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Snabborientering till  
avdelningens informatör

Rollen som informatör

Som informatör främjar du kostnadsfri synlighet för avdelningen. Målet för informa-
tionsverksamheten är att så många som möjligt ska känna till att det finns en Röda 
Korset-avdelning på orten och att man kan komma med i verksamheten. En väl syn-
lig avdelning med en aktiv informationsverksamhet får fler frivilliga, donationsgivare 
och samarbetspartner. En smidig kommunikation är en förutsättning för avdelning-
ens verksamhet. 

Som informatör samarbetar du med avdelningsstyrelsen och verksamhetsgrupperna. 
Ordföranden är avdelningens officiella språkrör och därmed din viktigaste samar-
betspartner. Om annat inte avtalas är ordföranden avdelningens representant. Som 
informatör samordnar du avdelningens kommunikation, men kan ta hjälp av frivilliga 
från olika verksamhetsgrupper.  

I praktiken ansvarar du för bland annat att avdelningen informerar öppet, rättidigt 
och tillförlitligt om väsentliga frågor såväl internt till de egna medlemmarna som ex-
ternt till den stora allmänheten, myndigheter och övriga samarbetspartner. Samti-
digt skapar du en positiv anda för kommunikation inom avdelningen och säkerställer 
att aktörerna inom avdelningen ser kommunikationen som en metod för att uppnå 
viktiga mål: till exempel nya eller mer inspirerade frivilliga eller stödjare. 

Uppgifter
Viktigast
• Planera avdelningens kommunikation tillsammans med styrelsen och ledarna  
 för verksamhetsgrupperna
• Uppdatera avdelningens RedNet-sidor och se till att sidorna innehåller informa- 
 tion om avdelningens verksamhet och viktiga kontaktpersoner.

Informatören får stöd av

• Avdelningsstyrelsen och ordföranden
• Avdelningssekreteraren, medlemsmästaren, insamlingschefen, ledarna för verksam- 
 hetsgrupperna och en eventuell promo, vilka alla kan ha en egen, avtalad roll inom  
 avdelningens kommunikation.
• Faddern som distriktet utsett för avdelningen
• Kommunikationsenheten på centralbyrån
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Viktig information

• Gå noggrant igenom följande
• Millä erotumme eduksemme – osasto viestii (2013)
• Kriisiviestintä kuntoon (2013)
• Kommunikationsverktyg (grafiska anvisningar och logotyper samt mallar för bl.a.  
 broschyrer och presentationer)
• Kommunikationsgruppen på RedNet: anvisningar för bl.a. användning av bildbanken,  
 utnyttjande av sociala medier och verksamhet med massmedia.
• Kampanjgruppen på RedNet
• Här och nu-organisationsinfo inom ditt område

Följande kan vara nyttiga
• Organisationstidningen Hjälpens värld

Utbildningsväg

• Distriktens/centralbyråns RedNet-utbildningar och övriga kommunikationsutbildningar  
 som ordnas efter behov – fråga distriktet om utbildningsmöjligheter
• Inskolningspass på RedNet (inledning till Röda Korset)
• Under gemensam flagg – som frivillig i Röda Korset (grunduppgifter om Röda Korset  
 och avdelningen)
• Håll flaggan högt! – Nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet (avdelningens uppgifter)

• Se till att medlemmarna informeras om avdelningens verksamhet till exempel i  
 medlemsbrev eller per e-post.
• Ha kontakt med massmedia och informera om kampanjer och avdelningens  
 evenemang.
• Se till att det visuella uttrycket i avdelningens kommunikation och lokaler följer  
 de nationella grafiska riktlinjerna 

Om det finns tid
• Skapa en sida/grupp för avdelning på Facebook eller andra sociala medier och  
 dra nytta av den i kommunikationen 
• Verka som avdelningens fotograf 
• Knyta kontakter med informatörer på andra avdelningar, utbyta erfarenheter  
 och kunskaper
• Skapa nätverk med myndigheter, lokala medier och andra aktörer inom området  
 och  på så sätt förbättra avdelningens möjligheter att få så stor synlighet som  
 möjligt för sin kommunikation. 


