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Snabborientering till avdelningens  
insamlingschef 

Insamlingschefens roll

Insamlade medel är en viktig del av Röda Korsets hjälpberedskap och därför har in-
samlingschefen en central uppgift i avdelningens verksamhet. Alla avdelningar be-
hövs i hjälpkedjan. 

Som avdelningens insamlingschef känner du till Röda Korsets bistånds- och insam-
lingsverksamhet och leder den. Du svarar tillsammans med avdelningens styrelse för 
avdelningens kontinuerliga insamlingsberedskap och insamlingssäkerhet. Du svarar  
också för de praktiska arrangemangen kring insamlingen såsom för att rekrytera, 
skola in och tacka insamlare samt för insamlingsredskap, redovisning och information.

Insamlingschefen får stöd av
• Avdelningens styrelse
• Faddern som distriktet utsett för avdelningen
• Distriktets insamlingschef

Uppgifter

Obligatoriska

• Ha hand om insamlingsredskap 
• Rekrytera och skola in insamlarna samt tacka dem 
• Redovisa insamlade medel

Mycket önskvärda

• Samla ihop insamlingsteamet och koordinera dess verksamhet
• Utarbeta en insamlingsplan i samarbete med avdelningens styrelse och övriga  
 ansvariga personer
• Koordinera Hungerdagsinsamlingen och de övriga årliga insamlingarna  
• Se till att avdelningen har en insamlingsberedskap i händelse av plötsliga  
 katastrofer och medel som behövs för dem
• Ordna skolinsamlingar
• Reda ut de bästa insamlingsplatserna och -sätten på den egna orten samt  
 utnyttja information 
• Bekanta sig med och utnyttja insamlingssidorna i RedNet, nättjänsten för frivilliga 
• Ordna insamlingsevenemang, till exempel basarer 

Om det finns tid

• Rekrytera insamlare från läroanstalter, andra organisationer och företag
• Göra samarbete kring insamlingar med företag
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Viktig information

1. Gå noggrant igenom följande:

 • Röda Korsets anvisning för insamling   
  och redovisning
 • Katastroffondens regler
 • Avdelningens blankett för insamlings-  
  plan
 • Insamlingsspecifika anvisningar, såsom   
  avdelningsbrevet för Hungerdagen
 • Insamlingsspecifik anvisning för redo- 
  visning

2. Gå gärna igenom följande: 

 • SPR Keräykset-gruppen på RedNet
 • FRK Hungerdagen-gruppen på RedNet
 • Rodakorset.fi

Utbildningsvägen

3. Följande kan vara nyttiga:

 • Här och nu 

 • Utbildning av insamlingschefer (grunduppgifter om insamlingar)
 • Inskolningspass på RedNet (inledning till Röda Korset)
 • Under gemensam flagg – som frivillig i Röda Korset (grunduppgifter om Röda  
  Korset och avdelningen)
 • Håll flaggan högt! – Nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet (avdelningens  
  uppgifter)
 • Nätutbildningen Ymmärrä Punaista Ristiä (Förstå Röda korset, grundpaket om  
  föreningsverksamhet) 


