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Välkommen till ett nytt år. Säkert har många av oss startat året i hög takt och numera vana vid  
det digitala arbetssättet, funnit att årets start är lika intensiv, eller kanske till och med mer intensiv 
än vanligt. Säkerligen är det också många som fortfarande känner att det digitala är främmande 
och obekvämt men vi hoppas att även ni gradvis kommer att uppleva att det fungerar. 

Hur kommer då året att bli? Tveklöst kommer vi att leva med pandemin och dess effekter på 
samhället större delen av detta år. Det är dock viktigt att vi inom dessa ramar kan skapa en sorts 
normalitet som hjälper till att minimera de skadliga effekterna på vår sociala och ekonomiska 
hälsa. För oss i Röda Korset innebär det att vi måste få igång våra verksamheter, kanske på ett  
nytt sätt. Ta nya initiativ och låta fantasin flöda. 

Jag fick ett brev från en person som genomgått en oerhörd personlig tragedi med ett självmord 
i familjen. Det var ett djupt rörande brev men också ett som väckte just den där känslan och 
kunskapen om vad Röda Korset står för i de svåraste stunderna. Personen hade fått kontakt med 
en av våra krisstödjare och ville att vi skall veta hur mycket det stödet och den relationen betytt  
för familjens gradvisa anpassning till ett nytt liv. Vi i Röda Korset gör det varje dag genom någon 
av oss. Men säkert kan vi göra ännu mer för ännu fler – om vi vågar ta steget! 

Framför oss har vi kretsstämmor, utvärderingar av förra årets arbete, planering, Riksstämma 
och mycket annat som sker. Just nu pågår planering för kretsstämmor. Det är klart att alla olika 
modeller kommer att användas beroende på hur situationen ser ut lokalt. Jag är uppmuntrad av  
att se hur konstruktiva ni är att hitta lösningar. Det är viktigt för vår Riksstämma. Den sker 
digitalt över en vecka 23 maj –30 maj. Det betyder kortare pass och något varje dag för att inte 
trötta ut oss med långa dagar vid datorn. Det finns nu utbildningar och möten som stödjer 
förberedelserna för ombuden och kretsarna. Titta på Rednet. 

I omvärlden bör vi glädjas åt att konventionen som förbjuder kärnvapen – för första gången 
i dessa vapens historia – nu har trätt i kraft den 22 januari 2021. Det är ett viktigt ögonblick  
som ger än mer kraft till arbetet mot dessa groteska vapen. Vi bör också markera att konflikten 
i Syrien nu går in på sitt tionde år. Ett fysiskt förstört land, en utarmad och traumatiserad 
befolkning. Fyra miljoner flyktingar bara i grannlandet Turkiet. Och ingen fred eller hopp i sikte.  
Syriens öde är ihopkopplat med allas vår framtid.

Äntligen kom snön till våra delar av Sverige. Och då kan vi börja se fram mot vår!

Kretsnytt  
februari 2021

Rödakorshälsningar,

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset

Fo
to

: 
O

lle
 H

al
lb

er
g

Kära rödakorsare



2

Missa inte webbsändningen Röda rummet  
den 23 februari!
Varmt välkommen till Röda Korsets egen webbsändning Röda rummet som du kan se via 
intranätet Rednet (går både att se live och i efterhand). Det kommer bland annat att handla 
om uppdateringar runt corona och om Syrien 10 år och givetvis Riksstämman. Dag och tid: 
den 23 februari kl. 17–18.

Samlad information om corona på Rednet
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kreativiteten-tar-aldrig-slut-for-second-hand/

Hur kan vi hålla kretsstämmor under 
pandemin? 
Rådande pandemi gör det svårare att samlas fysiskt. Det 
finns möjlighet att hålla stämman digitalt – både stadgarna 
och en tillfällig lagstiftning (2020:198) möjliggör digitala 
stämmor.  

Kretsstämman ska genomföras innan februari månads slut.

För att få mer information om de olika stämmoformerna 
och det stöd som finns att få, se Rednetsidan om Kretsstämman: Årsmöte.

Kontakta Infoservice om du vill ha stöd, via telefon 0771–19 95 00 eller  
mejl info@redcross.se

Riksstämman förlängs – nya datum 23–30 maj
Styrelsen har meddelat att Riksstämman 2021 kommer att genomföras under en veckas 
tid, 23–30 maj (istället för 28–30 maj, som tidigare kommunicerats). Detta för att anpassa 
stämman till att den genomförs digitalt. Långa digitala möten kan kännas tungt och därför 
blir Riksstämman uppdelad med kortare sessioner under olika dagar under veckan.  
Läs mer om programmet för riksstämmoveckan i Kunskapsbanken. 
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Vår styrelses förslag inför Riksstämman  
– här finns de
Inför varje Riksstämma ska Svenska Röda Korsets styrelse i december året innan stämman 
genomförs skicka ut förslag på stadgar, strategisk inriktning och medlemsavgift. Styrelsen 
har skickat information kring dessa förslag per post till samtliga kretsar, men det finns även 
som en nyhet att läsa på Rednet. I följebrevet som följde med utskicket förklarades det 
att styrelsen inte har lagt ett förslag på en ny strategisk inriktning då Riksstämman 2019 
antog en fyraårig strategisk inriktning som sträcker sig till 2023. En deluppföljning av den 
strategiska inriktningen kommer istället att presenteras till Riksstämman 2021.

Som medlem kan du skicka in en motion på 
styrelsens förslag
Motioner till Riksstämman ska skickas in senast 28 februari 2021. I Kunskapsbanken 
kan du läsa mer om motioner och hitta det motionsformulär som finns för inlämning av 
motioner, i samma formulär kan du även läsa redan inlämnade motioner. Passa också på 
att läsa om hur det gick till när Therese Löf och Mattias Erhardsson från Göteborgskretsen 
skickade in motioner till Riksstämman 2019.   

Har din krets en kandidat till 
riksstämmoombud? 
Val av riksstämmoombud sker på kretsstämma eller valmöte beroende på om det finns en 
eller flera kretsar i kommunen. Läs mer om hur val av riksstämmoombud går till i den nya 
valordningen som finns i Kunskapsbanken, där finns även anmälningsformulär att fylla i 
när valet är genomfört. 

Vill du ha mer information om Riksstämman?
I januari hölls en webbsändning om Riksstämman. Under sändningen fanns bland annat 
Svenska Röda Korsets styrelse på plats för att prata om vad Riksstämman är för något, 
vad en motion är och vad som händer med beslut som tas på Riksstämman. Vi fick också 
höra från tidigare riksstämmoombud om deras erfarenheter att vara med på en Riksstämma 
och deras bästa tips till den som är nyfiken. Det lyftes även praktisk information om hur 
en digital Riksstämma kommer gå till och hur val av riksstämmoombud görs enligt den 
nya valordningen. Webbsändningen om Riksstämman går att se i efterhand på Rednet, i 
Kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/styrelsens-forslag-till-riksstamman/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/styrelsens-forslag-till-riksstamman/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014661058-Motioner
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/dags-att-skriva-motioner-till-riksstamman--fa-tips-av-andra-medlemmar/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/dags-att-skriva-motioner-till-riksstamman--fa-tips-av-andra-medlemmar/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006510017-Inf%C3%B6r-Riksst%C3%A4mman-2021
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006510017-Inf%C3%B6r-Riksst%C3%A4mman-2021
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014729378-Webbs%C3%A4ndning-f%C3%B6r-frivilliga-och-f%C3%B6rtroendevalda
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Kretsens verksamhetsrapportering 2021  
– enkäter skickas ut
Kretsarnas gedigna rapportering under 2020 har gett en aktuell och nyanserad bild över 
våra verksamheter, som kunnat användas både internt och externt till givare, myndigheter, 
organisationer och kommuner. Det finns ett fortsatt behov av att löpande samla in och 
kommunicera om det viktiga arbete som görs, ställs om men också pausas. 

Under 2021 kommer därför en månadsvis enkät skickas till krets. Den månadsvisa enkäten 
kommer ha fortsatt fokus på coronakrisen och innehålla återkommande frågor samt nya 
frågor beroende på hur omvärlden förändras samt de behov som uppstår under 2021. 
Ambitionen är också att den månadsvisa enkäten ska vara mer samordnad gentemot kretsar 
och inkludera fler av de enkäter/frågor som vanligtvis skickas till kretsar. Den månadsvisa 
enkäten är redan från start planerad att vara kretsarnas verksamhetsrapportering för 2021 
och ersätter tidigare Kretsrapporten i verktyget Frivillig.  

För mer information, se frågor och svar på Rednet.  

Dags för rapportering av den ekonomiska 
sammanställningen
Senast den 5 mars ska rapporteringen vara klar. Bokslutsjouren finns för dig som behöver 
hjälp med rapporteringen. Rapporteringen av 2020 års verksamhet och bokslut (EKS) pågår 
och vi vill uppmuntra er att rapportera in era uppgifter så fort som möjligt, senast den 5 mars, 
så att vi kan slutföra den totala ekonomiska sammanställningen för verksamhetsåret 2020.

Rapporteringen är också, enligt vårt ekonomiska regelverk, en förutsättning för att kretsen ska 
få medlemsavgifterna utbetalda under 2021. Vi kommer innan utbetalningen att kontrollera att 
kretsen skickat in fullständig rapportering (EKS inklusive årsboksluts dokumentation) i tid.

Behöver du hjälp med rapporteringen, kontakta bokslutsjouren! Under perioden 1 februari 
till 5 mars kan du få hjälp och svar på frågor från vår bokslutsjour, som bemannas av 
frivilliga och tjänstepersoner.

Ring 08-452 48 95 följande tider: 
Måndag – torsdag kl. 14.00 –17.00 samt måndag och torsdag kl. 17.00 –20.00

Du kan också mejla dina frågor till till info@redcross.se Mer information finns i 
Kunskapsbanken om Kretsens ekonomiska sammanställning-EKS 

Notera att Kretsens ekonomiska sammanställning (EKS) inte är samma sak som kretsens 
verksamhetsrapportering (även kallat Kretsrapporten).

Mer information om EKS hittar ni på: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/
articles/360002725578-Kretsens-ekonomiska-sammanst%C3%A4llning-EKS- 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017009238-Om-kretsarnas-verksamhetsrapportering-2021
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-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002725578-Kretsens-ekonomiska-sammanst%C3%A4llning-EKS-
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Örebro förbereder insats vid vaccineringen 
mot covid-19
Under december har vi på olika sätt erbjudit vårt stöd med 
att bistå vid kommande vaccineringen och en del kretsar 
har blivit kontaktade av sjukvården. Kretsarna i Örebro är 
bland dem som nu förbereder sig för att hjälpa till på plats 
vid vaccineringen.

I våras, när smittspridningen hade tagit fart, tog sjukhuset 
i Örebro kontakt med kretsens samverkansråd. Efter några 
dagar stod frivilliga, som mestadels bestod av personer som hade anmält intresse för att 
hjälpa till under coronakrisen, på plats vid sjukhuset. Uppdraget som varade fram till 
sommaren var mycket uppskattat och det goda ryktet spred sig på sjukhuset och i regionen. 

I Örebro planerar regionen att sköta vaccinationen vid två större och centralt belägna 
lokaler och vid ytterligare tre lokaler som är utspridda i regionen. Marcia Gerhardsson som 
är ordförande i samverkansrådet berättar att det som regionen önskar av Röda Korset är 
”vaccinationsvärdar” vars uppgifter är att visa dem som ska vaccineras till rätt plats, hjälpa 
till med hälsodeklarationer och se till att allting flyter. 

I december skickades ett brev till regionernas sjukvårdsdirektörer med ett erbjudande att vi 
på Röda Korset är beredda att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa till vid vaccineringen. 
Många regioner har uppskattat erbjudandet och bett att få återkomma i ett senare 
planeringsskede. I nuläget ser det ut som att de första vaccineringarna kommer att skötas av 
regionerna utan behov av vår hjälp.

Råd och stöd finns i Kunskapsbanken: Stöd vid vaccinationer corona
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Inger fick en besöksvän genom Röda Korset
Inger, 97 år, bor i en lägenhet i Göteborg. Nästan varje dag 
ringer det någon så hon känner sig inte alldeles ensam. Och 
så har hon Gunilla, en frivillig från Röda Korset.

Många kretsar har verksamheter som motverkar ensam het  
bland äldre personer. Enligt den senaste krets rapporten 
(2019) fanns det över 3 400 frivilliga i verksam heterna. 
Aktiviteterna varierar stort, de kan både bestå av träff-
punkter med fika och aktiviteter, cykelturer i en speciell ellastcykel, besök på äldreboende 
eller hos dem som bor själva. Som i Ingers fall. Ingers första upplevelse av ensamhet kom 
för sju år sedan. Hon som tidigare i livet aldrig känt sig ensam berättar att det blev tomt 
efter sambons bortgång. Inom Röda Korset är det i vanliga fall många kretsar som bedriver 
verksamheter riktade till äldre personer. Under coronaåret har cirka 80 kretsar fortsatt 
sina verksamheter men med anpassade aktiviteter. Inger har sedan i våras varit isolerad i 
det egna hemmet. Hon och Gunilla har inte kunnat träffats men de håller kontakten och 
Gunilla handlar åt Inger: 

– Jättetråkigt är det minsta man kan säga om corona, säger Inger.

Ta del av våra råd på rodakorset.se om hur du kan hjälpa dig själv om du känner dig ensam.  
Anteckning: Namnen i artikeln är påhittade.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/inger-fick-en-besoksvan-genom-roda-korset/

Insatsen Vintervärme nådde 3 200 personer
I december delade vi ut vintervärme i form av en kasse med framförallt information om hur 
du tar hand om din psykiska hälsa, hur du pratar med barn om covid genom en seriestrip 
om covid från Bamse, hälsotips, QR-kod till information från Folkhälsomyndigheten på 
olika språk, tips till enkla lekar och spel att göra hemma samt övningar för fysisk rörelse.  
I kassen fanns också kryddor för att göra eget värmande te, honung, godis och lite leksaker.

Fortsatta behov kring psykisk ohälsa, isolering och socioekonomisk utsatthet i kombination 
med rådande restriktioner var bakgrunden till att vi tillsammans med partners genomförde 
insatsen Vintervärme. Ungefär 3 200 personer fick del av ett vinterpaket med syfte att nå 
familjer i en särskilt utsatta situation. Läs mer om hur verksamhet kan bedrivas med hjälp 
av en mobil mötesplats i artikeln om mobila mötescykeln i Tynnered här.
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https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/ensamhet/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/inger-fick-en-besoksvan-genom-roda-korset/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/verksamhet-med-mobila-motescykeln-i-tynnered/
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Mötesplatsens gemenskap ledde till  
utställning på galleri
Mötesplatser för utsatta grupper är en viktig del av vår 
verksamhet. I Stockholm ledde mötesplatsens gemenskap 
till att afghanske Morteza kunnat ställa ut sina målningar 
på ett galleri.

Stockholm Sydost rödakorskrets driver sedan flera år 
tillbaka en mötesplats för ensamkommande unga. Varje 
vecka kan målgruppen komma dit för att få stöd i att hitta 
ett boende, hjälp med att läsa beslut från Migrationsverket och laga mat tillsammans.  
Där finns frivilliga att bara prata med och en plats att bara vara en stund. Kretsen brukar 
även arrangera utflykter vilket förstås blivit svårare under pandemin – men mötesplatsen 
har hållits öppen nästan som vanligt.

– Vi ser en stor psykisk ohälsa. Många är riktigt deprimerade och det är sorgligt att se så 
många unga människor utan hopp inför framtiden, säger Charlotte Lagersten, ordförande 
och en av eldsjälarna för verksamheten i Stockholm Sydost.

– Röda Korset betyder mycket för mig. De har hjälpt mig mycket. Nu har jag också fått den 
här möjligheten att visa upp mina bilder, säger Morteza, som även fick chansen att visa sina 
bilder på ett galleri i Gamla stan i Stockholm. Läs mer på Rednet. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/motesplatsens-gemenskap-ledde-till-utstallning-pa-
galleri/ 

Vinteroväder – vad kan kretsen göra?
Om 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

För dig som individ, och som del av en krisberedskapsorganisation, är det bra att vara 
förberedd på olika slags samhällskriser. Om fler kan ta hand om sig själva under krisen så 
kan myndigheter hjälpa dem mest utsatta. Snöoväder och stormar kan orsaka problem var 
du än bor i landet. Det kan handla om svårigheter att ta sig fram eller längre strömavbrott. 
Se till att din krislåda är utrustad för att du ska klara en tid utan både el och vatten. 

Krislådan – var beredd om krisen kommer 
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/motesplatsens-gemenskap-ledde-till-utstallning-pa-galleri/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/motesplatsens-gemenskap-ledde-till-utstallning-pa-galleri/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004010038-Tips-och-r%C3%A5d-inf%C3%B6r-olika-insatser-vid-kriser#h_be733702-78c1-4e55-b06b-6b67e6f992a2
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisberedskap/krisladan/
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Större utsatthet nu – så kan vi stötta med mat 
och kläder trots pandemin
I en krissituation drabbas de som redan befinner sig i 
utsatthet alltid särskilt hårt. Många rödakorskretsar 
ställer nu om sin verksamhet för att möta grundläggande 
humanitära behov.

Att få äta sig mätt, ha någonstans att sova, kunna tvätta sig 
och hålla sig varm är förutsättningar för att ha möjlighet 
att hantera och påverka sin situation. Behoven för män- 
niskor i utsatta livssituationer ökar nu i vårt land på grund av flera olika faktorer: 
• En grund av utsatta livssituationer 
• Corona-pandemin 
• Vinter och kyla 
• Verksamheter stänger ner av corona-relaterade anledningar

Läs mer på Rednet. 

Du hittar material och checklistor om hur man kan bedriva verksamheter  
för att tillgodose grundläggande humanitära behov för människor i utsatthet.  
Det finns även råd och tips för lokala företagssamarbeten.

Om Tak över huvudet, kläder och mat 
Lokalt företagssamarbete – olika former och nivåer 
Boka våra mobila mötesplatser  
Tib (Tjänsteperson i Beredskap)

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stalla-om-for-att-mota-grundlaggande-humanitara-behov/

SEB skänkte julgåvor till våra verksamheter
SEB har i år valt att skänka jultallrikar och julpåsar till 
Röda Korset. Julgåvorna som har gått till några av våra 
verksamheter i Malmö och Stockholm har blivit väldigt 
uppskattade av frivilliga och deltagare.

”Med effektivitet och bra samarbete lyckades några av 
våra fantastiska volontärer/ styrelsemedlemmar trots kort 
varsel dela ut alla måltider och kassar till våra ungdomar i 
föreningen och frivilliga familjehem under eftermiddagen. 
Vilken insats av alla inblandade!”, skriver Haninge frivilliga familjehem, som fått jultallrikar 
och julpåsar från Röda Korset Österhaninge Dalarö, på sin Facebooksida.

Detta är ett fint exempel på när ett företag väljer att stödja Röda Korset i en tid då många 
människor saknar gemenskap.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/seb-skanker-julgavor-till-vara-verksamheter/ 
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003420458-Om-Tak-%C3%B6ver-huvudet-kl%C3%A4der-och-mat
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004354758-Lokalt-f%C3%B6retagssamarbete-olika-former-och-niv%C3%A5er
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009256597Boka-v%C3%A5ra-mobila-m%C3%B6tesplatser
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003064817Tj%C3%A4nsteperson-i-beredskap-TiB
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stalla-om-for-att-mota-grundlaggande-humanitara-behov/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/seb-skanker-julgavor-till-vara-verksamheter/
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Ökat samarbete gav insamlingsrekord  
i ICA:s julkampanj
Totalt får Röda Korset ta emot 7 miljoner kronor som ett resultat av 
ICA:s årliga julkampanj där i år också Apotek Hjärtat ingår. Av ICA:s 
närmare 100 produkter som har sålts till förmån för oss står frukt/grönt/
blommor för hela 60 procent av de totala intäkterna.

Idag har ett 70-tal kretsar lokala samarbeten med ICA som under förra  
året tillsammans hjälpt isolerade riskgrupper med bland annat inköp och 
leverans av matkassar. Apotek Hjärtat, som också ingår i ICA-Gruppen, 
har möjliggjort effektiv leverans av läkemedel till riskgrupperna. 

Stort tack till alla frivilliga för er samverkan med lokala ICA-handlare och för ert fantastiska 
arbete med att bistå människor under coronapandemin!

Utbildning och inspiration för webbredaktörer!
Nu finns det lokala webbredaktörer i hälften av landets alla kommuner, jättekul! Under 
våren kommer vi att fortsätta hålla utbildningar i hur sidorna fungerar och redigeras 
för den som är ny eller vill få en uppfräschning. Vi kommer även att anordna ett par 
inspirationspass om hur en kan tänka vid val av bilder eller hur en skriver en bra nyhet eller 
text till webben. Datum och tillfällen uppdateras löpande och hittas på Kunskapsbanken: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014631438-Lokala-webbsidor-och-
webbredakt%C3%B6rer-#h_01EQANNHYCQY3BZ44CXS190K7F

Är du webbredaktör och vill prata med andra som har samma roll? Nu finns det en 
gemensam Facebookgrupp för lokala webbredaktörer i Röda Korset.  
Mejla till lisa.haggstam@redcross.se om du vill bli tillagd i gruppen (som ej är sökbar).

Profilbutiken har uppdaterats
Tisdagen den 19 januari uppdaterades vår Profilbutik hos Meri. Vi kommer nu ha en för- 
bättrad och säkrare lösning i webbshoppen. En nyhet i vår ”nya” profilbutik är att lösenords- 
kraven uppdaterats. Krav på nya lösenord är att det är minst 10 positioner (tecken) och att 
lösenordet innehåller både små och stora bokstäver samt siffror. Vi rekommenderar alla 
gamla användare att logga in och byta lösenord om inte det nuvarande uppfyller dessa nya  
krav. I samband med ändringarna har vi också fått en ny webb-adress. Till en början kommer  
besökare till den gamla adressen att automatiskt skickas till rätt plats, men den gamla 
URL:en kommer så småningom att släckas. Nya adressen är http://e-line.meri.se/sv036 
Meris kundtjänst är bemannad för att möta alla frågor som kan tänkas dyka upp i samband 
med uppdateringarna, de nås på meriweb@meri.se

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014631438-Lokala-webbsidor-och-webbredakt%C3%B6rer-#h_01EQANNHYCQY3BZ44CXS190K7F
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014631438-Lokala-webbsidor-och-webbredakt%C3%B6rer-#h_01EQANNHYCQY3BZ44CXS190K7F
http://e-line.meri.se/sv036
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Beställ rea-varor i Profilbutiken kostnadsfritt 
under februari
Rean hos vår profilbutik avslutas! Fortfarande 
finns dock en del produkter som haft reducerat 
pris sedan 2019 kvar. Under februari kan 
därför alla verksamheter som vill beställa dessa 
kostnadsfritt hos Meri. Artiklar som finns kvar 
den 1 mars tas ur butiken och kommer därefter 
hanteras i linje med vårt hållbarhetsarbete.

https://e-line.meri.se/sv036/Sortimentoversikt/
Skankes

Vi var med på Folk och försvars rikskonferens
Röda Korset var med vid Folk och försvars rikskonferens. Två filmer visades om  
Röda Korsets arbete i kriser och om frivilligas insatser i pandemin. Folk och försvar 
arrangerar varje år den så kallade rikskonferensen, som vanligtvis hålls i Sälen. Detta år 
genomfördes konferensen helt digitalt. Det övergripande temat var ”Sveriges förmåga att 
möta hot och kriser i en omvärld under omdaning”. I filmen berättade vår generalsekreterare 
Martin Ärnlöv kort om vad vi bidragit med under pandemin. Den andra filmen var ett 
tvåminutersinslag om Röda Korsets insatser i samband med kriser här hemma och i världen. 
Här finns rikskonferensens program med fullständig lista över ämnen och talare. Hela 
konferensen kan också ses i efterhand på Youtube: Måndag 11 januari och tisdag 12 januari.

Därför håller vi second hand-butikerna öppna
Vi är en kris- och beredskapsorganisation som ska finnas 
tillgänglig och ha lokal närvaro när kris uppstår och därför 
är det viktigt att vi håller våra butiker och mötesplatser 
öppna i den mån det är möjligt. Samtidigt ger det kretsen 
intäkter som är viktiga för att fortsatt kunna bedriva 
verksamheter. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens 
råd om att hålla avstånd och uppmanar alla butiker att ha 
handsprit tillgängligt i butikerna. För bra informations-
material och mallar så finns denna sidan i Kunskapsbanken: Second Hand – Material, hjälp 
och stöd – Corona Material kan även beställas och sparas ner från Föreningsbutiken.
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https://folkochforsvar.se/wp-content/uploads/programmet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QdDh-MP_Kuw
https://www.youtube.com/watch?v=Xj_8yHAiu98&t=1s
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-Corona
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-Corona
https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fOnline%2fDefault&p=Online&pid=LE700
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Nya pandemilagen – detta gäller för  
second hand-butiker 
• Butiken ska beräkna antalet i personer tillåtna i butik enligt formeln 10 kvadratmeter  
 per person i butik. Räkna alltså in även egen personal.

• Vid beräkning av tillgänglig yta för att räkna ut maxantal skall endast fri golvyta räknas  
 in, räkna alltså bort den yta som är upptagen av varor, display, kassa med mera.

Mer om affärsdrift i coronatider finner du genom att följa länken: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-
hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-Corona

Minskade volymer men öppna 
återvinningsdepåer 2020
Under 2020 skickade vi rödakorsare 80 lastbilar med totalt 
969 730 kg textilier från våra 16 depåer som betjänar 150 
kretsar till återvinningsmottagare i Tyskland. Med tanke 
på svårigheterna för kretsarna att behålla volontärer  
under 2020 är det bra siffror. Ett stort TACK till våra  
16 fantastiska depåansvariga som arbetet hårt för att hålla 
depåerna öppna! 

Volymerna har minskat med 11 procent jämfört med 2019. Året dessförinnan (2018 till 2019) 
minskade volymen med 11,8 procenet. Några anledningar denna minskning kan vara:

•  Butikerna är bättre på att sälja de volymerna de får in och vi behöver inte skicka så  
 mycket till textilåtervinning. 
• Vi får in bättre kvalitet så att vi kan sälja mer i butikerna och inte behöver skicka så  
 mycket till textilåtervinning.  
• Konkurrenterna tar marknadsandelar av oss och givarna ger oss mindre volymer.

Det är roligt att många av våra butiker ökar sin försäljning, men troligen ligger mycket av 
förklaringen i den sista punkten. Det finns ett ökat intresse för second hand med tillhörande 
lösningar (Tradera, Facebook Market, alla klädkedjor tar idag emot gamla kläder, hos 
H&M får du till och med betalt för det). Konkurrensen har hårdnat och det är inte längre 
självklart att skänka kläder som det kanske varit tidigare. Ett sätt att veta är att mäta volym 
vi får in i butikerna, men det är inte många kretsar som gör det.

Läs mer om vårt återvinningsarbete på länken nedan: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003741838-
%C3%85tervinningspartner
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-Corona
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-Corona
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Nytt nummer av Röda Korset Magasin:  
Från Syrien till Hedemora
De ville inte lämna hemmet i Syrien. Först när grannhuset 
sprängdes insåg de att de var tvungna att fly. Det blev en 
fasansfull resa som splittrade familjen Abouzid. Efter tre år 
kunde de äntligen återförenas – i Hedemora. Läs om dem 
och om Gunborg Morén, ordförande i kretsen, som varit 
ett stort stöd på vägen mot deras nya liv i Hedemora. 

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/roda-korset-magasin/

Läsarundersökning Röda Korset Magasin
Tiden går fort och i år fyller Röda Korset Magasin tre år. Vad tycker  
du om vår tidning? Vi är nyfikna och skulle bli glada om du har fem 
minuter för att svara på läsarundersökningen som skickas ut via mejl till 
medlemmar och månadsgivare den 25 januari. Hittar du inte mejlet i din 
inbox? Kika gärna i skräpkorgen och se om det kan ha hamnat där! Du 
hittar alla nummer av Röda Korset Magasin på rodakorset.se/magasin. 
Stort tack för att du hjälper oss att göra en ännu bättre tidning!

Nytt och uppdaterat mångfaldsmaterial 
tillgängligt nu! 
Nu har sidan Mångfald och delaktighet på Rednet fyllts på med en  
intressant föreläsning om Federationens mångfaldsarbete och mat- 
nyttigt arbetsmaterial att använda i kretsar och verksamheter.  
Välkommen att lära dig mer om vårt mångfaldsarbete! ”Mångfald är 
inte något en person tillför. Mångfald är det vi alla är tillsammans.”  
Så inleds det uppdaterade arbetsmaterialet Inkludera och agera 
(2020) som nu återigen finns tillgängligt på Rednet. Materialet är  
till för kretsar och kretsstyrelser att arbeta med tillsammans. Det ger 
handfasta tips och stöd i att säkerställa att alla, oavsett etnisk eller 
kulturell tillhörighet, kön och ålder har samma möjlighet att engagera 
sig i organisationen. Vill du lära dig mer om hur vi jobbar med mångfald internationellt? 

Läs mer på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nytt-och-uppdaterat-mangfaldsmaterial-tillgangligt-nu

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004962638-M%C3%A5ngfald-och-
delaktighet
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004962638-M%C3%A5ngfald-och-delaktighet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004962638-M%C3%A5ngfald-och-delaktighet
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Fremia har träffat nytt avtal för tjänstemän
Löneavtalet är klart och det är dags att sätta igång med lönerevisionen! Både IDEA 
och KFO har haft kollektivavtal för tjänstemän inom Ideella organisationer. I och 
med samgåendet och bildandet av arbetsgivarföreningen Fremia har de nu tecknat ett 
gemensamt avtal för dessa medlemmar som gäller från 1 januari 2021–30 april 2023. Det 
tidigare tjänstemannaavtalet hos IDEA förlängdes till 31 december 2020. Det innebär att 
den lönerevisionen som ska genomföras för 2020 sker inom ramen för det förlängda avtalet. 
Nästa lönerevision sker 1 maj 2022 utifrån det nya avtalet. 

Vi hänvisar er att läsa mer direkt på Fremias hemsida www.fremia.se där ni hittar en 
användbar frågor&svar. Ni loggar in med samma uppgifter som ni loggade in med på 
IDEA:s hemsida. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta Fremia på info@fremia.se  
eller ring dem på 08-702 54 00. 

Har du frågor om genomförandet av lönerevisionsarbetet lokalt hos er kontakta  
hr-service@redcross.se Klicka här för att ta del av en sammanfattning på löneavtalet samt 
några förändringar i villkor.

Kretssammanslagning:  
Ett tack till er som har gått före
– Vi sitter här och slår in julklappar. Och det är 
inte vilka julklappar som helst. Det är en gåva från 
Svenska Röda Korsets styrelse till de kretsar som från 
2019 till nu har gått samman till gemensamma kretsar, 
berättar Margareta Wahlström, Svenska Röda Korsets 
ordförande.

Det finns såklart väldigt många kretsar jag skulle vilja 
uppmärksamma, som har gjort många bra saker i enlighet med vår strategiska inriktning. 
Till exempel har många kretsar agerat under pandemin. Just nu föll lotten på den här 
frågan, som styrelsen ser är en förutsättning för att vi som organisation ska ha kapacitet att 
agera även i framtiden. Efter Riksstämmobeslutet var det många kretsar som kom igång 
snabbt med sitt sammangående. Det är såklart viktigt för kretsarna och deras framtida 
kapacitet att de satte igång snabbt. Men det har också betydelse för andra kretsar att det 
finns några som har gått före. Flera kretsar kan ha frågor och funderingar kring hur det 
ska gå till, vilka fördelar och utmaningar som finns med sammangåendet. Jag hoppas att de 
kretsarna som nu gått samman ska kunna hjälpa andra som vill ta det här klivet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ett-tack-till-er-som-har-gatt-fore/
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Förra årets seminarier – se dem i efterhand!
Under hösten hade vi många viktiga och intressanta seminarier, både externa för en bredare 
allmänhet, och för oss rödakorsare inom ramen för det vi kallade Kunskapshösten. 

I Kunskapsbanken hittar du bland annat seminariet Tillsammans mot Ensamheten med 
Anna Bennich, Min psykiska hälsa med Parvaneh och Existentiella samtal i pandemins spår.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016894117-Seminarier-
Kunskapsh%C3%B6sten-2020

På rodakorset.se presenteras våra kommande externa seminarier och du kan se vissa av 
dem i efterhand, till exempel om Konsekvenserna av Covid19-pandemin i socio-ekonomiskt 
utsatta områden, om Sveriges migrationspolitik – Vad säger remissinstanserna om förslaget 
till ny svensk migrationslagstiftning? Och seminariet Unga i utsatthet – vad händer nu?

https://www.rodakorset.se/seminarier/

Kursen Våga rädda liv – når hundratusentals 
och vinner pris!
Våga rädda liv, Svenska Röda Korsets interaktiva 
webbkurs i första hjälpen, vann i början av december 
silver i prestigetävlingen ”2020 International Content 
Marketing Awards” i kategorin ”Innovativ teknik”.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att vi får ett kvitto på 
det arbete vi har gjort! Kursen gör det möjligt för dig att prova på första hjälpen digitalt, 
på ett interaktivt sätt. Om du inte provat kursen så tycker jag att du ska det, säger Johanna 
Casimiro, Svenska Röda Korset, som drivit projektet.

Våga rädda liv var dessutom nominerad som en av finalisterna i kategorin Bästa innovation 
i ”Swedish Learning Awards”. Priset uppmärksammar ”kreativa lösningar som med hög 
användbarhet och pedagogisk grund bidragit till starkare lärupplevelse och påvisbar 
beteendeförändring”. 

– Det här är en bekräftelse på att vi ligger i framkant när det gäller utbildning, konstaterar 
Lars Adamsson, chef på Utbildningsenheten på Svenska Röda Korset. 

Testa Våga rädda liv och sprid den till så många som möjligt. Kunskap som räddar liv!

Du hittar kursen här.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vaga-radda-liv--nar-hundratusentals-och-vinner-pris/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016894117-Seminarier-Kunskapsh%C3%B6sten-2020
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016894117-Seminarier-Kunskapsh%C3%B6sten-2020
http://www.rodakorset.se
https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/vaga-radda-liv/
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Anmäl dig till nya kursen  
Att mötas i vardag och kris 
Nu kan du äntligen gå den nya omarbetade kursen i  
Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen.  
I kalendariet ser du vilka kurser som finns och kan boka in 
dig på en onlinekurs redan nu. Finns det inget datum som 
passar dig, så håll utkik längre fram då vi bokar fler datum. 
Den första kursen hålls redan i början av februari! Kursen 
hålls uppdelad på två vardagskvällar i samma vecka och du 
behöver delta båda kvällarna. Efter anmälan får du en länk till kursen som hålls i Zoom. 
Du deltar från din egen dator. Om du behöver stöd med tekniken, så hjälper utbildarna 
till på plats på kursen. Om ni är 10–15 personer i kretsen som vill gå kursen så kan kretsen 
boka en egen onlinekurs där varje deltagare deltar från sin egen dator. Ni skickar en 
förfrågan via formuläret för kursbokning i Kunskapsbanken.

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/anmal-dig-till-nya-kursen-att-motas-i-vardag-och-kris/

Varför är det så viktigt med neutralitet?
Hela rödakors- och rödahalvmånerörelsen följer samma 
sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, 
självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Det 
vägleder oss i vårt arbete och är vår kompass i allt, oavsett 
om det rör sig om lokala dilemman eller stora internationella 
katastrofer. I sista numret förra året av Röda Korset Magasin 
fanns en fördjupande artikel om en av grundprinciperna, 
neutralitet. 

Läs mer på https://rednet.rodakorset.se/nyheter/varfor-ar-det-sa-viktigt-med-neutralitet/

Du kan läsa alla gamla nummer av Röda Korset Magasin på rodakorset.se

I Kunskapsbanken finns mer information om våra sju grundprinciper.

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/360004167557
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/anmal-dig-till-nya-kursen-att-motas-i-vardag-och-kris/
http://www.rodakorset.se
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003965998-V%C3%A5ra-sju-grundprinciper
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Konventionen om förbud mot kärnvapen  
träder i kraft! 
Över 50 länder har ratificerat den nya konventionen, 
vilket innebär att den börjar gälla från 22 januari 2021. 
Det är en viktig milstolpe för arbetet mot kärnvapen 
och de katastrofala humanitära konsekvenserna av 
kärnvapenanvändning. 

Sverige har valt att inte skriva under eller ratificera  
(bli bunden av) konventionen och Svenska Röda Korset 
har kommenterat detta i remisser och debattinlägg. Även om konventionen endast gäller 
för de länder som ratificerat den, så att det troligt att den kommer att påverka dialogen om 
kärnvapen globalt. Inom ett år ska till exempel ett första möte av statsparter (länder som 
ratificerat) hållas. 

Vad innebär konventionen för de länder som ratificerat konventionen? 

• Det är förbjudet att använda eller hota att använda kärnvapen. Det är också förbjudet  
 att utveckla, testa, producera, tillverka, på annat sätt förvärva, inneha eller lagra dem.

• Krav på stöd för offer och sanering av miljö 

• Krav på internationellt samarbete och att ge stöd till konventionsbundna länder som  
 drabbats av kärnvapen 

Vi fortsätter vårt arbete med att sprida kunskap om de humanitära konsekvenserna av 
kärnvapenanvändning och har tagit fram ett nytt faktablad om folkrätt om konventionen 
som ni hittar här: https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/krigets-
lagar/faktablad-konvention-om-forbud-mot-karnvapen-svenska-roda-korset-jan-2021.pdf 

På vår hemsida finns också mer information om kärnvapen och den humanitära rätten. 

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/konventionen-om-forbud-mot-karnvapen-trader-i-kraft/
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Missa inte våra internationella nyheter på 
Rednet!
Du missar väl inte våra internationella nyheter på Rednet? Vi ger mer stöd till 
översvämningsdrabbade länder. Vi ökar stödet i Centralamerika och Filippinerna

En rörelse – en röst. Och mycket mer. 

https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/geografi/varlden/

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

mailto:info%40redcross.se?subject=

