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Snabborientering till avdelningens ordförande

Rollen som ordförande

I egenskap av ordförande leder du avdelningens verksamhet och styrelsens arbete. 
Du ansvarar för avdelningens interna samarbete och arbetsfördelning samt plane-
rar, utvecklar och bedömer verksamheten tillsammans med styrelsen.

Du ansvarar också för att uppmuntra och motivera medlemmarna. Du företräder 
Röda Korset inom avdelningens område och upprätthåller samarbetsnätverk även 
utanför avdelningen. Som avdelningens namntecknare ansvarar du också för att ut-
arbeta bl.a. myndighetsavtal och avdelningens ställningstaganden.

Ordföranden får stöd av

• Avdelningens styrelse
• Faddern som distriktet utsett för avdelningen
• Distriktets organisationsmedarbetare och verksamhetsledare

Uppgifter

Obligatoriska

• Teckna avdelningens namn

• Leda styrelsearbetet

 (bereda beslut, leda möten, delegera uppgifter och följa upp hur besluten  
 genomförs)

• Se till att avdelningens stadgeenliga uppgifter sköts

• Se till avdelningens biståndsberedskap 
 (att beredskapsplanen och insamlingsplanen är uppdaterade)

• Sköta om de frivilligas stig

Mycket önskvärda

• Utveckla avdelningens verksamhet

• Sköta om externa relationer och partnerskap

• Extern information

Om det finns tid och energi

• Delta i skötseln av de viktigaste praktiska frågorna
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Viktig information

 
1. Gå noggrant igenom följande:
 • Regelboken
 • Riktlinje
 • Katastroffondens anvisningar  
  och stadgar
 • Anvisning för beredskapsplanering
 • Ordförandens stig (länk)

2. Gå gärna igenom följande:
 • Vetoa-häftet
 • Beskrivningar av verksamhetsformer
 • Självutvärderingsverktyg
 • RedNets avdelningskontor
 • Så här handlar du med massmedia

Utbildningsväg

Inskolningspass
på 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)

Nätkursen Ryhdistä osastoa
(grundpaket för organisationsverk-
samhet)

Ledarskapsutbildning för  
ordförande
(ledarskapsfärdigheter)

Promo-utbildningens  
gemensamma del 
(handledning av frivilliga samt plane-
ring och organisering av verksamheten)

Fortbildning för ordförande
(uppdateringar och aktuella frågor)

Förbundets nätkurser
t.ex. World of the Red Cross and Red 
Crescent (omfattande introduktion  
till den globala rörelsen)

3. Dessa kan vara nyttiga:
 • Loimu: Yhdistystoiminnan käsikirja
 • RedNet: kommunikationsverktyg


