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Startpaket
Insamling

Verksamhetsformer

• Rekrytering av insamlare
• Bössinsamling
• Skolinsamlingar
• Företagssamarbete
• Basarer
• Redovisning och rapportering

Utbildning

Insamlingschefsutbildning
 

Så här kommer du igång 
 
Avdelning rekryterar insamlingschefen och skickar honom eller henne till en in-
samlingschefsutbildning som arrangeras av distriktet. Om möjligt lönar det sig att 
ta med avdelningens informatör, kontaktpersonen för skolsamarbete och några 
medarbetare till insamlingschefen till utbildningen. 
 
Avdelningens styrelse utarbetar tillsammans med insamlingschefen en insamlings-
plan för avdelningen. I planen antecknas: 

• de viktigaste/lönsammaste insamlingsplatserna och insamlingsmetoderna   
 inom  
 området samt en bemanningsplan för dem 
• en uppskattning om hur många insamlare är tillgängliga
• intern information, dvs. hur insamlarna kan nås samt information till insamlare
• vilka material är tillgängliga och var de fås
• kontaktuppgifter till lokala medier 
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Var kan man få hjälp 

Mer stöd ges av distriktets insamlingschef och faddern samt planerarna för medelsan-
skaffning på centralbyrån.

Finansiering 
Insamlingsmaterialet är kostnadsfritt för avdelningarna. Avdelningens insamlingskostna-
der kan genom separat avtal täckas med distriktets insamlingskostnader.   

Material 

För insamlingschefen: 
• Röda Korsets anvisning för insamling och redovisning 
• Kampanjbrevet för Hungerdagen
• Kampanjbrevet för Rödakorsveckan
• PowerPoint-utbildning för Hungerdagen
• Blankett för insamlingsplan
• Blankett för insamlarens personuppgifter
• Lista över insamlingsplatser och insamlare
• Lista över insamlare
• Redovisningsblankett och giroblankett
• Redovisningsblankett för insamlingen
• Serien Kerääjän ohje (Anvisning för insamlare) 2014
• Videon Kerääjän ohje (Anvisning för insamlare) 2014 

• Insamlingsbössor, sigill och tillståndsdekaler
• Insamlingsvästar
• Namnkort och säkerhetsnålar för frivilliga
•	 Affischer	
• Tack-broschyrer
• Tack-dekaler
• Ballonger
• Postkort för Hungerdagen
• Brevpapper och kuvert för Hungerdagen
• Säkerhetspåsar för redovisning av pengar

• Hitta ditt sätt att hjälpa-banderoller
• Hungerdag-banderoller
• Avdelningsbox (kan beställas i nätbutikens avdelningsvy)
 
• Gruppen FRK Hungerdag och FRK Insamlingar på RedNet, nättjänsten för frivilliga


