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Avdelningens
årsklocka



Årsklocka

Avdelningens höstmöte senast i november

• Ordförande och viceordförande väljs vartannat år för 
2 följande kalenderår

• Kan väljas för högst 3 mandatperioder i följd

• 4-10 andra styrelsemedlemmar väljs för 2 följande 
kalenderår, minst två och högst fem är varje år i tur 
att avgå

• Verksamhetsplanen godkänns och budgeten fastställs



Årsklocka

Konstituerande möte

• Styrelsen utser avdelningens sekreterare, informatör, 
insamlingsledare och avdelningens kontaktperson för 
hemlandshjälp, namntecknare m.fl.

• Styrelsen utser övriga kontakt- och nyckelpersoner: 
medlemsmästare, kontaktpersoner för beredskap, 
fhj-verksamhet, fhj-jour, skolsamarbete och 
ungdomsverksamhet, vänversamhet, hälsofrämjande, 
integrationsstöd, administratör för Oma, 
kontaktperson för dataskydd m.fl.

• J1 och J2-kort fylls i 



RedNet – Röda Korsets extranet för frivilliga
(rednet.rodakorset.fi/node/7366 16.12.2020)

https://rednet.rodakorset.fi/node/7366


Snabborientering för nyckelfrivilligas roller 
(rednet.rodakorset.fi/node/25612 , jan. 2019)

https://rednet.rodakorset.fi/node/25612


Exempel: medlemsmästare
(rednet.rodakorset.fi/node/25612)

https://rednet.rodakorset.fi/node/25612


Exempel: Avdelningens förtroendevalda 



Årsklocka

Statistikinsamling i januari

• Varför?

• Hur?



Avdelningsdagbok som underlag för årsstatistik



Årsklocka

Avdelningens vårmöte senast i mars

• Föredras verksamhetsberättelse

• Fastställs bokslut

• Behandlas avdelningens förslag till tyngdpunkter i 
distriktets verksamhet

• Under stämmoår behandlas avdelningens förslag till 
mål för organisationens strategi



Verksamhetsberättelse, exempel



Årsklocka

Nationella kampanjer

• Vändagen 14.2

• Veckan mot rasism (16-22.3 2020)

• Rödakorsveckan (4-10.5 2020)

• Hungerdagen (23-25.9 2021)

• Jul i sinnet (21.11-24.12 2020)



Avdelningsstyrelsens uppgifter

• Sammankalla och förbereda avdelningsmöten och besluta om 
verkställandet om mötenas beslut

• Utveckla och styra avdelningens verksamhet

• Avdelningens ekonomi

• Medlemsrekrytering, regelbunden kontakt med medlemmarna

• Utse sekreterare och avdelningens kontaktpersoner inom olika 
verksamhetsformer

• Välja avdelningens kassör

• Utse avdelningens representanter till stämman och distriktsmötet

• Svara för beredskapsplanering

• Övervaka lokalt att rörelsens namn och emblem används rätt



Avdelningens uppgifter

• Representera Röda Korset på orten
• Ta emot de som är intresserade av organisationens verksamhet och söka 

uppgifter för dem i organisationen i enlighet med deras kunskaper
• Erbjuda verksamhets- och påverkansmöjligheter för medlemmar och 

frivilliga
• Kanalisera och verkställa Röda Korsets nationella hjälp i akuta situationer 

inom sitt område
• Utveckla och upprätthålla den organisatoriska handlingsberedskapen 

och den frivilliga hjälpberedskapen
• Svara mot oförutsedda hjälpbehov i enlighet med sin uppdaterade 

beredskapsplan
• I mån av möjlighet producera specialtjänster utifrån lokala behov



Hälsa frivilliga välkomna



Välkommen till Oma Röda Korset



Rutiner i januari

Konstituerande styrelsemöte 

• Val av kontaktpersoner och namntecknare
• J1-kort och J2-kort > distriktet

• Information om distriktets organisationsutbildning

• Statistik
• Verksamhetsstatistik > direktlänk

• Utbildningsstatistik > direktlänk

• Kontroll av lagerförändring

• Start på verksamhetsberättelse för föregående år

• Mötesdatum för våren

• Beslut om aktivitet på vändagen



Rutiner i februari - mars

Styrelsemöte 2 och vårmöte 

• Styrelsemöte 2
• Årets väninsats > förslag till distriktet

• Vändagsaktiviteter

• Vårmötesärenden

• Verksamhetsberättelse

• Bokslut

• Kallelse > annons, mejl, Oma, some…

• Vårmötesprogram

• Representant till distriktets årsmöte

• Veckan mot rasism > aktiviteter

• Vårmöte



Rutiner i april - maj

Styrelsemöte 3-4 

• Röda Korsveckan > aktiviteter

• Hungerdagen > tider och platser

• Mötesdatum för hösten



Rutiner i augusti – sept - oktober

Styrelsemöten 5 – 6 - 7  

• Hungerdagsinsamlingen > aktiviteter

• Förslag till utmärkelser

• Höstmötesärenden

• Verksamhetsplan

• Budget

• Kommande styrelse och verksamhetsgranskare

• Planer för verksamheten

• Beredskap, insamling, kommunikation, GDPR-personlista…



Upplägg av avdelningens kommunikationsplan, 
exempel Åbo Svenska avdelning

• Kommunikationskostnaderna budgeteras

• Jämför resultaten med målen Kommunikationsplanen vid verksamhetsplanens sida: år/kampanj/projekt/evenemang

• Till de egna först! FRK Åbo Svenska avdelning, godkänd av styrelsen 11.11.2020

Budskap
(Vad det finns att
berätta, dvs. händelser,  
ärenden)

Målgrupper
(Vem man vill nå)

Metoder, 
kanaler
(Hur man tänkt nå
målgrupperna)

Tajming
(När: tidpunkter,  
tidtabeller)

Ansvar
(Vem sköter?)

Intern
kommuni-
kation

(inom avdel-
ningen, inom
organisationen)

1. Styrelsearbete

2. Vänverksamhet 

3. Kantinverksamhet 

4. Ljugarbänken

5. Första hjälpen

6. Mentalt stöd

7. Evenemang 
(hunger-dag, 
jullunch, hälsopunkt 
mm)

8. Vår- och höstmöte

1. Styrelsemedlemmar

2-8. Medlemmar, 
frivilliga, andra
intresserade

1. Google Drive, 
Whatsapp, Oma, mejl

2-8. Infomejl eller annan 
e-post till medlemmar och
frivilliga, sociala medier
(informatören)
2-8. Oma (digimästaren)

1. Möte ca 1 
gång/månad

2. Kurs: höst och vår, 
träff 1 gång/mån

3. 2 ggr/vecka

4. 1 gång/vecka

5. 1 gång/månad

6. 1 gång/månad

1. Monica 
Nerdrum

2. Ulla-Stina 
Engström och 
Ulla Stendahl 

3. May Ahlqvist

4. Leif Blomberg

5. Tove 
Johansson

6. Eivor Huldén

7. Olika ansvars-
personer

8. Monica 
Nerdrum

Extern
kommuni-
kation

(från avdel-
ningen, från
organisationen)

1. Vänverksamhet 

2. Kantinverksamhet 

3. Ljugarbänken

4. Första hjälpen

5. Mentalt stöd

6. Evenemang 
(hunger-dag, 
jullunch, hälsop)

7. Vår- och höstmöte

1-7. Andra 
intresserade: 

• Potentiella 
medlemmar

• Samarbetsparter

• Allmänheten

• Företag  

• Medlemmar, frivilliga, 
följare på sociala 
medier

1-7. FB, RedNet, 
Instagram, ÅU, Yle
Åboland 

• Puffar

• Pressmeddelanden

• Annonser (höst o. 
vårmöte)

• FB, Instagram & 
RedNet uppdateringar

1. Träff 1 gång/mån

2. 2 ggr/vecka

3. 1 gång/vecka

4. 1 gång/månad

5. 1 gång/månad

6. Några ggr/år

7. 2 ggr/år

1, 4, 5: 1-2 Kurser/år

1. Ulla-Stina 
Engström och      
Ulla Stendahl 

2. May Ahlqvist

3. Leif Blomberg

4. Tove 
Johansson

5. Eivor Huldén

6. Olika personer

7. Monica 
Nerdrum

SÅ HÄR URSKILJER VI OSS TILL VÅR FÖRDEL



Rutiner november - december

Höstmöte, styrelsemöte 8 

• Höstmöte

• Styrelsemöte 8

• J-kort

• Verksamhetsstatistik



Rutiner på alla styrelsemöten

Fortlöpande verksamhet 

• Granskning och uppföjning

• Föregående mötes protokoll justeras

• Vänner, mångkultur, ungdom, hälsopunkten ...

• Möten och aktiviteter …

• Medlemsverksamhet

• Medlemsantal, betalda – obetalda, nya, målsättning …

• Information och kommunikation

• Oma > registrerade, mål ….

• RedNet, Facebook, Instagram…



Röda Korset ger glädje, upprätthåller hopp och stärker förtroendet

Verksamhets-strategi
2021–2023
Godkänts på ordinarie stämman
5.9.2020

humanitet 
opartiskhet 
neutralitet 
självständighet 
frivillighet 
universalitet
enhet



Diskussion…

• Räkna upp några av avdelningens uppgifter, som du själv skulle vilja 
vara med och utveckla inom din avdelning

• Nämn vad du skulle vilja lära dig mera om under det kommande 
året


