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Snabborientering till avdelningens 
medlemsmästare

Medlemsmästarens roll

Medlemmarna och frivilliga är hjärtat och ryggraden för Röda Korsets verksamhet. 
Som medlemsmästare svarar du i samarbete med de övriga frivilliga på din avdelning 
för att Röda Korset har tillräckligt med aktörer och stödjare nu och i fortsättningen. 

I praktiken ser du till som medlemsmästare att avdelningen är synlig på orten och 
får nya medlemmar, samt att de nya medlemmarna hittar en verksamhetsform som 
de trivs med och blir inskolade. Man ska också ta hand om de gamla medlemmarna. 

Uppgifter

(Obs. Medlemsmästaren behöver inte själv utföra alla uppgifter, utan kan också dela 
ut uppgifter åt andra. Det viktigaste är att dessa uppgifter som är centrala för avdel-
ningens verksamhet utförs!) 
 
• Svara tillsammans med övriga frivilliga för att avdelningen aktivt skaffar nya  
 medlemmar. Medlemsmästaren deltar i planeringen av avdelningens evenemang   
 och ser till att rekrytering av nya medlemmar utgör en synlig del av evenemangen.  
 Detta är särskilt viktigt under Rödakorsveckan, då medlemsvärvning är Röda  
 Korsets tema i hela landet. 

• Se till att alla på avdelningen är medvetna om betydelsen av nya medlemmar.  
 Vem som helst kan inbjuda nya medlemmar!

• Ser till tillsammans med informatören att medlemskapet är synligt i avdelningens  
 material. på webbplatsen och Facebooksidorna – överallt där avdelningen är synlig. 

• Svara tillsammans med informatören för medlemsbrev och övrig information som  
 är riktad till medlemmar. 

• Svara för anskaffning av material som marknadsför medlemskap samt för att det  
 finns tillräckligt med material. Broschyrer samt annat material som är planerade  
 för medlemsvärvning kan beställas i Röda Korsets webbutik.   

• Se till att kontaktuppgifterna för nya medlemmar som värvats i avdelningens  
 egna evenemang skickas till personen som upprätthåller distriktskontorets  
 medlemsregister. 

Medlemsmästaren får stöd av
• Avdelningens ordförande och styrelse
• Faddern som distriktet utsett för avdelningen
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Viktig information

På nätet
• RedNet, nättjänsten för frivilliga:
• Inskolningspass (inledning till Röda Korset)
• Verktyg för information som används t.ex. till medlemsbrev
• Avdelningskontoret där man hittar alla blanketter och verktyg
• Tillsammans gör vi det-materialet för planering av kampanjer
• Anvisningar för ansökning av utmärkelser
• Sidan för medlemsvärvning i RedNet
• Material för Rödakorsveckan  
• Rodakorset.fi: att bli medlem och anmäla sig som frivillig via nätet

Tryckt material
• Riktlinje
• Kampanjklockan
• Medlemsbroschyr och medlemsflyer
• Kontantkvittoblanketten
• Organisationstidningen Hjälpens värld

Så här beställer du medlemsmaterial: 
• Medlemsmästaren beställer broschyrer som planerats för medlemsvärvning och  
 övrigt tryckt material från Röda Korsets webbutik på adressen rodakorsbutiken.fi. 
• Du behöver avdelningskoder som skickats till er avdelning för att kunna göra en   
 beställning. Du kan logga in i avdelningsvyn via den övre balken i webbutiken.  
 Kampanj- och medlemsmaterial finns i webbutikens avsnitt ”Avdelningsmaterial”. 
• Kontakta myynti@punainenristi.fi om du har problem med koderna.

Utbildningsvägen 

• Inskolningspass i RedNet (inledning till Röda Korset)
• Under gemensam flagg – som frivillig i Röda Korset-utbildning (grunduppgifter om   
 Röda Korset och avdelningen)
• Håll flaggan högt! – Nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet (avdelningens uppgifter) 
• Promo-utbildningens gemensamma del (handledning av frivilliga samt planering och  
 organisering av verksamheten)
• Medlemsmästarmöten och -utbildningar som ordnas av distriktet
• Riksomfattande fortbildningsdag vart tredje år 

• Följa upp tillsammans med styrelsen hur antalet medlemmar utvecklas och  
 granska avdelningens medlemslistor. Medlemsmästaren kontrollerar också de  
 förtroendevaldas medlemskap. 

• Önskar nya medlemmar välkomna, kontaktar personer som är intresserade av   
 verksamheten och hänvisar dem till verksamhetsgrupper. 

• Svarar för att nya frivilliga blir inskolade i sina uppgifter. 

• Ansöka om utmärkelser till aktiva medlemmar.


