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När du läser detta så har den 8 maj, ”Röda Korsets dag”, precis passerat för i år. Varför uppmärksammar vi just  
den 8 maj som Röda Korset dag? Jo, det gör vi därför att den 8 maj 1828 föddes Henry Dunant som tog initiativ till 
att bilda Röda Korset – men också till den första Genèvekonventionen som syftade till att sårade och sjuka soldater  
i krig skulle skyddas och tas om hand om de inte längre deltog i striden.

Idag består den humanitära rätten framför allt av de fyra Genèvekonventionerna och de så kallade tilläggs
protokollen. De fyra Genèvekonventionerna i sin nuvarande skrivning antogs 1949 efter Andra världskriget. Den 
andra Genèvekonventionen kom till för att också krig till sjöss skulle omfattas av samma regler som upprättades i 
den första Genèvekonventionen. 

Efter Första världskriget enades staterna om att reglerna för behandling av krigsfångar behövde förbättras, vilket 
resulterade i den tredje Genèvekonventionen år 1929. I samband med Andra världskriget var det med fasa som 
omvärlden bevittnade hur långt fler civila än soldater drabbades under kriget av massavrättningar och förintelse  
– varför man också enades om en fjärde Genèvekonvention i syfte att också skydda civilbefolkningen. De så  
kallade tilläggsprotokollen innehåller bland annat regler för att specifikt skydda flyktingar, kvinnor, barn och miljön.  
Ett av tilläggsprotokollen syftar till att respektera skyddsemblemet (tidigare vårt Röda Kors och nu även den  
Röda Kristallen då korset felaktigt uppfattats som en religiös symbol) för sårade, sjuka och sjukvårdspersonal.  

När jag skriver dessa rader så eskalerade den konflikt som pågått i östra Ukraina under flera år den 24 februari i år 
och miljoner människor befinner sig på flykt såväl inom som utom Ukraina. Internationella Röda Korskommittén 
medverkar till svåra evakueringar och vår systerförening, Ukrainska Röda Korsets volontärer försöker bistå 
drabbade på bästa sätt. 

Jag, precis som många andra känner en stark oro över utvecklingen av konflikten och över den bristande respekten 
för att skydda den civila befolkningen.

Det känns därför extra viktigt att vi i Röda Korset fortsätter att uppmärksamma Henry Dunants grundläggande 
idé om att bistå alla skadade och sårade oavsett vän eller fiende – och att vi fortsatt står upp för och värnar den 
humanitära rätten. Som rödakorsare kan vi bidra till detta genom att bland annat sprida kunskapen om vilka 
rättigheter och skyldigheter vi har i händelse av krig. Vill du lära mer så finns en riktigt bra webbkurs öppen för  
alla på Rednet – eller så kan du ta del av många bra länktips i detta Kretsnytt. 

Låt oss inte glömma varför vi firar den 8 maj – utan göra det med åtanke om idén som födde Röda Korset. 

I år hade jag förmånen att få fira 8 maj med att dela ut utmärkelsen ”Årets rödakorskrets 2022” till Växjö 
rödakorskrets som under året bedrivit ett starkt lokalt arbete utifrån Röda Korset grundprinciper och utmärkelsen 
”Årets rödakorsare 2022” till Susanna Engman, Nyköpings rödakorsgrupp som med stort engagemang utvecklat  
och organiserat kretsens krisberedskapsarbete. 

Den 8 maj är en dag att uppmärksamma ALLA frivilliga krafter inom  
Röda Korset! Varmt tack till er alla för hur ni bidrar till Röda Korsets fortsatt 
viktiga humanitära insatser! 

Kretsnytt  
maj 2022

Rödakorshälsningar,

Anna HäggSjöquist
Ordförande i Svenska Röda Korset
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Med grundprinciperna som kompass  
– frågor och svar utifrån rådande situation
Som alltid är det våra grundprinciper som vägleder oss. Utifrån rådande situation kommer 
frågor hur vi som rödakorsare ska tänka i olika sammanhang. Det kan gälla medverkan i 
manifestationer, användning av uttryck och symboler i sociala medier samt kommunikation  
om misstänkta överträdelser av krigets lagar. Dessa frågor, med kommentarer finns samlade  
i Kunskapsbanken på Rednet och uppdateras vid behov. 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4514097386269

Krigets lagar, eller den humanitära rätten som den också kallas, är regler för att begränsa lidandet 
i väpnade konflikter. Läs mer om vilka regler som gäller i krig här.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilkareglergallerikrig/

Matilda Holmberg: Frivillighetens kraft  
– med Henry Dunant som ledstjärna
Nu startar en ny artikelserie om grundprinciperna, där röda
korsare delar med sig av erfarenheter där grundprinciperna 
verkat som kompass. Först ut är  Matilda Holmberg, 
förtroendevald i Svenska  Röda Korsets Ungdomsförbund.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/matildaholmberg
frivillighetenskraftmedhenrydunantsomledstjarna/

Det röda korset, halvmånen och kristallen  
– vad är skillnaden?
Svaret är kanske lite förvånande men det är faktiskt inte någon skillnad alls i betydelse. 
Läs mer: Det röda korset, halvmånen och kristallen 
– vad är skillnaden? (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen

Grundprinciperna
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Vem är årets Rödakorsare?  
Och vilken krets är årets Rödakorskrets?
Vi vill tacka alla er frivilliga och uppmärksamma ert viktiga engagemang och i år har vi en nyhet – ett 
pris i två kategorier: Årets Rödakorskrets och Årets Rödakorsare. Utmärkelserna kommer att delas ut 
varje år på Röda Korsets dag den 8 maj  av Svenska Röda Korsets ordförande. Vilka vann i år?

Missa inte att läsa om det här: Röda Korset | Röda Korsets dag 8 maj (rodakorset.se)

Årets Rödakorskrets/Rödakorsare

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/matilda-holmberg-frivillighetens-kraft-med-henry-dunant-som-ledstjarna/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/matilda-holmberg-frivillighetens-kraft-med-henry-dunant-som-ledstjarna/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/skillnad-roda-korset-roda-halvmanen/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/skillnad-roda-korset-roda-halvmanen/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korsets-dag-8-maj--arets-rodakorskrets-och-arets-rodakorsare-2022/
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Informationsmaterial till krets:  
Grunden för vårt arbete i Ukraina
För att kunna hålla oss uppdaterade och informera andra 
har ett kort informationsmaterial tagits fram. Fokus ligger 
på mandat enligt den humanitära rätten och rörelsens 
stadgar samt våra grundprinciper. 

Vårt arbete i Ukraina och Sverige tas också upp. I slutet 
finns en tom bild där kretsen själv kan fylla på vad som 
görs mer specifikt på orten.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4569745245585Informationsmaterial
f%C3%B6r-krets-Grunden-f%C3%B6r-v%C3%A5rt-arbete-i-Ukraina-

Använd ReachMee för att rekrytera och  
hantera ett fortsatt stort frivilligt engagemang!
Det frivilliga engagemanget med anledning av flykting- 
mot tagandet från Ukraina fortsätter att vara stort. Antal 
besök på www.rodakorset.se/engagera-dig/ där kretsens 
frivilliguppdrag, via ReachMee, finns publicerade har ökat 
med cirka 1 000 procent. Om kretsen har behov av frivilliga 
rekommenderas i första hand att kretsen publicerar sina 
behov av frivilliga i ReachMee. I ReachMee finns framtagna 
rekryteringsmallar som kan justeras för kretsens kontext och 
behov. Det finns också bra funktionalitet som underlättar hanteringen av ett större frivilligt 
engagemang. 

Parallellt med kretsarnas publicerade frivilliguppdrag har en nationell intresseanmälan varit 
publicerad som fångat upp det frivilliga engagemanget. Utifrån geografisk tillhörighet och 
intresse har intresseanmälningarna löpande kunnat matchats och kanaliserats till de kretsar som 
uttryckt behov av fler frivilliga.  

På den här sidan hittar du mer information om den nationella intresseanmälan och rekrytering 
av spontanfrivilliga.  

Snart öppnar anmälan för årets Frivilligrekryteringskampanj
Läs mer och anmäl er här Kretskampanj | Röda Korset (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen

Ukraina
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4569745245585-Informationsmaterial-f%C3%B6r-krets-Grunden-f%C3%B6r-v%C3%A5rt-arbete-i-Ukraina-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4569745245585-Informationsmaterial-f%C3%B6r-krets-Grunden-f%C3%B6r-v%C3%A5rt-arbete-i-Ukraina-
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003241897-Spontanfrivilliga
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003241897-Spontanfrivilliga
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/kretskampanj/
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Kretsarnas verksamhet i flyktingmottagandet 
går nu att rapportera  
Kretsarnas verksamhetsrapportering som skickas månadsvis 
innehåller nu även ett frågepaket som avser verksamhet 
kopplat till flyktingmottagandet.  

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsarnasverksamheti
flyktingmottagandet-gar-nu-att-rapportera/

Konflikten i Ukraina – det här gör vi i Sverige
Vi finns i hela Ukraina och i grannländerna och gör allt vi kan för att hjälpa människor med 
akuta humanitära behov. Vi arbetar även i Sverige för att möta de behov som uppkommit med 
anledning av konflikten.

Läs mer: Röda Korset | Ukraina – det här gör vi i Sverige (rodakorset.se)

Tillgång till vård för personer från Ukraina
Personer från Ukraina som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet skall  
erbjudas samma vård som papperslösa och asylsökande.

För att få tillgång till vård behöver personen uppvisa ett tillståndskort. Det finns dock 
många personer från Ukraina som sökt om uppehållstillstånd men som inte fått sitt 
uppehållstillståndskort än. För dessa människor gäller olika tillgång till vård beroende på  
vilken region de bor i. På Svenska Röda Korsets hemsida har vi sammanställt information 
om tillgång till vård för personer från Ukraina. Detta gäller både för dem som har ett 
uppehållstillståndskort och för dem som inte har något. 

Läs mer på: 
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/vard-for-papperslosa/

Har ni i kretsen eller någon ni möter frågor kring tillgång till vård för personer som saknar 
personnummer, så får ni gärna kontakta oss på Svenska Röda Korsets Vårdförmedling.

Telefontid måndag till fredag klockan 09.00–12.00. Att ringa oss är kostnadsfritt.  
Telefon 020-21 10 00 
Mejl papperslos@redcross.se 
SMS 0723-49 98 08

Till innehållsförteckningen
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsarnas-verksamhet-i-flyktingmottagandet-gar-nu-att-rapportera/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsarnas-verksamhet-i-flyktingmottagandet-gar-nu-att-rapportera/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/konflikten-i-ukraina--det-har-gor-vi-i-sverige/
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______________

Blocket 
Röda Korset har fått möjlighet att öppna butik och annonsera helt kostnadsfritt på Blocket. 
Detta är ett unikt tillfälle för kretsar att få ett digitalt skyltfönster för butiken. Blocket har flera 
miljoner användare i månaden och här kan ni också hitta rätt kund till lite större föremål så som 
stolar, bord, mattor med mera.  

I Blockets mest populära sökningar är det hög efterfrågan på möbler och heminredning,  
vilket gör att kretsarna snabbare kan få sina varor sålda. Syftet med en ny marknadsplats  
är att kretsarna kan nå ut till flera köpare, locka nya kunder till butiken och öka intäkterna.  

Vill du komma igång?  

Klicka här: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4413267083281Annonseraoch
s%C3%A4ljp%C3%A5Blocketgratis 

 

Tips för Tradera 
Ta del av tips för försäljning på Tradera! Den nya filen med tips finner du under bilagor på vår 
Traderasida på Rednet, klicka här för att ta del av tipsen: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/
hc/sv/articles/360003778877InternetbutikHandbok 

 

Annonser som säljs till förmån för  
Röda Korset på Tradera 
Genom att möjliggöra för privatpersoner att sälja av det de inte längre behöver till förmån för 
Röda Korset – är de med och räddar liv och ger hopp världen över. Länken nedan kan med 
fördel delas i sociala kanaler, så kan fler vara med och bidra till Röda Korsets insamling.  

Länk: https://www.tradera.com/cause/roda-korset 

Till innehållsförteckningen

Second hand

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4413267083281-Annonsera-och-s%C3%A4lj-p%C3%A5-Blocket-gratis
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4413267083281-Annonsera-och-s%C3%A4lj-p%C3%A5-Blocket-gratis
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778877-Internetbutik-Handbok
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778877-Internetbutik-Handbok
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Kretsarna samlar till AKUT Ukraina
Den 11 april passerade vi 14 miljoner kronor från 
kretsarna till vår pågående stora akutinsamling. Över 
120 kretsar arbetar nu aktivt med insamlingsaktiviteter 
och många fina initiativ har tagits. Låt dig och dina 
insamlingskollegor inspireras av vad som hittills har 
genomförts.

Kretsarna samlar till AKUT Ukraina – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Vårkampanjen är igång!
Med kampanjen ”Så mycket mer än second hand” vill vi lyfta fram vårt 
hållbarhetsarbete från ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Under kampanjperioden kommer vi att sprida budskapet genom digital 
annonsering, i sociala medier och influencer-samarbete med viktiga 
hållbarhetsprofiler.

Allt kampanjmaterial finns för nedladdning i Föreningsbutiken och ligger 
under Second hand/Kampanjmaterial/Vårkampanj 2022

Läs mer om våra kampanjer:  
Kampanjer 2022 – lokal insamling och second hand – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Söndag den 5 juni arrangerar Naturskyddsföreningen klädbytarträffar på flera olika håll över 
hela landet, men det går också utmärkt att ha evenemangen under lördagen den 4 juni.

Vill ni att vara med och arrangera en klädbytardag?

Anmäl gärna ert intresse genom att skicka ett mejl till priscilla.ribeiro@redcross.se 

Få tips och läs mer om klädbytardagar här.

Läs mer om Världsmiljödagen här. 

Till innehållsförteckningen

Insamling
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4688893324061-Kretsarna-samlar-till-AKUT-Ukraina
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4417161622801-Kampanjer-2022-lokal-insamling-och-second-hand-
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fornya-garderoben-miljovanligt-pa-kladbytardagen/
https://www.varldsmiljodagen2022.se/
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Vad tänker du är viktigt i nästa strategiska 
inriktning? 
I december ska styrelsen för Svenska Röda Korsets styrelse lägga fram ett förslag på ny 
strategisk inriktning. Det är sedan Riksstämman som tar beslut om vår strategi, som äger 
rum i juni nästa år. Läs mer om processen fram till Riksstämman här, och hur du kan delta 
i diskussioner, möten och ta del av arbetsmaterial för att bidra med dina/din krets inspel i 
strategiarbetet! 

Läs också utdrag ur vår intervju med Ingrid Stoltz i Karlshamnskretsen, om hennes tankar  
kring vår kommande strategi: ”Ett fantastiskt erbjudande att få påverka strategi 2024” 

Såhär ser processen ut fram till Riksstämman:

 

 

Till innehållsförteckningen

Föreningsfrågor

https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/strategisk-inriktning-2024/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ett-fantastiskt-erbjudande-att-fa-paverka-kring-strategi-2024/
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Öva krisberedskapen!
Har du funderat över hur kretsen kan komma igång och öva? 
Nu finns ett nytt stöd för att öva lokal krisberedskap. Övningsstödet är en 
självständig bilaga (bilaga 11) till Handbok för Lokal krisberedskap. Stödet 
vänder sig till dig som är frivillig, förtroendevald eller krets anställd och 
som är nyfiken på hur ni kan komma igång och öva kretsens krisberedskap. 

I övningsstödet kan du bland annat hitta: 
• Enkla övningar för att öva hur kretsen får kontakt och samlas vid en kris 

eller händelse.  
• Stegförsteg instruktioner hur kretsen kan planera, genomföra och 

utvärdera en diskussionsövning. Övningen tar avstamp i en händelse 
som inträffar i kretsens närhet och ger möjlighet att diskutera frågor som  
behöver lösas före, under och efter en krisinsats som kretsen genomför. 

• Extra diskussionsmoment för den krets som vill utveckla egna övningar. 
• Extra scenarion för att bygga egna övningar utifrån lokala behov. De 19 scenariona  

kan även vara ett verktyg för kretsar som vill ta fram en första lokal krisberedskapsplan. 

Övningsstödet finns i Kunskapsbanken och kommer även att tryckas i samband med kommande 
uppdateringar av Handbok för Lokal krisberedskap. Övningsstödet har tagits fram med hjälp av 
en referensgrupp av kretsrepresentanter och fokuserar på att ge stöd till kretsar med ingen eller 
liten övningsvana. 

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

Göra verkstad av att leda en krisinsats
I mars gick Peter Wedenberg kursen Att leda en krisinsats och bara någon vecka senare  
är han mitt uppe i arbetet med att samordna en krisinsats.

Läs mer: Göra verkstad av Att leda en krisinsats (rodakorset.se)

Malmökretsen på plats vid 
Latinskolan
Läs om Malmökretsens insats på Latinskolan:

Malmökretsen på plats vid Latinskolan (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen

Kris och beredskap
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004039397-%C3%96vning-Lokal-krisberedskap
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/gora-verkstad-av-att-leda-en-krisinsats/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/malmokretsen-pa-plats-vid-latinskolan/
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Välkommen på nätverksträffar för 
flyktingmottagande
För er som är engagerade i flyktingmottagandet finns nu många nätverksträffar och utbildningar 
i kalendariet med innehåll som är relaterat till arbetet med flyktingmottagande.

Läs mer: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/valkommen-pa-natverkstraffar-for-flyktingmottagande/

Vi kraftsamlar för att höja vaccinationsgraden
I mitten av mars genomfördes en nationell vaccinationsvecka 
på uppdrag av svenska myndigheter för att ytterligare 
höja vaccinationsgraden i befolkningen. Flera kretsar 
bidrog, bland annat i området Araby, Växjö där ett nära 
samarbete med regionen gett fina resultat. Ilham Abdalla, 
integrationssamordnare på Växjökretsen berättar hur de 
på olika språk informerat om smittspridning, testning 
och vaccin till boende som står långt ifrån traditionella 
informationsflöden. ”Vår roll i denna informationsinsats har varit att tillgängliggöra den 
information som finns från svenska myndigheter. Vi uppmanar inte till något beslut gällande 
vaccinationer utan bidrar till att alla har jämlik tillgång till korrekt information gällande 
testning och vaccin. Våra frivilliga talar många olika språk och vi kan oftast möta upp på det 
modersmål som boende har här i området”. (Ilham Abdalla, Växjökretsen). 

Läs mer på:  
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kraftsamlingforattnautmedinformationomvaccin/

Till innehållsförteckningen

Hälsa och socialt
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/valkommen-pa-natverkstraffar-for-flyktingmottagande/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kraftsamling-for-att-na-ut-med-information-om-vaccin/
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Aktuellt just nu: webbhubb om psykisk hälsa
Vill du lära dig mer om hur du kan vara ett stöd för 
människor i din närhet? På vår webbhubb om psykisk hälsa 
på rodakorset.se hittar du en blandning av faktaartiklar, 
intervjuer med drabbade och experter. Där finns också 
animerade filmer med tips och råd om hur en kan hantera 
ensamhet, oro, stress, ångest och sorg.

Just nu är webbhubben extra aktuell då vi är många som  
möter människor som flytt från Ukraina. Att fly för sitt liv eller se människor dö i krig sätter 
djupa spår. Vår psykolog Karl Torring som är chef för Röda Korsets behandlingscenter i 
Stockholm säger så här om hur viktigt det medmänskliga stödet är.

”Vid sidan om att få mat och någonstans att sova är det jätteviktigt att få bli sedd och lyssnad  
till i kris. Här kan vi alla hjälpa till som medmänniskor.”

Tips och råd om vad just du kan göra finns på https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-
ochpsykiskohalsa/

Fler vill ta efter succén med elcyklarna
Verksamheten funkar – riktigt bra! Det kan man verkligen säga om Cykling utan ålder i 
Nordmaling som nu förbereder sig inför nästa sommars färder genom samhället. Faktum  
är att responsen från passagerare och lokalsamhället varit så god att idén nu sprider sig till 
kretsar runt om i region Norra Norrland.

Läs mer: Fler vill ta efter succén med elcyklarna. (rodakorset.se)

Känner du igen Shiva?
Shiva Samadi har varit engagerad i Röda Korset sen 2015, när många flyktingar kom  
till Sverige från Syrien och Afghanistan. Hennes ansikte och bilder på henne finns  
i flera av våra handböcker, affischer och rapporter.

Läs mer: Röda Korset | Frivillig (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen

https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fler-vill-ta-efter-succen-med-el-cyklarna/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kanner-du-igen-shiva/
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Dare to Care – nu finns webbkursen  
Våga möta på engelska
Visst har du gått webbkursen Våga möta? Nu finns den också 
på engelska så att personer som inte kan svenska också kan få 
en chans att prova möta olika reaktioner – Dare to Care heter 
den och du hittar den på vår hemsida. 

Med den aktuella situationen i Ukraina och att många 
människor söker sin tillflykt till Sverige har många personer 
hört av sig och vill hjälpa till. Att möta människor som varit 
med om svåra saker och hur de agerar och reagerar kan vara svårt.  
Webbkursen Våga möta är ett sätt att öva på vad en kan säga och göra. 

Alla de som vill hjälpa till kan inte svenska och har därför inte kunnat dra nytta av kursen.  
Men nu kan de det – Våga möta finns på engelska och heter då Dare to Care.

Läs mer: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/dare-to-care--nu-finns-webbkursen-vaga-mota-pa-engelska/

Dare to Care – nu finns webbkursen Våga möta på engelska (rodakorset.se)

Ändrat datum för medlemspåminnelse 1 
I mars brukar medlemspåminnelse 1 landa hos de medlemmar som ännu inte betalat sin 
medlemsavgift (årsaviseringen gick ut med Röda Korset Magasin i januari). På grund av 
situationen i Ukraina och det engagemang som skapats hos medlemmar och givare så beslutade 
vi att hoppa över påminnelse 1. Men i stället har påminnelse 2, som brukar gå ut i maj, 
tidigarelagts. Denna har nu skickats ut i april och landade hos medlemmarna runt den 10:e april. 

Läs mer: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003736577Medlemsavgiftenoch
%C3%A5rsaviseringen

Till innehållsförteckningen
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https://www.rodakorset.se/en/engagera-dig/kurser/webcourse-dare-to-meet/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/dare-to-care--nu-finns-webbkursen-vaga-mota-pa-engelska/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/dare-to-care--nu-finns-webbkursen-vaga-mota-pa-engelska/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003736577-Medlemsavgiften-och-%C3%A5rsaviseringen
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003736577-Medlemsavgiften-och-%C3%A5rsaviseringen
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Uppdaterade medlemsfoldrar och 
familjemedlemsfoldrar
Vi har en ny och uppdaterad medlemsfolder samt en ny Familje
medlemsfolder. Om det finns gamla foldrar ute i kretsarna så ber vi er 
att slänga dessa och beställa de nya. Finns i Föreningsbutiken  
(https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fOnline%
2fDefault&p=Online&pid=LE700) samt (https://ehandel.atta45.
se/System/TemplateView.aspx?p=Online&id=6d3a2235b4b7410b
82d16c3a2930671a&view=300&q=medlem). De nya foldrarna har 
bland annat ett nytt bankgironummer som ska användas till nya 
medlemmar så därför viktigt att använda bara de nya foldrarna.  
Det nya bankgironumret är 900-8079 till nya medlemmar.

 

Aktuella webbinarium för kretskassörer  
och kretsrevisorer – Anmäl er!
Det finns fortsatt en efterfrågan hos kretsarna avseende en rödakorsetutbildning 
för kretskassörer och kretsrevisorer. Svenska Röda Korset har därför tagit fram ett 
utbildningsmaterial som ska ge dig som förtroendevald kassör, revisor samt anställda som 
hanterar ekonomi i kretsen ett större stöd i din roll. Du får verktyg för att kunna förstå ditt 
uppdrag och mandat. Målet är att du efter genomförda utbildningar skall känna dig tryggare  
i din roll, få inspiration och hämta ny energi. Du får också möjlighet att träffa, diskutera  
och bygga nätverk med andra kretskassörer och kretsrevisorer. 

Vi kommer ha samma webbinarium i höst och om intresse finns, kommer vi också att ha  
en dags fysisk utbildning i höst.

Vi planerar följande webbinarium under våren:

2022-05-18 Bokföring hos kretsar. Mer information och anmälan finns här 

2022-05-31 Vilka regler styr kassörens och revisorns arbete? Mer information och anmälan finns här 

2022-06-08 Skatt och moms. Mer information och anmälan finns här 

Förkunskap för att anmäla sig är kursen: Att vara kassör och revisor och grundläggande 
bokföring.

Till innehållsförteckningen

https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fOnline%2fDefault&p=Online&pid=LE700
https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fOnline%2fDefault&p=Online&pid=LE700
https://e-handel.atta45.se/System/TemplateView.aspx?p=Online&id=6d3a2235b4b7410b82d16c3a2930671a&view=300&q=medlem
https://e-handel.atta45.se/System/TemplateView.aspx?p=Online&id=6d3a2235b4b7410b82d16c3a2930671a&view=300&q=medlem
https://e-handel.atta45.se/System/TemplateView.aspx?p=Online&id=6d3a2235b4b7410b82d16c3a2930671a&view=300&q=medlem
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1883204
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1883205
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1883206
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4417721918737-Kurs-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-Att-vara-kass%C3%B6r-och-revisor
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Statistiken och utfall av EKS 2021
De ekonomiska rapporter som alla kretsar rapporterar årligen utgör en viktig del av den totala 
ekonomiska sammanställningen av all den verksamhet som skett under 2021 inom föreningen 
Svenska Röda Korset. Genom att tydligt redovisa vår verksamhet och hur vi använder våra 
medel kan vi fortsatt få förtroende från våra medlemmar, givare, myndigheter samt allmänheten. 
Den totala ekonomiska sammanställningen redovisas i vår årsberättelse.

Statistiken och det ekonomiska utfallet av de fina verksamheter som kretsarna bedrev under 
2021 ser ni nedan:

Kretsstatus Status kretsar den  
1 januari 2022 Rapporterat EKS Procent

Aktiv 520 496 95

Under nedläggning 61 43 70

Nedlagd 61 23 38

Totalt 642 562 88

Det ekonomiska utfallet visar en ökning av verksamhetsintäkter på 6 procent, från 304 Mkr 
rapporterade i EKS 2020 till 322 Mkr rapporterade i EKS 2021. Ökningen beror i största del på 
en återhämtning av försäljning i second hand. Fördelning av verksamhetsintäkterna rapporterade 
i EKS 2021 redovisas på diagrammen nedan:

Fördelning av verksamhetsintäkter 322 Mkr

De största intäktskällorna hos kretsar är nettoomsättning som innehåller second hand
försäljning, försäljning i café samt försäljning av förstahjälpen-kurser. Under 2021 har 
försäljning i second handbutik varit i en tydlig återhämtning efter pandemin men försäljningen 
är inte tillbaka på nivån före pandemin. Cirka en tredjedel av intäkterna kommer från bidrag 
och de största bidragen är de olika bidragen för anställd personal, kommunbidrag samt de olika 
bidragen beviljade genom Svenska Röda Korset (20 procent av totala bidragen hos kretsar 
är bidrag beviljade från Svenska Röda Korsets egna medel eller via Svenska Röda Korsets 
beviljade bidrag).

Till innehållsförteckningen
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På kostnadssidan ser vi också en ökning av verksamhetskostnader med 10 procent, från  
302 Mkr rapporterade i EKS 2020 till 333 Mkr rapporterade i EKS 2021. Av de 333 Mkr så 
avser 86 procent kostnader för de lokala verksamheterna hos kretsar och 14 procent tillhör 
insända medel centralt till de olika insamlingarna enligt årsappellen, eller medel skickade  
till en annan krets (bidrag för ett projekt eller medel överlämnade vid kretssammanslagning)  
samt medel skickade till en annan organisation i enlighet med föreningens ändamål enligt  
§ 1 (det gäller medel skickade till Världens barn).

Fördelning av verksamhetskostnaderna rapporterade  
i EKS 2021 redovisas på diagrammen nedan:
 

Största delen av verksamhetskostnaderna uppstår inom Krisberedskap och kapacitet där 
kostnader för att bedriva second handbutik ingår samt insända medel centralt till de olika 
insamlingar enligt årsappellen eller till en annan krets eller en annan organisation. Största 
kostnadsområden under hälsa och vård är verksamheter med migranter samt verksamheten 
café/mötesplats som kretsar bedriver. Efterforskning och familjeåterförening är den högsta 
representerade kostnaden under verksamhetsområde skydd och folkrätt. 

Kostnader för insamling och administration är relativt låga hos kretsar och administration 
innehåller främst kostnader för medlemshantering, styrelsearbete, eventuellt redo  
vis nings tjänster, revision och insamlingskostnader där kostnader för bössor, annonser,  
och så vidare ingår.

Läs mer på: 
Kretsens ekonomiska sammanställning EKS – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002725578-Kretsens-ekonomiska-sammanst%C3%A4llning-EKS-
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Grattis Najib Nori till FARRs ungdomsstipendium
Röda Korsets folkhögskola är glada och stolta över att vår  
deltagare Najib Nori så välförtjänt fått ett av årets ungdoms
stipendier från FARR. 

FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) delar varje år sedan 1998 
ut ett ungdomsstipendium för att stötta och uppmärksamma 
ungdomar som arbetar för asylrätten och/eller ökar förståelsen 
mellan människor av olika etniska ursprung. 

FARRs stipendiemotivering lyder; 
”Najib Nori flydde 2015 till Sverige utan föräldrar. Najib är 
verksam i Uppsala och tilldelades stipendiet för sitt engagemang 
i att uppmärksamma hur kvinnor, barn och andra utsatta 
grupper påverkas av kriget i Afghanistan. Najib har bland 
annat ordnat flera manifestationer för att väcka engagemang 
och intresse för denna fråga. Najib var initiativtagare till 
Facebooksidan Circle of solidarity Uppsala, en digital plattform 
för solidaritetsarrangemang. Genom positiv förstärkning har Najib 
peppat unga kvinnor och flickor att våga ta plats och tala offentligt” 

Najibs engagemang i kurserna på skolan är fantastiskt. Han 
inspirerar verkligen sin omgivning till att engagera sig och ta 
plats. Själv säger Najib att framför allt kursen Migration och 
social hållbarhet har öppnat ett fönster åt honom för att förstå 
migrationsfrågor ur ett större perspektiv. Han har fått lärdomar om 
hur världspolitik och migration hänger ihop och påverkar situationen 
för migranter runtom i världen, inte bara i Afghanistan utan också för  
människor i Afrika och Latinamerika. 

Vi gratulerar återigen och är glada för att Najibs arbete och engagemang  
uppmärksammats på detta sätt. 

Vill du söka till nästa läsår – gå in och läs mer och ansök nu på rodakorsetsfolkhogskola.se 

Till innehållsförteckningen
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https://farr.se/
https://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/
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Förmedla utställning om rödakorsares insats 
under andra världskriget
Nina och Valdemar Langlet räddade tusentals från död och tortyr i Budapest 1944–1945. 
Utställningen om deras insatser har visats på Litteraturens hus i Uppsala och finns nu tillgänglig 
för kretsar att visa eller förmedla till lokala museer eller andra institutioner. Utställningen 
omfattar cirka fem kollin, och lokalerna i Uppsala var cirka 80–100 kvm. Är ni intresserade av 
utställningen? Ta kontakt med Anna Franklin som har tagit fram utställningen genom att mejla 
till franklinreportage@gmail.com

Till innehållsförteckningen

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


