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Håll flaggan högt! 
nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet Studietid 8 timmar

Målgrupper 
• Avdelningarnas förtroendevalda
• Medlemmarna i utskott och kommittéer

Kursens mål
• De förtroendevalda känner efter kursen sin roll, sin uppgift och sitt 
 ansvar som en del av hela organisationen. 
• De är också insatta i organisationens planerings- och beslutssystem 
 och deras allmänna kännedom om organisationen har ökat.  
• Kursen har även stimulerat intresset, kunskapen och motivationen 
 för förtroendeuppdragen. 

Utbildare
• Organisationsutbildarna tillsammans med distriktens organisations-
 arbetare
• Också sakkunniga kan anlitas, t.ex. i ekonomiska frågor distriktets 
 ekonomisekreterare och revisor

Organisationsutbildarens basmaterial för kursen 
• Materialet för utbildarutbildningens gemensamma modul och 
 instrumentmodul
• FRKs stordiaserie ”Det här är Röda Korset”
• Materialet för organisationsutbildarens ämnesområde
• Strategin 2011–2014
• www.rodakorset.fi och RedNet

Tilläggsmaterial till utbildaren  
• ”Ett minne från Solferino”
• Video på dvd, bl.a. ”Berättelsen om en idé”, finns också på Youtube
• Diaserier under organisationsutbildarnas grupp på RedNet

Material till kursdeltagarna
• Läromedlen inom organisationsutbildning
• Regelboken
• Strategin 2011–2014
• Av stämman godkända strategier
• Mallarna för avdelningens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 
• J-korten, mallarna för verksamhetsstatistik
• De nyaste verksamhetsbroschyrerna, det senaste katastroffondsbladet
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ÄMNESOMRÅDE MÅL
Efter kursen...

METODER
(exempel)

TID
min

ATTITYDMÅL
(med vilken attityd framskrider 
utbildaren i saken)

UTBILDARENS 
MATERIAL

Kursöppning och deltagarpresentation 30

1. Avdelningsstyrelsens uppgifter och ansvar 45

• Röda Korsets organisa-
tion (nationell och inter-
nationell). 

• Röda Korsets primära 
uppgifter ur avdelningens 
synvinkel. 

• Avdelningen Röda Korsets 
ambassadör på orten. 

• * arbetsenheternas vs. 
avdelningsstyrelsens 
ansvar.

…känner deltagaren Röda Korsets 
organisation och ser sig själv som 
en del av den. 

...förstår Röda Korsets särställning 
och uppgift som offentligrättslig 
förening. 

• Studera Röda Korsets 
organisation globalt och i 
Finland. Placera in avdel-
ningen i helheten.

• Diskuterande föreläsning 
om avdelningens roll som 
rödakorsambassadör på 
orten.

• Fundera i grupp över 
styrelsens uppgifter och 
samla dem på väggen. Pri-
oritera uppgifterna.

• Avdelningen svarar för Röda 
Korsets verksamhet i eget 
områd.

• Öppenhet lönar sig!

• Materialen 
Organisation 
och besluts-
process.  

• En välfunge-
rande styrelse.

• En välfun-
gerande av-
delning - ett 
välfungerande 
Röda Kors.

2. De förtroendevaldas roller, uppgifter och ansvar 45

• styrelsens uppgiftsfördel-
ning 

• etikregler

• uppgifter och ansvar i 
olika förtroendeuppdrag 
(ordf., sekreterare, kas-
sör...)

....känner ansvaret, rättigheterna 
och skyldigheterna i avdelningens 
olika förtroendeuppdrag 

...förstår avdelningsstyrelsens eko-
nomiska ansvar  

...förstår de förtroendevaldas mån-
ga roller, t.ex. rollen som arbets-
givare 

...känner de specifika kompetens-
villkoren för dem som väljs till 
förtroendeuppdrag

• Kombinera uppgiften med 
dess beskrivning. Rekom-
menderas som distansupp-
gift att stifta bekantskap 
med avdelningens förtro-
endevalda och materialet 
om nyckeluppgifter. 

• Föreläsning/diskussion 

• Tänk på vad en styrelsele-
damots ansvar och uppgif-
ter omfattar.

• Fördelning av uppgifter 
hjälper alla att orka och 
gör det möjligt för allt fler 
människor att komma med i 
verksamheten.

• Uppgifterna räcker till för 
alla. 

• De förtroendevalda föregår 
med exempel!

• Man bör inse ansvaret men 
genom omsorgsfull handling 
och sunt förnuft klarar man 
uppgiften.

• Avdelningens 
förtroendeval-
da och nyckel-
uppgifter. 

• En välfunge-
rande styrelse.

• Mötestekniken 
under kontroll.
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ÄMNESOMRÅDE MÅL
Efter kursen...

METODER
(exempel)

TID
min

ATTITYDMÅL
(med vilken attityd frams-
krider utbildaren i saken)

UTBILDARENS 
MATERIAL

3. Principer, regler och strategier 45

• Vilken betydelse har  
principerna i avdelning-
ens verksamhet 

• Genèvekonventionerna 

• Röda Korsets villkor för 
erkännande

• Lag om Röda Korset

• användningen och över- 
vakningen av emblemet

...känner Röda Korsets värden och 
principer

...förstår Röda Korsets särställning 
och uppgift som offentligrättslig 
förening 

...känner reglerna speciellt för den 
egna organisationsenheten

• Vad betyder principerna 
med tanke på verksamhe-
ten i avdelningen? Repeti-
tion och övning av princi-
perna

• Se i regelboken vad som 
reglerar avdelningens 
verksamhet

• Gör ett likabehand-
lingstest i den egna av-
delningen och diskutera 
resultaten

• Det är viktigt att 
avdelningsstyrelsen 
ser till att verksam-
heten bedrivs enligt 
principerna

• De gemensamma 
spelreglerna ska 
underlätta verksam-
heten och garantera 
att verksamhetsidén 
förverkligas överallt 
i Finland och ute i 
världen

• Lag om Finlands Röda 
Kors och övriga regler 
som styr verksamhe-
ten

• Regelboken

• Policy för frivillig-
verksamhten, Strategi 
för likabehandling, 
Policy för seniorverk-
samheten, Strategi för 
välmåga och hälsa, 
Policy för partnerskap, 
Strategi för påverkans-
arbete

• Organisationsutbild-
nings:   

Röda Korsets värden 
och principer 

Röda Korset agerar i 
Finland.
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ÄMNESOMRÅDE MÅL
Efter kursen...

METODER
(exempel)

TID
min

ATTITYDMÅL
(med vilken attityd frams-
krider utbildaren i saken)

UTBILDARENS 
MATERIAL

4. Planering, utveck-ling, rapportering och utvärdering av verksamheten 90

• stadgeenlig verksamhet 
och verksamhetens år 

• hjälpberedskap och be-
redskapsplanering

• organisering av frivillig-
verksamheten och tillför-
säkran av stödet

• nätverk och samarbets-
partner

• stöd till faddrarna

• årskalender: organisa-
tionens gemensamma 
evenemang och tillställ-
ningar

• statistik och varför sam-
lar vi statistik 

• avdelningens självvärde-
ring

....inser betydelsen av be-
redskapsplanering 

...känner Röda Korsets verksam-
hetsformer 

…förstår avdelningens roll i att 
skapa den frivilligas väg 

...förstår vilken betydelse   framför 
allt rekrytering, inskolning och be-
varande av de frivilligas färdigheter 
inklusive metoderna har för verk-
samhetens kvalitet och kontinuitet   

...känner de frivilligas utmärkelser

...vet avdelningens stadgeenliga 
uppgifter och styrelsens ansvar för 
dem  

...behärskar principerna för verk-
samhets- och ekonomi- planering  

...vet organisationens årliga eve-
nemang och vilken roll avdelnin-
gen har i dem 

…vet vem som kan hjälpa

• Planeringsklocka eller en 
tidsaxel på väggen 

• De stadgeenliga frågorna 
ovanför linjen, verksamhe-
ten under 

• Gör avdelningens bered-
skapsplanering bekant 
och notera vem som kan 
hjälpa  

• Videofilmen Etuperintaka-
perin som uppladdning

• Den frivilligas väg på 
väggen – fundera över hur 
stödet för den frivilligas 
väg kan realiseras i den 
egna avdelningen

• Ta gärna med avdel-
ningens nyckelper-
soner i planeringen 
och utvärderingen  

• Planera verksam-
heten utifrån lokala 
behov, avdelningens 
resurser och Röda 
Korsets verksamhet-
sidé

• Man behöver inte 
göra allt själv, 
verksamheten kan 
läggas upp också 
med avdelningarna i 
grannskapet

• Fastän avdelningen 
inte har just den 
verksamhet som ny-
börjaren önskar, kan 
man fundera på om 
han möjligen skulle 
åta sig att starta 
verksamheten. Man 
kan också alltid 
erbjuda en alternativ 
aktivitet

• Röda Korset agerar i 
Finland 

• En välfungerande av-
delning – Ett välfunge-
rande Röda Kors 

• Frivillighetens nio hem-
ligheter 

• Verksamhetsformer

• Avdelningens år – pla-
nering och utvärdering 
av verksamheten och 
ekonomin

• Tillsammans gör vi det 
och skolmaterialet 

• * Modellerna för verk-
samhetsplan och verk-
samhetsberättelse 

• * Modellen för verk-
samhetsstatistik

• * J-korten 

• * Regelboken
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ÄMNESOMRÅDE MÅL
Efter kursen...

METODER
(exempel)

TID
min

ATTITYDMÅL
(med vilken attityd frams-
krider utbildaren i saken)

UTBILDARENS 
MATERIAL

5. Avdelningens ekonomi 45

• budjetering

• medelsanskaffning

• ekonomistadga

• stadgar för katastrof-
fonden och principer för 
hjälpen inom landet  

• ekonomiskt ansvar

...känner möjligheterna med me-
delsanskaffning i avdelningen  

…känner katastroffondens verk-
samhetsprinciper och möjligheter-
na med hjälpen inom landet 

...känner principerna för en god 
ekonomisk hushållning i avdelnin-
gen  

…känner det ansvar som hör till 
ekonomin

• Presentation av timglas-
modellen 

• Principerna för god ekono-
misk hushållning i avdel-
ningen 

• Diskussion om etiken / 
inputoutput-modellen och 
”sponsring” i medelsans-
kaffningen

• För en bra verksam-
het kan också ofta 
skaffas finansiering. 
Goda idéer behöver 
inte ens alltid kosta 
mycket   

• Insamlingssäkerhe-
ten och pålitligheten 
skapar förtroende 
för all vår verksam-
het

• Stöd för verksamheten 
– finansiering av avdel-
ningens verksamhet 

• Material om ekonomi 
för avdelningar

• Stadgar för katastrof-
fonden, och anvisnin-
gar för hjälpen inom 
landet
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ÄMNESOMRÅDE MÅL
Efter kursen...

METODER
(exempel)

TID
min

ATTITYDMÅL
(med vilken attityd frams-
krider utbildaren i saken)

UTBILDARENS 
MATERIAL

6. Påverkan och kommunikation 45

• påverkansarbete inom 
och utom organisationen 

• verkställighet av stäm-
mans beslut

…vet och känner igen vad avdel-
ningen har gjort för att påverka 

...kan förbereda stämmoärenden 
och sätta dem i verket i avdelnin-
gen 

...känner möjligheterna och verk-
tygen för avdelningens interna och 
externa kommunikation  

...känner målen för Röda Korsets 
kommunikation och den gemen-
samma imagen

• Individuella reflektioner 
om hur avdelningen kan 
påverka. Skrivs på post-
it-lappar och samlas i en 
hustavla på väggen. Kort 
diskussion om eventuella 
överraskningar, nyheter 
etc. på lapparna. 

• Topplista över målgrupper-
na för avdelningens kom-
munikation 

• Verksamheten 
påverkar 

• Fastän det inte skul-
le finnas resurser för 
verksamhet, kan vi 
alltid tala för

• På stämman fasts-
tälls strategin för de 
följande tre åren. 
Kom ihåg att delta!

• Kommunicera först 
med eget folk

• Tala om för de andra 
hur viktig er verk-
samhet är

• Fundera i förväg på 
kommunikationen i 
krissituationer

• Påverkansstrategi, re-
sumé och dior

• Hur avviker vi till vår 
fördel? – avdelningen 
kommunicerar

• Kriskommunikationen 
i skick

• Medieanvisningar

Avslutning och utvärdering av kursen 15


