
 
 
      

 

 

Reglerna för katastroffonden 
 

Godkänt av Finlands Röda Kors styrelse den 20.3.2020. Dessa regler ersätter reglerna som 

godkändes år 2000. 

 

1 § 

Finlands Röda Kors katastroffond 

 

Finlands Röda Kors upprätthåller katastroffonden för att kunna erbjuda hjälp i hemlandet och 

internationellt.  Katastroffonden möjliggör att man kan påbörja hjälpverksamheten snabbt.  

 

2 §: 

Insamling av medel till fonden 

 

För att samla in medel till fonden, organiserar Finlands Röda Kors insamlingar och annan 

medelsanskaffning, samt tar emot donationer och testamenten. Bundet bistånd till fonden 

tas endast emot i enlighet med Röda Korsets verksamhet som omfattas av de grundläggande 

principerna.  

 

De direkta kostnaderna för att samla in medel till fonden kan dras av från fondens 

avkastning, dock högst upp till det max. belopp som fastställts av Finlands Röda Kors 

styrelse vid tidpunkten för upprättandet av budgeten.  

 

3 §: 

Förvaltning av fondens medel 

 

Fondens medel förvaltas i enlighet med Finlands Röda Kors ekonomistadga. Fondens 

grundkapital, som organisationen har fastställt, är 850 000 euro. Man får endast använda 

fondens grundkapital med tillåtelse av Finlands Röda Kors styrelse. 

 

4 §: 

Användning av fonden 

 

Hjälp beviljas från fonden i enlighet med Röda Korsets grundprinciper, regler och anvisningar 

för biståndsarbete för att förebygga och skapa beredskap för kriser och katastrofer samt 

hjälpa människor som drabbats av kriser och katastrofer. Med hjälp av fonden kan man 

stärka hjälpberedskapen och en positiv inställning till solidaritet och biståndsarbete. Fonden 

kompletterar regional och lokal biståndsverksamhet.  

 

Riktade medel måste användas för det avsedda syftet. Om den ursprungliga användningen 

inte är möjlig, kan styrelsen besluta om användningen av medel i motsvarande syfte. 

 

5 § 

Beslut om användning av fondens medel 

 

Generalsekreteraren beslutar om användningen av fondens medel på grundval av förslag 

från de olika sektorerna. Generalsekreteraren kan delegera sin befogenhet till en funktionär i 

enlighet med organisationens arbetsordning. 

 

Avdelningen eller distriktet får besluta om användning av fondens medel i enlighet med 

riktlinjerna för biståndsverksamheten i hemlandet. 
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6 § 

Övervakning av fonden 

 

Finlands Röda Kors styrelse övervakar insamlingen av medel till fonden, användningen av 

medel samt att fondens tillgångar räcker till. 

 

7 § 

Fondens bokföring och revision 

 

Fondens bokföring sköts som en del av centralförvaltningens ekonomiförvaltning på ett 

sådant sätt att fondens intäkter, utgifter och bidrag anges separat i bokföringen. Fondens 

förvaltning och bokföring granskas som en del av organisationens övriga revision. 
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Finlands Röda Kors regler för katastroffonden kompletteras av Röda Korsets grundprinciper 

och Finlands Röda Kors styrelses godkända direktiv för insamling och redovisning, direktiv för 

biståndsverksamhet i hemlandet samt riktlinjer för internationell biståndsverksamhet.  

 

 


