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Höst-jul-nytt år 
 
Ett stort TACK till alla avdelningar för Hungerdagsinsamlingen! Tack till alla som var med 
och möjliggjorde ett fint resultat i Österbotten. Det slutliga resultatet fastställs i 
december, men det kommer att vara i trakterna av 90 000 euro. 
 
I skrivande stund pågår räddnings- och återuppbyggnadsoperationer såväl här hemma 
efter stormen Eino som i Filippinerna efter den tropiska orkanen Haiyan. Röda Korset och 
Finlands Röda Kors har aktivt deltagit och deltar i arbetet med att hjälpa de nödställda på 
Filippinerna, ett arbete som sannolikt kommer att pågå ännu en lång tid framöver. Ett 
stort tack till alla som hittills deltagit i hjälp- och insamlingsarbetet för katastrofen där! 
 
Julen är här igen om en dryg månad men före det finns det några händelser som kan 
noteras. Världsaidsdagen den 1.12. kan uppmärksammas i avdelningarna på olika sätt. 
Broschyrer, affischer mm finns att få från distriktet. I Vasa kommer ungdomsutskottet att 
dela ut information och kondomer på Vasa torg den 29.11. i  världsaidsdagens tecken.  
7.12 ordnar Finlands Röda Kors Tack-gala för sina frivilliga i Tavastehus på Verkatehdas 
kultur- och kongresscenter. Korsholms norra avdelning som är nominerad till det 
riksomfattande fostraravdelningspriset inom FRK är en av de tre avdelningar som klarat 
sig ända till final bland de tre bästa. Det blir spännande att invänta det slutliga resultatet 
från tackgalan där priset delas ut och vi håller tummarna så länge. Den 12.12. bjuder 
distriktet på glögg och pepparkaka. Som tidigare år delar vi i Österbotten ut gåvokort till 
hjälpbehövande barnfamiljer genom Jul i sinnet-kampanjen. I år har vi hela 420 st gåvokort 
att dela ut. Inför julen kan vi alla passa på att göra reklam runt oss för köp av julkort och 
presenter från FRK:s nätbutik på adressen www.rodakorsbutiken.fi. 
 
Många avdelningar har i skrivande stund haft sina höstmöten och planerna för nästa år är 
satta på pränt. 2014 är ju ett speciellt år eftersom det är stämma 7 -8.6. i Åbo och jag 
hoppas att vi från Österbotten möter upp i stora skaror då och är med och påverkar i 
vilken riktning vår organisation skall utvecklas. Anmälan till stämman börjar 7.2. och slutar 
25.4. Mer information läggs efter hand ut på webben och skickas till distrikten. 
 
Insamlingsberedskapen i Österbotten är i gott skick. Insamlingsresultaten år från år talar  
sitt tydliga språk. Insamlingstillstånden går ut nu vid årsskiftet och mera om det här kan 
ni läsa om i Rolfs redogörelse för vad som är på gång inom beredskapsverksamheten. 
 
På senaste distriktsstyrelsemöte beslöt vi att Röda Tråden från och med nästa år börjar 
heta Här och Nu. Vi börjar alltså använda samma namn på informationstidningen som de 
övriga svensk- och tvåspråkiga distrikten i Finlands Röda Kors använder. Det blir ett nytt 
utseende på pärmsidan, men i övrigt blir innehållet liksom i Röda Tråden producerat både 
lokalt på distriktet och riksomfattande som produceras av centralbyrån.  
 
Röda Korset är en katastrof- och beredskapsorganisation som verkar i en växlande och 
utmanande verksamhetsmiljö och som reagerar på de utmaningar den ställs inför. 
Vi har sett det förr och vi vet att det gäller ännu – Röda Korset behövs! 
 
Fridfull jul och ett gott nytt år!  
 
Ricky  

Ledarspalten 

http://www.rodakorsbutiken.fi/


 

 

 
Pohja - Botten 2013 övningen 
Jag hade förmånen att kunna delta i Regionförvaltningsverkets beredskapsövning Pohja-Botten 
2013 som ordnades samtidigt i Vasa, Karleby och Seinäjoki med sammanlagt ca 490 deltagare 
från flertalet kommuner och statliga myndigheter. Under övningen övade sig bland annat kom-
munernas representanter från olika sektorer såsom till exempel administration, tekniska samt 
social- och hälsovård på hur den egna kommunen kan fungera och producera åtminstone de 
nödvändigaste tjänsterna åt kommuninvånarna i händelse av en kraftig storm som bland annat 
slått ut elnätet för en längre tid. Ett utslaget elnät innebär att vi också i vårt samhälle står utan 
fungerande telefonförbindelser senast efter ett dygn. Detta är ju något som vi tydligt märkte i 
samband med den så kallade Tapani-stormen som häromåret drog fram över de södra delarna av 
vårt land och vissa områden var utan el i upptill en veckas tid. Utmärkande var att även myndig-
heternas eget kommunikationssystem ”Virve” upphörde att fungera då basstationerna blev utan 
el och ackumulatorbackupen gick tom efter uppskattningsvis 6 till 24 timmar. 
Under dagarna diskuterades också Röda Korsets och tredjesektorns möjligheter att delta och 
stöda myndigheterna i deras arbete under dylika lägen. Konstaterades kort att vi står inför sam-
ma utmaningar som övriga funktioner och myndigheter i samhället, ett nerkört kommunikations-
system gör det också svårt för oss att hålla kontakt och alarmera våra frivilliga. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att våra myndigheter räknar med Röda Korset och tred-
jesektorn som en användbar tilläggsresurs vid störningssituationer. Därför bör vi också i våra 
grupper, avdelningar och beslutande organ fundera på hur vi i frivilligorganisationen rekryterar 
fler och håller en levande kontakt med våra nuvarande aktörer för att vara beredda att kunna 
hjälpa till här hemma när det behövs. Röda Korsets syfte och uppgifter finns också i förordning-
en om Finlands Röda Kors (811/2005). 
 
Insamlingsberedskapen – tillstånden i skick 
Det blev ganska snart efter årets Hungerdag aktuellt att igen starta en riktad insamling,  
denna gång till förmån för Filippinernas naturkatastrofoffer. Våra nuvarande insamlingstillstånd 
för Katastroffonden går ut vid årsskiftet. Nya tillstånd som börjar gälla 1.1.2014 är så småning-
om på väg från Centralbyrån till distriktet. Därför ber jag att ni i era avdelningar går igenom hur 
många tillstånd ni behöver, beställer dem av oss på distriktet och vid årsskiftet sätter era insam-
lingsbössor och tonkor i skick så att de är klara ifall de snabbt skulle behövas i nästa år. Passa 
samtidigt att ”kritiskt” se över ert övriga insamlarmaterial, kassera söndriga och slitna bössor 
och insamlarvästar. Beställ nya antingen via nätbutiken (logga in med avdelningens användar-
namn i finska webbutiken för att kunna beställa insamlarmaterial) eller från distriktet. 
 
Några evenemang som vi planerar att delta i under början av nästa år: 
 
112 dagen i Vasa med temat säkerheten i vardagen och hur var och en kan främja sig egen och 
andras säkerhet. Målet med kampanjen är att hjälpa Vardagens hjältar att ta ansvar både för 
egna och för andras säkerhet, se riskerna i den egna vardagsmiljön och skaffa beredskap att 
handla rätt i nödsituationer. Röda Korset och Frivilliga räddningstjänsten planerar att igen delta i 
112-dagens evenemang tillsammans med våra samarbetsmyndigheter och andra frivilligorganisa-
tioner. 
Efterspaningsövning med snöskoter på is kommer Gränsbevakningen att bjuda in de snöskoter-
föreningar som är med i Frivilliga räddningstjänsten. I skrivande stund är datumet inte fastslaget, 
men enligt gammal praxis borde det röra sig om senare halvan av februari månad eller början av 
mars. 
Efterspaningskurser av försvunna personer ordnas också efter behov. Om ni i er avdelning vill att 
vi ordnar en kurs i ert område så tag kontakt med undertecknad. För att kursen skall kunna ord-
nas och vara praktiskt genomförbar (det ingår en hel del praktiska övningar) borde vi få ihop ca 
10 deltagare. Genomgången kurser förpliktigar inte till framtida beredskap eller deltagande i 
uppdrag, men ger färdigheter och insikter för att effektivt kunna delta i en efterspaning. 
 
Med beredskapshälsningar, 
 
Rolf Sund 

Beredskapsverksamheten 



Året börjar så småningom närma sej sitt 
slut och det blir dags att ”knyta ihop 
den röda tråden”. Efter detta nummer 
övergår vi till motsvarande tidning Här 
och nu, som även används i andra di-
strikt. 
 
Det har varit ett omväxlande och hän-
delserikt år, vad gäller förstahjälp- och 
hälsovårdsverksamheten. Sammanlagt 
130 st grundkurser i förstahjälp (16h) 
har till dags dato hållits i vårt distrikt 
under året och 70 st nödförstahjälpkur-
ser (4, 6 eller 8h). De flesta grundkurser 
går vid yrkesinstituten i Österbotten, 
inom ramen för andra stadiets utbild-
ningar som Optima och Yrkesakademin 
samt vid yrkeshögskolor som Novia och 
VAMK. Företagen beställer fler av de 
kortare nödförstahjälpkurserna, för att 
uppdatera sina tidigare kurser och upp-
rätthålla lagstadgad säkerhet bland per-
sonalen. Besparingstider märks även i en 
viss nedgång i kursantalet.  
 
I lagen om arbetarskydd och arbets-
platssäkerhet behandlas diverse olika 
begrepp, som kan vara aningen oklara. 
Med begreppet förstahjälp avses  
den hjälp som alla kan ge, direkt på 
olycksplatsen för att den skadade eller 
sjuke skall överleva. Den skyldigheten 
och rättigheten har vi alla, exempelvis i 
trafiken eller ute i samhället. I trafiken 
är vi skyldiga att hjälpa till så gott vi kan 
och även bistå, ifall myndigheterna så 
önskar. Med arbetsplatsens beredskap 
avses tillräcklig mängd förstahjälpkunni-
ga (ca.5%) samt utrustning för att detta 
skall kunna genomföras. Till denna be-
redskap ingår även en beredskapsplan. 
Med förstahjälpgrupp avses de första-
hjälpkunniga på exempelvis en arbets-
plats, som ofta är av riskfylld art 
(ex.byggen, maskin- och metallverkstä-
der). Begreppet första delvård avser för-
stahjälpkunniga, som gått en tilläggskurs 
(ex. frivilliga brandkåren). Första vård 
däremot, avser yrkeskunnig personal, så 

som vid dagens högklassiga ambulans-
vård. För att ytterliga krångla till be-
greppen så kan det vara på sin plats att 
nämna prehospital sjukvård, vilket bety-
der avancerad vård som kan inledas re-
dan ute på fält eller i ambulanserna. Ak-
tuella teman för närvarande i såväl tid-
ningar som television. 
 
Skolbesöken och informationstillfällen 
kring förstahjälp har varit ett välkommet 
tillägg i kurstidtabellen. På höstsidan 
minskade kursernas antal i omfattning 
medan dessa ökade. Detta gäller även 
informationstillfällena kring hjärtstartare 
(defibrillatorer). Återupplivning med de-
fibrillation ingår sedan 2013 i grundkur-
serna, men kan även bokas som en se-
parat skolning. Dessa apparater har bör-
jat synas allt mer vid exempelvis större 
affärer och vid andra samlingspunkter. 
Tanken är, att även lekmän skall kunna 
använda hjärtstartare och att vi på så 
sätt skall kunna rädda fler liv vid hjärt-
stopp. 
 
Vi strävar till att varje månad ordna en 
grundkurs i förstahjälp för allmänheten 
och årets sista går av stapeln 4-5.12 
2013. Man kan kontakta samordnaren 
för mer information. 
 
Samordnaren deltar i det av Centralby-
rån ordnade förstahjälpsymposiet i slu-
tet av november och informerar sedan 
distriktets utbildare på en gemensam 
träff. Det pågår som bekant livliga dis-
kussioner kring samhällsförändringarna 
och deras betydelse för förstahjälpen 
(eller vård överhuvudtaget). Den som 
lever får se! 
 
Önskar er en fridfull jul och en god bör-
jan på det nya 
året.  
 
Hälsningar Ami 

 

Förstahjälp –och hälsovårdsverksamheten 

http://www.julbilder.nu/wp-content/uploads/2010/09/julgran.jpg


 

 

 

Här kommer en överblick över årets sista 
krafttag inom ungdomsverksamheten. 

 
Välgörenhetskonsert 
Tisdagen den 10.12 kl.19.00 kommer Ös-
terbottens ungdomsutskott tillsammans 
med Amnestys Vasa-grupp att ordna en 
välgörenhetskonsert på Doo-Bop Club i 
Vasa. Temat för kvällen är Syrien och 
mänskliga rättigheter. Under kvällen 
kommer det att bjudas på musik av tre 
lokala band och möjlighet att bekanta sig 
med Röda Korsets och Amnestys verk-
samhet i Österbotten. Inträdet för kväl-
len är 7 €. Alla är varmt välkomna med! 
 
Världsaidsdagen 1.12 
Internationella aidsdagen firades första 
gången den 1.12.1988. Tanken med da-
gen är att uppmärksamma den globala 
HIV- epidemin, att stöda dem som lever 
med HIV eller är sjuka i aids och att öka 
medvetenheten om HIV- smitta och pre-
vention. Under den Internationella aids-
dagen ordnas en mängd evenemang i 
Finland och över hela världen.  
 
I Vasa kommer ungdomsutskottet att 
dela ut information och kondomer på 
Vasa torg fredagen den 29.11. Vill ni i er 
avdelning ordna någon form av evene-
mang finns det material att beställa från 
rödakorsbutiken på nätet. 
 

Hälsning från Nedervetil avdelning 
Under ungdomarnas år utmanade ung-
domsutskottet distriktets avdelningar att 
värva minst fem nya ungdomsmedlemmar 
per avdelning. Nedervetil avdelning vann 
utmaningen med 16 nya ungdomsmed-
lemmar, priset var 200 euro till barn- och 
ungdomsverksamheten.  
 
Avdelningen hälsar att de inte specifikt 
satsat på att vinna utmaningen utan de-
ras fina resultat berodde på en satsning 

på medlemsvärvning under årets höst-
marknad, i samband med jippot ”återupp-
livade de även fhj-gruppen. Att de blev 
vinnare av utmaningen var en glad över-
raskning. Pengarna kommer att användas 
till förverkligandet av Nedervetil lucia och 
till allmän ungdomsverksamhet. 
 

Nytt ungdomsutskott 
Även ungdomsutskottet skall förnyas 
nästa år och därför söker vi nu nya aktiva 
unga mellan 16–29 år som vill planera 
och förverkliga ungdomsverksamheten i 
Österbotten. Vi vill att ungas röst skall bli 
hörd i alla sammanhang i hela organisa-
tionen. I utskottet har du möjlighet att 
föra fram dina tankar och idéer och fak-
tiskt på riktigt göra skillnad. 
 
I nuläget består utskottet av nio perso-
ner i åldern 18–26 år. Under året har vi 
ordnat jippon under Röda Korsets alla 
stora kampanjer, informerat om ung-
domsverksamheten både inom organisa-
tionen och i andra forum samt ordnat 
olika evenemang som vi har upplevt som 
viktiga och intressanta, exempelvis en 
lekdag för flyktingbarn. Nu har vi, som 
nämnt, ett Världsaidsdagsevenemang och 
en välgörenhetskonsert på kommande. 
 
Vill du vara med? Skicka per e-post en 
liten beskrivning över vem du är och var-
för du vill vara med i Österbottens ung-
domsutskott. Du behöver inte ha några 
speciella förkunskaper utan det viktigaste 
är att du är engagerad och vill jobba för 
humanitära värden. 
 

 
 

Ö. Malin Sunabacka 

Ungdomsverksamheten 



 

 

 

December är här, vilket betyder att slutet 
av året ganska långt går i julens tecken. 
Men vi ska även ta en liten titt på aktuel-
la händelser i början av år 2014. 
  

Jul i sinnet 
Den traditionella Jul i sinnet- insamlingen 
startar detta år fredagen den 22.11 och 
pågår fram till julafton. Kampanjen är ett 
samarbete mellan Finlands Röda Kors och 
Mannerheims barnskyddsförbund. I Fin-
land finns 120 000 
barn som lever under 
fattigdoms- gränsen. Jul 
i sinnet stö- der hjälp-
behövande barnfamil-
jer med pre- sentkort så 
de kan handla mat under julen. Årets in-
samlingsmål är 1 400 000 euro, intäkter-
na går oavkortat till presentkort. På ro-
dakorset.fi/jul-i-sinnet hittar du mera in-
formation om hur du kan ge ett bidrag.  
 
Österbotten kommer i år att dela ut 420 
presentkort till barnfamiljer i hela distrik-
tet. Korten skickas ut till avdelningarna i 
slutet av november/början av december. 
Korten är i kraft 7–24.12 och kan använ-
das för matuppköp i alla K-matbutiker, 
Lidl-butiker och S-matbutiker.   

 
Julkort & gåvor 

Även i år erbjuder Röda 
Korsets webbutik en 
hel del fina julkort och 
annorlunda gåvor. Den 
här julen kan du t.ex. 
skicka dina julkort både 

som elektroniska kort eller på den gamla 
vanliga vägen. En trevlig julgåva kunde 
vara ett vindruteskydd till bilen, en första 
hjälpen väska eller varför inte en väggka-
lender med nostalgiska illustrationer av 
Martta Wendelin.  
 

Alla avdelningar har fått en broschyr med 
exempel på årets julprodukter, ett större 
utbud hittar du på punaisenristinkaup-
pa.fi. Alla avdelningar har egna inlogg-
ningsuppgifter med vilka ni får köpa pro-
dukterna till rabatterat pris. Men du kan 
ju naturligtvis även köpa produkterna 
som privatperson. Vi säljer även en del 
julkort på distriktskansliet. 

      
Kurs: Frivilligarbete bland seniorer 
Nu är det snart igen dags för en kurs i 
frivilligarbete bland seniorer. Kursens mål 
är att ge en inblick i vad frivilligverksam-
het är, vad det finns för utbud i regionen 
och att ge kunskap om hur du ordnar 
seniorverksamhet för enskilda personer 
eller grupper. 
 
Kursen kommer att hållas på Seniorhuset 
i Närpes onsdagarna 5.2, 12.2, 19.2, 5.3 
och 12.3 kl.16.30–19.00. Kursanmälan till 
Jeanette Häggqvist på tel. 040-539 7356 
eller e-post jeanette.haggqvist@narpes.fi 
senast onsdagen den 22.1.2014. 
 
Samhällsutskott 
Är du intresserad av att planera, utveckla 
och förverkliga samhällsverksamheten i 
Österbotten? Har du nya idéer på hur 
verksamheten kunde utvecklas och ett 
intresse för att tillsammans med distrik-
tets samordnare etablera socialverksam-
heten som en central del av distriktets 
verksamhet. Om svaret är ja så anmäl ditt 
intresse till mig, det nya utskottet till-
sätts i början av år 2014. 
 

 

 
Ö. Malin Sunabacka 

Samhällsverksamheten 

mailto:jeanette.haggqvist@narpes.fi


Försäkringar för frivilligverksamhet
inom Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors har tecknat ansvarsförsäkring för sin verksamhet samt försäkringar för 
sin frivilligverksamhet i LokalTapiola-gruppen.

Vid olyckor och skador som inträffar i Finlands Röda Kors verksamhet prioriteras aktörer-
nas egna livförsäkringar, fritidsolycksfalls- och hemförsäkringar.

Finlands Röda Kors har två riksomfattande försäkringar för sin frivilligverksamhet:

10.9.2012

1. Gruppolycksfallsförsäkring för frivillig verksamhet (353-3989247-4) 
 ersätter olycksfall och vårdkostnader som drabbar Röda Korsets frivilliga. 

	 •	 Försäkrade	är	deltagarna	i	FRKs	frivilligverksamhet,	de	i	Finland	fast	bosatta	frivilliga	inom	
	 	 Finlands	Röda	Kors.

	 •	 De	frivilliga	är	försäkrade	i	frivilliguppdrag	inom	alla	FRKs	verksamhetsformer,	även	på	möten,	
	 	 kurser,	utbildningar,	läger,	Kontti-centraler,	Skyddshusen,	insamlingar	och	övningar	samt	
	 	 tur-	och	returresor	i	omedelbar	anslutning	därtill.

	 •	 Försäkringen	omfattar	de	frivilligas	personskador,	inte	sakskador	eller	sjukdomsfall.	

	 •	 Ersättningsbeloppen	är:	
	 	 -	 dödsfall	10	000	€,	
	 	 -	 bestående	men	på	grund	av	olycksfall,	engångsersättning	högst	10	000	€,
	 	 -	 vårdkostnader	vid	olycka	högst	17	000	€.	

	 •	 Självrisken	är	0	€.
	 •	 I	utlandet	gäller	försäkringen	högst	sex	(6)	månader.
	 •	 Försäkringen	har	ingen	övre	åldersgräns.	

2. Ansvarsförsäkring för organisationens verksamhet (312-0625071-V) 

 Försäkringen ersätter person- och sakskador som i försäkrad verksamhet tillfogas någon 
 annan och för vilka FRK i egenskap av verksamhetsarrangör är ersättningsskyldig. Med detta 
 menas skador som drabbat s.k. tredje part, en person/instans utanför organisationen, och som 
 vi bidragit eller gett upphov till genom vårt eget agerande.   

	 •	 Försäkringen	omfattar	alla	FRKs	verksamhetsformer	(exkl.	blodtjänst).
 
	 •	 Försäkringsbeloppet	är	1	000	000	€	och	självrisken	1	000	€.
 
	 •	 Självrisken	betalas	av	det	organ	som	ansvarar	för	anordnandet	av	verksamheten	(avdelning,	
	 	 distrikt,	centralbyråns	enhet).	



Allmänt om försäkringsskydd/försäkring
	 	 Den	olycka	eller	skada	som	ska	ersättas	måste	ha	inträffat	i	konstaterad	frivilligverksamhet	inom	
	 	 FRK.	

	 	 Försäkringen	ersätter	inte	skada	som	uppstått	vid	ett	evenemang	som	sorterar	under	lagen	om	
	 	 sammankomster	och	för	vilket	myndigheten	krävt	att	ansvarsförsäkring	tecknas.	

	 	 Ibland	är	det	skäl	att	teckna	en	helt	egen	försäkring	för	händelsen	(en	krävande	övning,	värdefull	
	 	 utrustning	ingår	etc.).	En	sådan	kan	tas	för	några	timmar	eller	t.ex.	ett	veckoslut.	Närmare	infor-
	 	 mation	lämnas	av	den	lokala	distriktsbyrån.

Gör så här vid skada
	 	 Meddela	omgående	den	ansvariga	för	händelsen/evenemanget	om	skadan.	

  Försäkringsbolaget Lokal-Tapiola	måste	så	fort	som	möjligt	underrättas	om	den	skada	som	inträffat.	
	 	 Anmälan	kan	göras per telefon, internet	eller post.

1. Per telefon
	 Ring	nummer	01019 5105 (mån–fre kl. 8–20).	Samla	uppgifterna	om	skadan	och	de
	 behövliga	dokumenten	och	var	beredd	att:
	 -	 lämna	dina	kontaktuppgifter
	 -	 redogöra	för	skadehändelsen	(olycksfallet,	tiden,	platsen)
	 -	 ge	kontonummer	för	inbetalning	av	ersättningen
	 -	 uppge	de	kostnader	som	skadan	orsakat	(beloppet,	tidpunkten).

2. På internet
	 Skadan	kan	meddelas	med	elektronisk	blankett	som	finns	på	www.lahitapiola.fi/wwwsve/Kort
	

	 De	nödvändiga	bilagorna	skickas	separat	till	Tapiola.	Sänd	bilagorna	samt	fullmaktsblanketten	
	 för	Fpa	i	det	returkuvert	som	kan	skrivas	ut	samtidigt	med	den	elektroniska	skadeanmälan.

3. Per post
	 Skadeanmälan	kan	hämtas	på	Lokal-Tapiolas	kontor	eller	skrivas	ut	på	deras	webbplats.	
	



Godkänts 10.6.2011/Finlands Röda Kors styrelse  

 

   
 
REKOMMENDATION FÖR KOSTNADSERSÄTTNING TILL FRIVILLIGA 
 
 
1. Rekommendationens bakgrund och syfte 
 
Ordinarie stämman antog år 2002 den första policyn för frivilligverksamhet i Finlands Röda Kors. I den 
fastställs frivilligmedarbetarens ställning, rättigheter och skyldigheter och anges riktningen för utveck-
ling av verksamheten. Policyn förnyades år 2008 och enligt den är frivilligmedarbetaren en person som 
av egen vilja deltar i frivilligverksamhet inom Finlands Röda Kors. Motivet för medverkan är varken 
ekonomisk eller annan materiell vinning. Den frivilliga arbetar utan lön från människa till människa.    
 
Som frivilliga inom organisationen definierar policyn 
• aktivt verksamma medlemmar och frivilliga av vilka i regel förväntas medlemskap (t.ex. förtroende-
valda, arrangörer av sporadiska evenemang, promor, handledare, utbildare, aktiva inom verksamhe-
ten) 
• frivilliga som deltar sporadiskt (t.ex. insamlare). 
 
För att genomdriva policyn har man tagit fram en åtgärdsplan där det rekommenderas att de frivilliga 
får ersättning för sådana kostnader som inte kan anses rimliga med tanke på medverkan i frivilligverk-
samhet. Syftet med rekommendationen är att skapa jämbördiga möjligheter för deltagande i frivillig-
verksamhet samt en tydlig och enhetlig praxis för kostnadsersättning inom Finlands Röda Kors. 
 
 
2. Normala verksamhets- och administrationskostnader 
 
Varje frivillig svarar själv för de personliga kostnader som kan tillkomma i frivilligverksamheten. Ett 
frivilliguppdrag kan ibland till exempel på grund av sin längd medföra extra kostnader för kost, logi eller 
resor som arrangören bör beakta i samband med arrangemangen och budgeten. 
 
Det kan också hända att de frivilliga gör överenskomna inköp på organisationens vägnar. Verksamhe-
ten i Finlands Röda Kors är baserad på verksamhetsplanen och budgeten, och på dem ska även kost-
nadsersättningarna grunda sig. Meningen är att ersättningarna täcker de kostnader som verksamheten 
i Finlands Röda Kors orsakar organisationens aktörer och evenemangsarrangörer. För de anskaffningar 
som gjorts till avdelningen, distriktet eller centralbyrån kan man fakturera den uppdragsgivande orga-
nisationsenheten mot kvitto.  
 
I uppdrag inom Frivilliga räddningstjänsten iakttas dess anvisningar om kostnadsersättningar och för-
säkringar, utom vid assistans till myndigheter då man följer gängse lagstiftning.  
 
 
3. Kostnader för deltagande i tillställningar, evenemang och möten  
 
De frivilliga betalar själva sina kostnader för deltagande i de tillställningar, evenemang och möten som 
anknyter till frivilligverksamheten. Om en organisationsenhet gett den frivilliga i uppdrag att delta i en 
tillställning, ett evenemang eller ett möte och på förhand kommit överens om det med deltagaren, ska 
enheten delvis eller helt ersätta de eventuella kostnaderna. Tillställningar och evenemang är ett ut-
märkt sätt att motivera frivilliga och det ska enheterna beakta i sina verksamhetsplaner och budgetar.   
  
 
4. Kostnadsersättningar 
 
4.1 Resor 
Resor ersätts enligt principen för billigaste offentliga färdmedel. Om lämpliga förbindelser saknas, kan 
resor med egen bil ersättas enligt tarifferna för Matkahuoltos snabbturer. Samåkning rekommenderas 
varmt. På kostnader för användningen av egen bil kan tillämpas statens resereglemente, då det är mo-
tiverat och man i förväg kommit överens om det.  Rekommendationen är att ersättningsbeloppet utgör 
hälften av ersättningen i statens resereglemente.  
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4.2 Telefon 
Principen är att en avdelning får egen anslutning, om den på grund av sina många aktiviteter har ett 
stort behov av telefon eller internet. Kräver ett frivilliguppdrag däremot egen telefon, kan den frivilliga 
på förhand komma överens med organisationsenheten om ersättning av telefonkostnaderna. När man 
söker ersättning för telefonkostnader, ska den sökande samtidigt ange beloppet och den period för 
vilken ersättning söks. Sökanden ska lämna en tillförlitlig utredning av de telefonkostnader som ska 
ersättas.  
 
4.3 Utrustning 
Den frivilliga får ingen separat ersättning för användningen av egen klädsel och utrustning. Av särskild 
orsak kan den ansvariga organisationsenheten svara för anskaffningen och förvaltningen av nödvändiga 
skyddskläder och utrustning. Anskaffning av privat utrustning ersätts inte. Om den frivilligas egen ut-
rustning visar sig vara ändamålsenlig, exempelvis användningen av verktyg, kommer man överens om 
det på förhand. I det fallet är organisationsenheten skyldig att ersätta eventuella skador.  
 
4.4 Dagtraktamente 
Eventuellt inkomstbortfall från förvärvsarbete ersätts inte. Dagtraktamente kan betalas bara när det är 
frågan om en långvarig tillställning utanför det egna distriktet. Betalning av dagtraktamente ska avtalas 
på förhand. Dagtraktamenten kan enligt prövning betalas enbart till frivilliga i ansvarsfulla uppdrag. 
Rekommendationen är att dagtraktamente inte betalas för ordinarie stämman och distriktens årsmöten.  
 
 

5. Ersättning för organisationsenheternas åtaganden 
 
 Riksplanet Distriktsplanet Avdelningsplanet 
Förtroen-
deuppdrag  
 

Fullmäktige, styrelsen och dess förvalt-
ningsorgan  
- Kostnaderna ersätts i förväg enligt 

avtal   
- Rätt till reseersättning och 

dagtraktamente   

Distriktsstyrelsen och 
dess förvaltningsorgan 
- Kostnaderna ersätts 

i förväg enligt avtal  
 

Avdelningen och 
dess förvaltningsor-
gan 
- Kostnaderna 

ersätts i förväg 
enligt avtal  
 

Represen-
tations-
uppdrag 
 

Stämman 
- Avdelningen ersätter kostnaderna för 

sina officiella ombud (resor, logi, 
mötespaket) 

- Distriktet ersätter kostnaderna för 
sitt ombud (resor, logi, mötespaket) 

- Organisationen ersätter styrelsele-
damöternas kostnader (resor, logi, 
mötespaket) 

 
Ungdomarnas årsmöte 
- Avdelningen ersätter genom sitt 

beslut kostnaderna för sina observa-
törer  

- Distriktet ersätter de officiella ombu-
dens kostnader 
 

Distriktets årsmöte 
- Avdelningen ersätter 

kostnaderna för sina 
officiella ombud (re-
sor, logi vid behov) 

 
Övriga evenemang 
- Avdelningen ersätter 

sina representanters 
kostnader  
 

Avdelningsmöte 
- Deltagaren sva-

rar för sina egna 
kostnader  

 
Övriga representa-
tionsuppdrag 
- Avdelningen 

ersätter sina re-
presentanters 
kostnader 

 

Utbildning  
 

 
 

- Avdelningen ersätter genom sitt 
beslut kostnaderna för sina deltagare 
helt eller delvis  

- Distriktet kan stödja deltagandet i på 
förhand bestämda kurser 

- Distriktet ersätter kostnaderna för 
sin eventuella kursdeltagare   
 

- Avdelningen ersätter 
genom sitt beslut 
kostnaderna för sina 
deltagare 

- I distriktsutbildning 
kan man delta också 
genom att själv beta-
la för kursen 

 

- Deltagaren sva-
rar för sina egna 
kostnader helt 
eller delvis 

 

 
- Kostnadsersättningen till utbildare har fastställts i utbildarens anvisningar. 



FRK ÖSTERBOTTENS DISTRIKTS HÄNDELSEKALENDER 2014 

Utdrag ur händelsekalender 2014 
 
Januari 

 Röda Kors info i Kronoby folkhögskola 15.1. 
Februari 

 Organisationskurs 1.2. 
 112-dagen  
 Vändagsevenemang (vecka 7) 
 Efterspaningsövning med snöskoter (ev. i mars) 
 Vänkurs för flyktingvänner 

Mars 
 Ungdomarnas årsträff (nationell) i  Vasa 15-16.3. 
 Veckan mot rasism 17-23.3. 
 Gummiskola-utbildning 
 Psykiskt stöd kurs 
 FHJ gruppträff 
 Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) 50-årsjubileum i Tammerfors 

April 
 Efterspaningsövning 
 Österbottens sv distrikts årsmöte 26.4. i Kristinestad 
 Jourkurs för första hjälpen grupperna 
 Finlandssvensk vänträff 26-27.4. på Åland 
 Efterspaningskurs 

Maj 
 Röda Kors-veckan 5-11.5. 
 Veteranläger 20-23.5. i Alskat 
 Skolning och information till förtroendevalda till stämman 

Juni 
 Stämman 7-8.6. i Åbo 
 Träff för FRT-alarmerare 

Juli 
 Barn- och ungdomsläger samt mångkulturellt läger 

September 
 UFH-träff 
 Regionmöten 
 Hungerdagen 18-20.9. 

Oktober 
 Finlandssvensk beredskapsövning 
 Höstsamling 
 Grundkurs i humanitärrätt 

November 
 Jul i sinnet-kampanjen 
 FRT-forum 
 MOD-kurs 
 Svenskspråkig utbildarutbildning, grunddelen 1-2.11. i Åbo 
 Svenskspråkig utbildarutbildning, sakdelarna 22-23.11. i Åbo 

December 
 Världsaidsdagen 1.12. 
 Distriktets julkaffe 12.12. 

 



JULKAFFE PÅ DISTRIKTSKANSLIET 
torsdagen den 12 december 2013 

kl. 12.00 – 18.00 

 
 
 
J1- och J2-korten samt verksamhetsstatistiken väntar igen på att 
ifyllas 
 
Ni kommer väl ihåg att anmäla förtroende- och nyckelpersonernas uppgifter till distriktet 
direkt efter valen. Anmälan av namntecknarna till registret (J1-kortet) är också ett villkor 
för avdelningens juridiska existens. Kontaktuppgifter som är aktuella garanterar också en 
bättre kommunikation, stöd och handledning för avdelningen. Därmed säkerställs att post 
till nyckelpersonerna kan skickas till rätt person redan i början av året.  
 
J1- och J2-korten finns elektroniskt som word-filer på nätsidorna på adressen 
rednet.rodakorset.fi/avdelningsbyran och vidare där under menylänken 
Verksamhetsstatistiken.  
 
J1-kortet skall skickas till distriktet antingen med post eller skannat via e-post  
(frkvasa@redcross.fi) och vara undertecknat.   
 
J2-kortet behöver inte undertecknas, och det kan också levereras inskannat som e-
postbilaga. Ifall ni vill kan ni också fylla i J-korten för hand och posta båda till distriktet. 
 
Verksamhets- och utbildningsstatistiken ifylls innan den 31.1.2014 
 
Verksamhets- och utbildningsstatistiken för år 2013 ifylls på webben innan slutet av 
januari 2014 på adressen rednet.rodakorset.fi/avdelningsbyran (under menylänken 
Verksamhetsstatistiken). 
Där (skall) finnas blanketten för verksamhetsstatistik även att printa på papper. På 
begäran fås blanketten också från distriktskansliet. 
 
Vårmötesprotokollet med bokslutsuppgifter skickas till distriktet senast 15.4. 
 
Alla dessa uppgifter är mycket viktiga för oss, så om ni har något problem med att 
förmedla dem eller med ifyllandet – ta kontakt! 

 
Distriktsstyrelsen 11.11.2013 
 
Distriktets styrelse har på sitt möte 11.11.2013 bl.a. beslutat 

- Godkänna ekonomiutskottets förslag distriktets placeringsstrategi 
- Godkänna rollbeskrivningen för distriktets verksamhetsledare 
- Bevilja förtjänstmärken till fyra personer samt förorda förtjänstmedaljer till sju 

personer 
- Att distriktet från och med år 2014 börjar använda Här och Nu som 

informationstidning i stället för Röda Tråden  
- Att beredskapschefen fungerar som verksamhetsledarens ersättare 
- Att ge verksamhetsledaren och ekonomisekreteraren rätt att disponera det nya 

bankfacket som distriktet har i Nordea bank 
 

Aktuellt i Österbotten 

GOD JUL 

och 

GOTT NYTT ÅR! 

mailto:frkvasa@redcross.fi
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