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Anvisningar för ifyllande av blanketterna 

 
Avdelningsuppgifterna och namntecknarna (J1-kortet) 

Att föra register över namntecknare är en stadgeenlig uppgift för Finlands Röda 

Kors. Registret motsvarar Patent- och registerstyrelsens föreningsregister. Det är 

ytterst viktigt att uppgifterna i registret är à jour och korrekta, eftersom 

avdelningens registerutdrag som ges av centralbyrån baserar sig på de uppgifter 

som har inlämnats med J1-kortet. Genom att hålla uppgifterna à jour minskar 

också felpostningarna. 

 
 

SKICKA UNDERTECKNADE KORTEN 

TILL ERT DISTRIKT 

 
På kortet anges: 

• namntecknarnas personuppgifter 

• namntecknarnas mandatperioder 

• avdelningens adress: 

• endast permanent verksamhetsställe (annars tomt) 

• avdelningens e-post, om sådan finns 

• avdelningens webbadress,om sådan finns 

• eventuellt FO-nummer bankförbindelse 

 
Anmärkningsvärt 

 
Vi hoppas att ni också uppmärksammar mandattiden: visavi de förtroendevalda 

anges alltid valdagen samt den dag mandatperioden börjar och slutar. Enligt 

stadgarna bör de förtroendevalda vara medlemmar i FRK, och därför är det viktigt 

att också notera medlemsnumret. Det är ett sjusiffrigt tal som står på 

medlemskortet och på namnlappen i medlemstidningen. 

 
De övriga uppgifterna är viktig basinformation som försnabbar kontakterna. 



Om registreringen av namntecknare har föreskrivits i förordningen innefattande 
stadgar för Finlands Röda Kors som godkändes av Ordinarie stämman 11.6.2017 . 

Den förteckning som Finlands Röda Kors för över sina namntecknare motsvarar 

Patent- och registerstyrelsens föreningsregister. Det är ytterst viktigt att 
uppgifterna i registret är à jour och korrekta. Avdelningens registerutdrag som 

ges av centralbyrån baserar sig på de uppgifter som har anmälts med denna 
blankett. 

I de nya stadgarna, som träder i kraft 1.1.2018 har skett en förändring från 

tidigare. 

 
I fortsättningen har avdelningens styrelse möjlighet att befullmäktiga inom sig två 

namntecknare. 

 
En avdelnings namn tecknas av dess ordförande och vice ordförande tillsammans 

eller var för sig 

tillsammans med en av styrelsen inom sig befullmäktigad ledamot, avdelningens 

kassör eller avdelningens verksamhetsledare. Avdelningens styrelse kan inom 
sig befullmäktiga högst två namntecknare åt gången. 

 
Alla namntecknare ska vara medlemmar i Röda Korset. Kassör räknas som 

förtroendebefattning. 19 § förutsätter att med undantag för revisorerna eller 

verksamhetsgranskarna och de av statliga myndigheter till fullmäktige utsedda 

ledamöterna kan endast organisationens enskilda medlemmar väljas till 

förtroendeuppdrag. 

 
Om mandatperioder 

 
Om mandatperioder stipuleras det i 30 § Avdelningsstyrelse och kassör enligt 

följande: En och samma person kan väljas till avdelningens styrelseordförande 

eller vice ordförande för högst tre mandatperioder i följd. 

 
Följaktligen kan ett företag inte fungera som kassör. Kassören måste vara 

medlem i Röda Korsets avdelning. Enligt 20 § ska namntecknaren ha fyllt 18 år. 

Den som är försatt i konkurs, meddelats näringsförbud eller den vars 

handlingsbehörighet har begränsats får inte teckna organisationens, ett distrikts 

eller en avdelnings namn. Det är viktigt att alla de som har rätt att teckna namn 

uppfyller behörighetsvillkoren. 

 
Avdelningens nyckelpersoner (J2-kortet) 

 
På kortet samlas uppgifterna om avdelningens nyckelpersoner. Uppgifterna 

används för kontakter, stöd och handledning. 



Kontaktrollernas antal minskades under 2018. Från kortet har avlägsnats de roller som 
varit i liten användning och vissa sammanslogs. Det är speciellt bra att notera 

kontaktpersonerna för mångkulturell verksamhet och mottagningsverksamheten 
sammanslogs till Kontaktperson för integatrationsstöd. 

 

Nu när det digitala systemet Oma Röda Korset tagits i bruk och EU:s 
dataskyddslagstiftning ställer sina krav måste vi få veta vem är avdelningens kontakt- 

och ansvarspersoner. Därför har vi ökat listan för kontaktpersoner med avdelningens 
administratör för Oma Röda Korset och avdelningens kontaktperson för 

dataskydd. 

 
Nya kontaktpersoner (J2) 

 

Administratör för Oma Röda Korset är den som sköter om Oma i avdelningen. Hen har en 
helhetsbild av hur man använder Oma. Hen kan ge rättigheter till andra Oma användare 
och stöda dem i användandet av systemet. Administratör för Oma Röda Korset är den 

som håller kontakt med distrikten och centralbyrån gällande användningen av Oma. 

 

Avdelningens kontaktperson för Dataskydd. 
 
Kontaktpersonen ansvarar för avdelningens dataskyddsrutiner och upprätthåller 

dokumentationen gällande avdelningens personuppgiftshantering. Till kontaktpersonens 
roll hör också till att säkra det att avdelningens ansvarsfrivilliga behärskar 
dataskyddsfrågorna och att alla frivilliga förbinder sig till sekretess- och tystnadsplikten. 

 
I kortet antecknas uppgifterna om avdelningens styrelseledamöter, revisorer 

eller verksamhetsgranskare och nyckelpersoner: personuppgifterna 

mandatperioderna. När ni fyller i J2-kortet , kom ihåg att kryssa i rutan där det 

framgår om avdelningen valt verksamhetsgranskare eller revisor. Mer information 

ger på centralbyrån organisationsassistent Saila Räihä, tel 0207012149 eller e-post 

saila.raiha@redcross.fi 

https://rednet.rodakorset.fi/system/files/group/Osaston%20henkil%C3%B6tietojen%20k%C3%A4sittely_SVE.XLSX
mailto:saila.raiha@redcross.fi

