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INITIATIV 1 

Nytt belöningssystem för avdelningarna under ordinarie stämman 

 

Finlands Röda Kors har ett väl utvecklat system för belöning av både enskilda individer och för 

samfund som gjort ett gott arbete till organisationens fromma. Den ordinarie stämman är vårt 

högsta beslutande organ. Under stämman belönas FRK:s aktiva (förtjänstmedaljerna) och ut-

omstående (Humanitär handräckning). Verksamheten som sker i avdelningarna är dock vår 

ryggrad. 

 

Därför föreslår Finlands Röda Kors Helsingfors Svenska avdelning att ordinarie stämman som 

ordnas 10-11.6.2017 skulle ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöver existe-

rande belöningssystem införa ett nytt belöningssystem för avdelningarna. 

 

Tanken är att man framledes under varje ordinarie stämma skulle belöna tre avdelningar t.ex. 

med ett diplom för gott arbete för avdelningens utveckling, ett från kategorin avdelning beredd 

att hjälpa, ett från kategorin avdelning med verksamhet och ett från kategorin avdelning med 

varierad verksamhet. 

 

Kriterierna för val av avdelning som skulle belönas kunde vara t.ex. att en relativt passiv av-

delningen aktiverat sig, eller att en aktiv avdelning skulle ha utvecklat sitt arbete eller skapat 

någon ny arbetsform som svarar mot de behov som finns i samhället. Dessa avdelningar skulle 

då vid mottagandet av belöningen under den ordinarie stämman kunna kort beskriva vad de 

gjort, och hur de åstadkommit något nytt, aktiverat sig eller utvecklat existerande verksam-

hetsformer. Dessa konkreta, goda exempel från avdelningsverkligheten skulle då bra nå ut till 

övriga avdelningar inom Finlands Röda Kors. 

 

I Helsingfors 22.3.2017 

 

Finlands Röda Kors  

Helsingfors Svenska avdelning 

 

Å styrelsens vägnar 

 

Max Lindholm 

Ordförande 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL SVAR 

 

Styrelsen föreslår för stämman att initiativet godkänns. 

 

Stämman ger den nya styrelsen i uppgift att utreda möjligheten att belöna avdelningar som 

har utmärkt sig såväl på distrikts- som riksnivå. 

 

Belöning är ett verktyg för Röda Korset att uttrycka erkänsla för prestationer som avviker från 

det sedvanliga på ett positivt sätt såväl på individ- som avdelningsnivå. 

 

Tanken om att utveckla belöningskulturen är viktig, liksom också idén om att uppmärksamma 

avdelningar som är olika till verksamhet och resurser. Belöningen är uppmuntrande för såväl 

frivilliga som avdelningar och både inspirerar och motiverar till engagemang.  

 

Det är viktigt att tänka igenom när belöningen kunde göras så att en rimlig tidsmässig kopp-

ling bibehålls mellan prestation och erkännande. En belöningscykel på ett år i samband med 

distriktets årsmöten kunde förverkliga detta bättre än en belöning som är kopplad till stämmo-

perioden på tre år. 

 

Trots att avdelningarna har haft strålande framgångar kommer det in få förslag om bl.a. fost-

raravdelningar som belönas vid tackgalan. Det är skäl att uppmuntra ett stöd för en positiv an-

givarkultur inom organisationen. 
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INITIATIV 2 

 

Underlätta de frivilligas deltagande vid tackgalan  

 

Finlands Röda Kors har under de senaste åren inlett en ny, fin tradition med tackgala för de fri-

villiga. Den komplementerar på ett fint sätt det existerande belöningssystemet av frivilliga. 

 

Finlands Röda Kors Helsingfors Svenska avdelning föreslår att ordinarie stämman som ordnas 

10-11.6.2017 skulle ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att göra det möjligt för 

också mindre väl bemedlade avdelningar att tacka någon frivillig genom att skicka hen till 

tackgalan.  

 

Detta kunde ske t.ex. genom skapandet av ett system där en avdelning som skulle vilja tacka 

någon frivillig kunde ansöka om befrielse från deltagaravgiften i sin helhet.  

 

Det skulle då säkert komma fler förstagångsdeltagare på tackgalan. Dessutom skulle det leda 

till ökad kontakt mellan frivilliga från olika delar av landet, och från olika avdelningar. 

 

Detta skulle samtidigt innebära att avdelningarna skulle få ett sätt till för att belöna någon fri-

villig som år efter år, idogt och tjänstvilligt ställer upp i någon av vår organisations mångskif-

tande och värdefulla uppgifter. 

 

I Helsingfors 22.3.2017 

 

Finlands Röda Kors  

Helsingfors Svenska avdelning 

 

Å styrelsens vägnar 

 

Max Lindholm 

Ordförande 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL SVAR 

 

Styrelsen föreslår för stämman att initiativet godkänns. 

 

Stämman ger i uppgift att utreda olika alternativ till hur tackgalan kunde förverkligas för att se 

till att alla frivilliga har lika möjligheter att delta i festligheterna. 

 

Att Röda Korset tackar sina volontärer är en viktig del av frivilligverksamheten. 

Rack och positiv respons har en central betydelse för att upprätthålla motivationen bland våra 

aktörer och alla förslag till att utveckla de sätt på vilka frivilliga belönas är värdefulla. 

 

Tackgalan genomförs en gång per stämmoperiod och har blivit en viktig del av en kedja av 

tack för FRK:s frivilliga. Galan samlar 500–700 deltagare på riksnivå. Det är viktigt att göra det 

möjligt för frivilliga att delta och för avdelningarna att ha beredskap att skicka frivilliga till 

tackgalan. 

 

Kostnaderna för tackgalan täcks delvis av en galabudget som finns på riksnivå och delvis av de 

deltagaravgifter som galan inbringar. Kostnader uppstår bl.a. av lokalhyra, måltider och gager 

för dem som uppträder.  

 

För största delen av våra avdelningar innebär det inga ekonomiska problem att skicka frivilliga 

till galan, men även i detta hänseende är avdelningarna olika. Kontakter och erfarenheter i 

samband med ordnandet av tackgalan visar att utmaningarna kring ett deltagande snarare 

härrör sig till resekostnaderna och inte deltagaravgiften. Evenemanget är riksomfattande, vil-

ket innebär att deltagarna från vissa avdelningar till festplatsen är lång och avgifterna höga, i 

synnerhet om det egna distriktet inte ordnar samtransport till galan. 
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INITIATIV 3 

 

Initiativ om satsning på skolsamarbete 

 

Antalet ungdomsmedlemmar inom Finlands Röda Kors är betydligt lägre än i många andra län-

der i Europa. Utvecklingsmöjligheterna gällande samarbetet med skolorna är många.  

 

Det är viktigt att Röda Korset satsar mera på verksamhet som främjar ungdoms- och skolsam-

arbetet. På så sätt får de växande ungdomarna ett heltäckande bild av Röda Korsets verksam-

het. Detta främjar helt säkert också förebyggandet av utslagning. Till exempel i Esbo stad har 

man fått mycket uppmuntrande erfarenheter av ett fungerande skolsamarbete (bland annat 

vänverksamhet, blodgivning och Reddie Kids-klubbverksamhet). Ett gott exempel är antalet 

blodgivningar bland gymnasister. På två år kunde antalet höjas med över 70 procent genom 

intensifierat samarbete med skolorna. 

 

Vår avdelning föreslår att man i varje avdelning inom Finlands Röda Kors ska fästa särskild 

uppmärksamhet på skolsamarbetet samt att distrikten uppmuntras att samordna verksam-

heten.  

 

Hagalunds avdelning 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL SVAR 

 

Styrelsen föreslår för stämman att initiativet godkänns. 

 

Enligt initiativet fortsätter Röda Korsets skolsamarbetsstruktur och förnyelsen av skolsamar-

betet. Tyngpunktsområden i förnyelsen är i synnerhet första hjälpen-programmet för elever i 

klasserna 7–9 och skolbesöksverksamheten. Skolsamarbetet utvecklas av en arbetsgrupp med 

förankring i flera områden. 

 

För Röda Korsets verksamhet är det ett ytterst viktigt utvecklingsområde att bättre nå ut till 

ungdomar och utveckla skolsamarbetet. Genom skolan når vi fler ungdomar än någon annan-

stans och vi kan påverka deras vilja att hjälpa och att engagera sig i verksamheten. 

 

Distrikt och avdelningar uppmuntras till bredare skolsamarbete. Samarbete mellan olika aktö-

rer inom Röda Korset stöds och utvecklas tillsammans med bland annat De ungas skyddshus, 

Blodtjänst och övriga organsiationer. Dessutom eftersträvar man att trygga personalresurser 

för ungdomsverksamhet och skolsamarbete inom Röda Korset.  

 

Skolsamarbetet fungerar redan ytterst väl inom vissa regioner och att dela de här erfarenhet-

erna och framgångarna är viktigt. Avdelningarna uppmuntras att engagera entusiastiska ung-

domar och utveckla intressanta möjligheter för dem att delta i verksamheten. 
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INITIATIV 4 

 

Initiativ om att flytta Hungerdagsinsamlingen till maj 

 

Styrelsen för Finlands Röda Kors Uleåborgs distrikt föreslår att tidpunkten för den årliga 

Hungerdagsinsamlingen flyttas från september till maj.  

 

Vi föreslår att Hungerdagsinsamlingen i framtiden ska infalla under Rödakorsveckan, Henri Du-

nants födelsedag 8.5 icke att förglömma. Tidpunkten skulle påminna oss alla om tillkomsten av 

Röda Korsets verksamhet samt om humaniteten, som gäller att hjälpa dem som har det sämst 

ställt, vilket också är Hungerdagens grundläggande uppgift.  

 

Solig vår fungerar bra som tidpunkt för insamlingen. Frivilligkrafterna är fyllda av entusiasm 

och verksamheten har kommit bra i gång efter årsskiftet. Då är det möjligt att mobilisera av-

delningens egna aktörer i insamlingen bättre än för närvarande.  

 

På våren skulle också Röda Korsets Hungerdagsinsamling få helt ny synlighet utan att konkur-

rera med andra organisationers insamlingar och frivilliga som deltar i dem på hösten. Genom 

det här arrangemanget tror vi att höstens Näsdags- och Jul i sinnet-insamlingar får bättre syn-

lighet också ur donatorernas synvinkel.  

 

Vi tror också att antalet skolelever som deltar i insamlingen ökar, om tidpunkten flyttas till 

slutrakan av vårterminen. Avdelningarna har under hela verksamhetsåret tid att i samband 

med skolsamarbetet rekrytera skolorna med i insamlingen.  

 

Tidig höst skulle däremot fungera bättre med tanke på avdelningsverksamheten för presentat-

ion av fritidsmöjligheter och rekrytering av nya aktörer till exempel på internationella första 

hjälpen-dagen andra lördagen i september. 

 

Tidpunktsändringen är bara ett av efterlysta sätt för att förnya och liva upp organisationens 

mest synliga årligen återkommande kampanj, där bössinsamlingen fortfarande har en viktig 

roll som skapare av synlighet. 

Uleåborg 7.4.2017 

 

Finlands Röda Kors  

Styrelsen för Uleåborgs distrikt 

 

Jarno Rasinkangas  Anne Heilala-Tervo 

ordförande   vice ordförande  

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL SVAR 

 

Styrelsen föreslår för stämman att initiativet godkänns. 

 

Hungerdagen är Finlands Röda Kors största årliga kraftansträngning. Närmare 20.000 frivilliga 

samlar in medel för att trygga Röda Korsets katastrofberedskap och samtidigt visar Hungerda-

gen på riksnivå hur stark vår frivilligerksamhet är. Insamlingen är också ett lätt sätt för nya 

frivilliga att engagera sig i organisationens verksamhet. Därför är det väsentligt att Hungerda-

gen kontinuerligt utvecklas för att trygga insamlingens livskraft.  

 

En av Hungerdagens utmaningar är att flera avdelningar efter sommaren drar igång sin verk-

samhet först i slutet av augusti, vilket ger ytterst lite tid att organisera insamlingen. Hunger-

dagen ägde förr rum senare på hösten, vilket i sin tur orsakade problem i synnerhet i norra 

Finland i och med vinterns antågande. Ofta är det alltför få människor i avdelningarna som får 

axla ansvaret för Hungerdagen. Att ordna insamlingen under våren skulle möjliggöra en bre-

dare och mer långsiktig planering och ett bättre förverkligande av insamlingen, vilket i sin tur 

skulle stärka hjälpberedksapen inom vår organisation. 
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I flera decennier har temat för Rödakorsveckan varit att engagera nya frivilliga. Att avdelnings-

verksamheten går på sparlåga under sommaren innebär samtidigt att många som visat in-

tresse för vår verksamhet under Rödakorsveckan står inför en lång väntan innan de kan enga-

gera sig och ibland resulterar det i att intresset falnar. Eftersom många under början av hösten 

ser sig om efter nya former av hobbyverksamhet skulle en lokal presentation av Röda Korsets 

verksamhet med stöd i kommunikation och reklam på riksnivå då utgöra en fin möjlighet att 

stärka frivilligverksamheten inom Finlands Röda Kors. 
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INITIATIV 5 

 

Förslag för ordinarie stämman gällande rätt att ändra namnet på första hjälpen-

grupperna till första hjälpen- och beredskapsgrupp 

 

Styrelsen för Finlands Röda Kors Savolax-Karelens distrikt förordar förslaget som den fått från 

utvecklingsarbetsgruppen inom hälsotjänster i Finlands Röda Kors Savolax-Karelens distrikt 

och föreslår vidare för ordinarie stämman att man nationellt skulle ta i bruk en anvisning som 

gör det möjligt att ändra första hjälpen-gruppens namn till första hjälpen- och beredskaps-

grupp. 

 

Utvecklingsarbetsgruppen för hälsotjänster i Savolax-Karelens distrikt har behandlat ärendet 

på sitt möte, på basis av vilket ett förslag till anvisning har utarbetats för distriktsstyrelsen. 

Styrelsen för Savolax-Karelens distrikt har på sitt möte 29.3.2017 godkänt förslaget för att vi-

darebefordras till centralbyrån inför ordinarie stämman. I synnerhet önskar vi, ifall anvisningen 

tas i bruk nationellt, att den beaktas i den kommande strategin.  

 

För Finlands Röda Kors Savolax-Karelens distrikts utvecklingsarbetsgrupp och distriktsstyrelse  

 

Heikki Sederholm 

Styrelsens ordförande 

 

Förslag till ändring av namnet på första hjälpen-grupperna till första hjälpen- och 

beredskapsgrupp 

 

Utvecklingsarbetsgruppen för hälsotjänster i Finlands Röda Kors Savolax-Karelens distrikt före-

slår att första hjälpen-grupperna baserat på vissa kriterier kan använda namnet första hjälpen- 

och beredskapsgrupp. 

 

Första hjälpen-gruppernas verksamhet består av mera än enbart första hjälpen och jour. 

Grupperna utgör en del av avdelningens beredskap. I sig skulle namnändringen inte påverka 

verksamheten, för redan nu fungerar första hjälpen-grupperna som olika larmgrupper och sva-

rar för beredskap vid larm i anslutning till bland annat hjälp i hemlandet, första omsorgen, 

mentalt stöd och efterspaning. Därtill upprätthålls beredskapen i hemlandet genom aktivt del-

tagande i Hungerdagsinsamlingarna.  

 

Arbetsgruppen har dryftat namnfrågan på sitt möte samt samlat in utlåtanden i ärendet både 

av distriktets och centralbyråns arbetstagare. På arbetsgruppens möte behandlades namnänd-

ringen genom en SWOT-analys, där det främst framkom nyttor och möjligheter.  

 

Konstaterades att första hjälpen-gruppen kunde använda namnet första hjälpen- och bered-

skapsgrupp, om uppsatta kriterier uppfylls. Om kriterierna inte uppfylls eller om gruppen vill 

fungera enbart som första hjälpen-grupp, ändras gruppens namn inte. I kriterierna ingår i 

gruppen uppdaterade utbildningar (jourbehörighet + utrustning, mentalt stöd samt efterspa-

ning, signal och första omsorgen), på basis av vilka avdelningens styrelse slår fast och god-

känner att gruppen fungerar förutom som första hjälpen-grupp även under benämningen ”be-

redskapsgrupp”. Gruppen behöver inte vara utbildad för alla olika delområden. Benämningen 

erhålls, när gruppen uppfyller kriterierna som uppsatts för Frivilliga räddningstjänstens (Va-

pepa) larmgrupp utöver första hjälpen inom minst ett annat delområde som anges på larmkor-

tet. I praktiken ska åtminstone tre personer i gruppen ha avlagt ifrågavarande kurser (man 

kan till exempel svara på efterspaningslarm, om minst tre personer i gruppen har genomgått 

efterspanings- och signalkurserna), samma minimiantal gäller för första hjälpen-jourhavande. 

Dessutom ska gruppen ha ett ikraftvarande och uppgraderat larmkort eller så ska ärendet 

komma fram i avdelningens årligen uppdaterade beredskapsplan, och enligt dessa kan grup-

pen vid behov larmas till insats.  
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Vi föreslår för distriktsstyrelsen att arbetsgruppens förslag sänds till centralbyrån för eventuellt 

beslutsfattande på ordinarie stämmans nivå, för att terminologin också ska synas i den kom-

mande strategin som nu är på remiss. Arbetsgruppen föreslår dessutom att i fråga om di-

striktets följande arbetsgrupp som behandlar första hjälpen-ärenden i området Savolax-Kare-

len skulle beredskap tillfogas (till exempel första hjälpen- och beredskapsarbetsgrupp).  

 

För arbetsgruppen 

 

Laura Tossavainen, ordförande 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL SVAR 

 

Finlands Röda Kors styrelse föreslår för stämman att initiativet förkastas. 

 

Finlands Röda Kors Savolax-Karelens distrikts arbetsgrupp för utveckling av hälsovårdstjänster 

föreslår att första hjälpen-grupper som uppfyller vissa kriterier kunde använda beteckningen 

första hjälpen- och beredskapsgrupp. 

 

Finlands Röda Kors styrelse anser förslaget om att se över verksamhetsgruppernas namn vara 

välkommet, men vill att beredskapsgruppernas uppgifter preciseras innan namnet ändras. 

 

Styrelsen behandlar vid sitt möte en plan för att utveckla helhetsberedskapen. I planen ses 

Röda Korsets beredskap i ett större sammanhang än enbart som en uppgift för första hjälpen-

grupperna. Därför anser styrelsen att man ska fundera över termen beredskapsgrupp och 

överväga om också vänner och övriga verksamhetssektorer är beredskapsgrupper. 

 

Styrelsen föreslår att man återkommer till frågan om ett namnbyte när styrelsen har behandlat 

planen för utvecklandet av helhetsberedskapen. 

 

 


