
och med asylsökande och andra migranter!

På den här utbildningen får du lära dig mer om verktyg 
för att inkludera deltagarna och öka engagemanget i de 
verksamheter ni bedriver eller vill starta i kretsen. Syftet 
är att ni ska kunna utforma verksamheten så att den är 
bättre anpassad efter målgruppens behov, samtidigt som ni 
stärker egenmakten och den psykosociala hälsan hos deltagarna.

Under utbildningen får du tips för hur ni kan engagera deltagare i att vara med och utforma 
och genomföra av verksamheten. Du får också hjälp att skriva en anpassad handlingsplan 
för hur ni i kretsen kan jobba med inkludering och delaktighet i er verksamhet.

Håll utkik i kurskatalogen för mer information kring anmälan och utbildningstillfällena.

För att vara rädd om Svenska Röda Korsets resurser är det bra att välja ett 
utbildningstillfälle som ligger nära dig geografiskt.

Orter och datum: 1. 14–15 mars Luleå, 2. 21–22 mars Sundsvall, 3. 18–19 april Stockholm, 
4. 2–3 maj Helsingborg, 5. 9–10 maj Trollhättan, 6. 6–7 juni Falun,  
7. 5–6 september Göteborg, 8. 12–13 september Halmstad
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Första hjälpen för alla – en möjlighet att göra 
skillnad!
Första hjälpen för alla är 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. Läs mer om Första hjälpen för alla och hur ni  
startar verksamheten på Rednet.

I kurskatalogen kan ni nu anmäla frivilliga till årets informatörsutbildningar för nya 
informatörer.

Utbildningstillfällena är: 18–19 april i Sollentuna, 16–17 maj i Luleå, 10–11 oktober i 
Sundsvall och den 7–8 november i Helsingborg. 

Spännande kursutbud på Röda Korsets 
folkhögskola!
Nu är det dags att söka till höstens kurser, på heltid eller distans, på Röda Korsets 
folkhögskola. Sista ansökningsdatum är 15 april och du ansöker enklast via skolans 
hemsida rodakorsetsfolkhogskola.se. Se till att ansöka i god tid då kurserna är mycket 
populära.

På Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen studerar du i en trivsam urban miljö  
med stor öppenhet och en spännande blandning av människor. Folkhögskolan har ett 
internationellt fokus.

En genomgående röd tråd för skolans kurser är mänskliga rättigheter, demokrati,  
mångfald, konflikthantering och hållbar utveckling. 

Välkommen till Röda Korsets folkhögskola! 

Kontakt: fhsk@redcross.se eller tel 08-680 18 71/83 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/forandra-din-varld-pa-roda-korsets-folkhogskola/

https://rodakorsetsfolkhogskola.com/spannande-kursutbud/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003758817-Om-Första-hjälpen-för-alla
http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se
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Nya medlemmar och frivilliga i Pathein, 
Myanmar, gick på kurs
Erfarenhet, kompetens och kunskap är viktigt i arbetet 
med utsatthet i så väl den lilla som den stora katastrofen. 
Därför deltog Svenska Röda Korset i en utbildning för 
nya volontärer och verkställande kommittémedlemmar i 
Pathein, Ayeyarwady i Myanmar.

Kursen fokuserade bland annat på Röda Korsets principer, 
rörelsen, värderingar och emblemet. Flera olika kretsar 
från provinsen deltog vid utbildningen. Svenska Röda Korset informerade även om det 
projekt som stöttats i Ayeyarwady. Projektet kallas Accountable Resilient Branches och 
kommer att avslutas i mars 2020. Kursdeltagarna var mycket engagerade och ställde många 
frågor. Efter två dagars utbildning kunde deltagarna med enkelhet förklara innehållet i 
Genèvekonventionerna till de andra i gruppen.

Läs mer om krigets lagar här.

Se kortfilmer om våra sju grundprinciper.

Delegatuppdrag 2019 – i siffror
 Rödakors- och rödahalvmånerörelsen är världens främsta 
katastroforganisation och finns på plats vid olika typer av 
kriser som exempelvis jordbävning, torka eller konflikt. 
Varje år bidrar Svenska Röda Korset internationellt med 
delegater som bistår med kunskap och stöttar de lokala 
föreningarna mitt händelsernas centrum. Nu finns 2019 
års delegatuppdrag i siffror! Svenska Röda Korset bidrar 
på flera sätt till att minska mänskligt lidande över hela 
världen och ett av sätten är att stärka rörelsen med kompetens. 2019 genomförde vi 106 
internationella uppdrag vilket är två fler uppdrag än året innan. 54 av uppdragen 2019 
utfördes av kvinnor och 52 av män. Vissa individer gjorde fler än ett uppdrag. Uppdragens 
geografiska spridning: 36 uppdrag i Afrika, 31 i Asien, 29 i Mellanöstern & Nordafrika,  
7 i Europa och 3 i Amerika (Bahamas). Delegaternas ålder varierade mellan 26 och 74 år.

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/delegatuppdrag-2019---i-siffror/
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https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/aven-krig-har-regler/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003965998-Våra-sju-grundprinciper
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Syrien – 9 år efter att kriget bröt ut
Svenska Röda Korset ökar nu sina satsningar i Syrien. Generalsekreterare Martin Ärnlöv 
medverkade i Nyhetsmorgon den 5 mars med anledning av hans besök i Syrien. Ämnet var 
den humanitära situationen i Syrien nio år efter att kriget bröt ut. Intervjun bildsattes med 
vårt eget material. Ett inslag ligger också på Facebook. Mer information om detta kommer  
i olika medier och kanaler och medier framöver. Håll utkik!

– Hälften av alla människor i Syrien är på flykt från sina hem. Just nu flyr man från 
Idlib i nordvästra Syrien. Nästan 900 000 människor är nu på flykt under fruktansvärda 
förhållanden. Människor behöver kämpa för sina liv. dag för dag, vecka för vecka,  
säger Martin Ärnlöv.

Var med och samtala om Röda Korsets lokala 
webbsidor!
Nu bjuder vi in alla som vill till ett 90 minuters samtal online, en så kallad open hearing, 
som handlar om kretsarnas digitala skyltfönster utåt – våra lokala webbsidor. I mångt 
och mycket är det ju det som händer lokalt som utgör Röda Korset – det vill vi ska möta 
besökaren på webben också.

Under hösten och vintern har projektgruppen för ”Ett Röda Korset på nätet” pratat med 
representanter från ett tjugotal kretsar. Dessa insikter och tankar har varit grunden till det 
koncept för de nya lokala webbsidorna som nu tagits fram. För att sidorna ska utformas på 
bästa sätt är det mycket värdefullt att vi kan få med oss så mycket tankar och reflektioner 
som möjligt i det fortsatta arbetet. Vi hoppas därför att så många som möjligt ska vilja delta 
i det gemensamma samtalet.

Open hearing äger rum den 17 mars kl. 17–18.30 Ingen föranmälan krävs. Klicka på länken 
Anslut till Microsoft Teams-möte.

Testa att ansluta dig i god tid innan mötet (du kan testa redan nu) så att du vet att det 
fungerar och kanske till och med kan höra av dig och be om hjälp om du har problem.  
På Rednet finns mer information.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/var-med-och-samtala-om-vara-nya-kommunkretssidor/

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_OTIwOTk3YzAtMzcyOC00MDg5LTkxOTUtYTk1NTk1YzJlMDIy%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252262043f0b-c72b-4efa-8055-8e4fc3f4cca1%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a527bd35-c0ae-41bd-a3fc-b71fb7413588%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1cf91031-bf98-49bc-a468-da093e8d44e1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Uppdaterad Mediabank – håll utkik!
Inom kort lanserar vi en uppdaterad version av vår Mediabank, som precis som tidigare 
är till för både frivilliga och tjänstepersoner. I den finner du ett stort urval av främst bilder 
men även generiska filmer, annonser och Röda Korsets logotyp som du kan ladda ner och 
använda.

Nya inloggningsrutiner: I samband med detta får vi nya rutiner för att logga in. Du som 
tillhör krets loggar in med användarnamnet frivillig.mediabank@redcross.se och lösenordet 
Som2foto4aday

Mer information och länk till Mediabanken läggs ut som nyhet på Rednet så snart den är 
lanserad, så håll utkik!

Tack för att du använder vår gemensamma Mediabank.

Röda Korset Magasin – nu som e-tidning med 
sökfunktion
Många undrar om Röda Korset Magasin finns att läsa digitalt. Och det gör den!

Nu har vi lanserat en ny funktion där du kan bläddra och läsa tidningen på ett smidigt sätt. 
Dessutom kan du få upp artikelläge och läsa varje enskild artikel i lite större format.

Helt nytt är också arkivet där du inte bara kan läsa utan också söka efter artiklar i alla 
nummer av tidningen – så långt tillbaka som till 2002.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-magasin--nu-som-e-tidning-med 
sokfunktion/

Välkommen till Rednet! Så funkar nya 
intranätet
Nu har vi ett nytt, öppet intranät för alla rödakorsare. Du hittar det på rednet.rodakorset.se.

Du behöver inget lösenord för att komma åt informationen på Rednet. Sprid gärna ordet 
om Rednet till fler! 

Se filmen för att lära dig hitta rätt på Rednet. Den ligger på startsidan och du hittar den 
också i Kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-magasin--nu-som-e-tidning-med-sokfunktion/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-magasin--nu-som-e-tidning-med-sokfunktion/
https://rednet.rodakorset.se
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003829357-Rednet-vårt-intranät
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Nu är gamla Rekryteringsdatabasen stängd 
och vi har helt gått över till ReachMee – vårt 
nya digitala rekryteringsstöd!
ReachMee är vårt rekryteringsstöd som kommer att underlätta en del av hela 
frivilligrekryteringsprocessen – sprida annonsen digitalt, matcha rätt person med rätt 
uppdrag och hitta fler möjliga frivilliga till verksamheten. 

ReachMee har förinlagda annonser med info om verksamheter och vem som söks för 
uppdraget, information om Svenska Röda Korset och bild. Du kommer att ha möjlighet 
att redigera alla annonser så att de passar just din verksamhet – men du kommer ha något 
att kunna utgå ifrån. Det finns även förinställda frågor som är en del av annonsen. Här kan 
du som rekryterare få den viktigast informationen om kandidaten, du kan själv redigera 
frågorna eller lägga till/ta bort så de passar just din rekrytering. 

Alla uppdrag att samlas direkt på våra hemsidor https://www.rodakorset.se/engagera-dig/ 
och/eller på https://rkuf.se/engagera-dig. 

Läs mer på Rednet.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003817437-ReachMee-kom-
ig%C3%A5ng-att-rekrytera-digitalt-med-hj%C3%A4lp-av-ReachMee

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004312058-ReachMee-
anv%C3%A4ndarmanual

Föreningsbutiken är nu öppen! 
Den nya föreningsbutiken är nu på plats och ni kan gå in och registrera ert konto och lägga 
er beställning här: https://e-handel.atta45.se/c/rodakorset

Observera att det är en ny butik, vilket innebär att du måste skapa ett nytt konto och nytt 
lösenord. Gamla uppgifter från förra Föreningsbutiken har inte flyttats över till Åtta.45 som 
håller i den här butiken och är som vilken online-butik som helst. 

Vid frågor kontakta Infoservice. Nytt för den här butiken är att Infoservice inte kommer att 
kunna lägga en beställning åt någon annan, men de kan lära er hur man gör.

När du ansöker om konto ska det godkännas innan du kan logga in första gången.  
OBS! Det svarsmejl som skickas ut hamnar ofta i skräpposten. Titta där om du inte ser det i 
din inkorg. Avsändaradressen är systemsupport@atta45.se.

Ni hittar även den nya Föreningsbutiken under Mina Verktyg på Rednet. 

Mer information finns i Kunskapsbanken på Rednet: https://kunskapsbanken.rodakorset.
se/hc/sv/articles/360003837637-F%C3%B6reningsbutiken-via-%C3%85tta-45#h_e9bba274-
be16-4df7-8321-d5329e1658c0

https://e-handel.atta45.se/c/rodakorset
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003837637-F%C3%B6reningsbutiken-via-%C3%85tta-45#h_e9bba274-be16-4df7-8321-d5329e1658c0
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003837637-F%C3%B6reningsbutiken-via-%C3%85tta-45#h_e9bba274-be16-4df7-8321-d5329e1658c0
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003837637-F%C3%B6reningsbutiken-via-%C3%85tta-45#h_e9bba274-be16-4df7-8321-d5329e1658c0
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Kom ihåg den digitala chefsdagen  
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.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006255897-2020-04-16-Digital-
chefsdag-f%C3%B6r-chefer-anst%C3%A4llda-i-krets

Vi får 24 miljoner kronor av Postkodlotteriet
24 miljoner kronor – det är vad vi fått av Postkodlotteriet. 
Nu kan vi hjälpa fler människor i katastrofer, återförena 
fler familjer, dela ut mer mat och mediciner, lindra ofrivillig 
ensamhet, ge vård och mycket mer.

På plats på förmånstagarkvällen var bland andra 
generalsekreterare Martin Ärnlöv, styrelseledamot 
Katarina Struwe Orleifson (på bilden).

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
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