
   INSAMLINGSPLAN   BILAGA 3 

    Mariehamns avdelning 

 

INSAMLINGSPLATSER OCH -METODER 
Vår avdelnings bästa insamlingsplatser i viktighetsordning (kartbilaga vid behov): 
1. Frivilliga insamlare 

2. Insamlingsbössor ute i butikerna i Mariehamn 

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

De bästa och mest produktiva insamlingsmetoderna i vår avdelning är: Frivilliga insamlare med insamlingsbössor 
 
 
 
 

 

INSAMLARE 

Vi behöver ungefär 10 insamlare. 

Gruppledarna i avdelningen kallar in sina gruppmedlemmar som insamlare.  
Avdelningens eget folk ger ungefär 10 insamlare.  
 

Listan över insamlarnas kontaktuppgifter sköts av: Verksamhetsledare Josefine Egenfelt 
 

Vi inbjuder följande parter att ställa upp som insamlare etc. (fyll i kontaktuppgifterna intill) 

 Scouterna       

 Idrottsföreningar       

 Hobbygrupper       

 Pensionärsklubbar       

 Marthorna       

 Lions eller Rotary       

 Arbetslösas föreningar       

 Övriga organisationer       

Ansvarspersoner:       

 
Vi idkar skolsamarbete på följande sätt:  
X Vi rekryterar insamlare i skolorna.  X Vi för insamlingsbössor till skolorna. 
 

Inom avdelningens 
område finns: 

Lågstadier  

Högstadier  

Gymnasier/yrkesskolor  

Yrkeshögskolor 

Övriga skolor 

 

 

3 st 

2 st 

1 st 

1 st 

0 st 

Ansvarspersoner: Rektor på respektive skola 

Vi idkar företagssamarbete på följande sätt:  

 Vi rekryterar insamlare på företag 

X   Vi för insamlingsbössor till företag 

 Vi skickar brev och ber om bidrag 

 

X Vi ber företag om material till vår basar 

X Vi ber företag om lokaler för insamlingen 

 

X På annat sätt, hur? Samarbete med Varuboden i Mariehamn, folk får donera 
sina pengar för pantflaskor och burkar till Röda Korsets katastroffond. 

 

Företagens kontaktuppgifter och tidtabell för kontakter finns i en skild bilaga. 

Ansvarspersoner: Varuboden Osla Mariehamn, Tomas Fagerström 

 

Insamlare nås bäst genom att man bjuder in dem personligen.  

Var och hur bjuder vi in insamlare att ställa upp när vi träffar dem personligen:  

 

 



 
 
 
 

Vi informerar också insamlar-
na: 

X   Per e-post  

 Per telefon/SMS 

 Via Facebook 

 Per medlemsbrev 

X I samband med evenemang 

På annat sätt, hur?       

 

 

Hur ser vi till att insamlaren är väl inskolad, känner till insamlingsmålet och vet hur man beter sig sakligt och tryggt i 
insamlingssituationen? Vi ser till att insamlaren har insamlingsbössa, väst och namnskylt och ger instruktioner om vad insamlin-
gen går till och informerar insamlaren om att man som insamlare är representant för Röda Korset och då ska tänka på att uppföra 
sig i enlighet med Röda Korsets värderingar. 

 

Hur tackar vi våra insamlare? 

 Vi bjuder på kaffe efter insamlingspasset 

 Vi ger dem ett tackkort genast efter insamlingspasset 

 Vi skickar ett tackkort per post 

 Vi ordnar ett tackjippo 

 Per SMS 

 Per e-post 

På annat sätt, hur? Vi tackar dem personligen när de lämnar tillbaka insamlingsbössa och väst och meddelar dem hur mycket pengar 
de har samlat in då pengarna har räknats. 

 

 

E-postadresser till de lokala mediernas redaktioner: 

1. nyheter@alandstidningen.ax 

2. redaktionen@nyan.ax 

3. redaktion@alandsradio.ax 

4. nyheter@steelfm.ax 

 

Ansvarsperson för kommunikationerna med massmedierna: Josefine Egenfelt 

 

 
 

INSAMLINGSUTRUSTNING OCH REDOVISNING AV MEDEL 
 
Insamlingsmedel som finns till buds: 
Avdelningen har 62 st insamlingsbössor, 2 st insamlingstunnor och 39 st insamlingsvästar i beredskap. 
 
Obligatorisk insamlingsutrustning är tillståndsdekaler, sigill, namnkort med säkerhetsnål för frivilliga och vajrar för fastsättning av 
”kalla” bössor. 
Stödmaterial är affischer, postkort, banderoller och avdelningsboxen.    
 

Var förvaras insamlingsutrustningen, vem har nycklarna, kontaktuppgifter: Utrustningen finns på Röda Korsgårdens kansli. 
Jarl Danielsson och Josefine Egenfelt har nycklar. 

 

För att insamlingsmedlen förvaras tryggt och förs till banken ansvarar: Josefine Egenfelt 

  

Vem ansvarar för att den slutliga redovisningen görs till distriktet? Josefine Egenfelt 

 

 
 
 

Insamlingsplanen är daterad 20.1.2020 
 

 
Underskrifter  
  ____________________  ____________________ 
  underskrift   underskrift 

   
  
                
  Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 
 


