
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon

Bindeleddet - Telemark Røde Kors - 1 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Presidentbesøk i Skien
Onsdag 15. januar klokken 18.00 kommer selveste Robert Mood, president i Røde Kors, til Skien i
forbindelse med Klimafestivalen § 112. Han besøker Skien bibliotek og det er Besteforeldrenes
klimaaksjon som har invitert.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til det til å sette av kvelden.

Les mer 

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://klimafestivalen112.no/arrangement/apningsarrangement-klimafestivalen-�112/


Skal styrke lokal kapasitet
I 2020 ruller Telemark Røde Kors ut en stor
rekrutteringskampanje med hovedfokus på
Vest- og Aust-Telemark, inkludert Drangedal.

Kampanjen er et tilbud til lokalforeningene våre i
området. Først ute var Rjukan og Tinn Røde Kors
der en informasjonskveld ble arrangert onsdag
kveld. Neste uke, nærmere bestemt 15. januar, er
det Fyresdal sin tur.

Kontakt brynhild.hardang.hanto@redcross.no for
mer informasjon.

Landsmøtet 2020
Landsstyret har vedtatt utkast til nytt
hovedprogram og utkast til endringer i
lovene. Disse utkastene sendes nå til hele
organisasjonen på høring med høringsfrist 24.
april 2020.

Les mer om landsmøtet og høringen her

Maler for lokalforeningsarbeid
Trenger du hjelp til oppsett av årsberetning,
handlingsplan og protokoll, eller veiledning for
gjennomføring av valg? På Korsveien finnes mye
nyttig informasjon og maler til bruk i
lokalforeningsarbeid.

Finn maler og annet nyttig informasjon her

Støtte fra Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen er en viktig støttespiller for
flere av våre lokalforeninger. I 2019 fikk følgende
lokalforeninger penger fra stiftelsen:

Bø Røde Kors
Drangedal Røde Kors
Kragerø Røde Kors
Notodden Røde Kors

Se fullstendig oversikt over Gjensidigestiftelsens
tildelinger her

https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen v�r/Landsm�tet/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen v�r/Landsm�tet/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Nytt�rnyemuligheter.aspx
https://www.gjensidigestiftelsen.no/app/uploads/2019/12/Gavetildelinger-i-Gjensidigestiftelsen-2019-.pdf


Besøk på årsmøtet
Ønsker din lokalforening besøk fra distriktsstyret i
forbindelse med årsmøtet? Da hører vi gjerne fra
deg. Husk også å melde fra til distriktet om dato
for lokalforeningens årsmøte.

Send e-post til:
dk.telemark@redcross.no

Tillitsvalgte distrikt
Har du innspill til gode kandidater i forbindelse
med valg av nye tillitsvalgte for distrikt i 2020? 

Kandidater som foreslås må være spurt først og
ha sagt seg villige til å stille.

Frist for å melde kandidater er 10. februar.

Les mer

Høstsamling 2020
Planleggingen av høstsamlingen 2020 er allerede
i gang. Ressursgruppe opplæring ønsker innspill
fra deg til kurs og andre tilbud det er behov for.
Dato for samlingen er satt til 6.- 8. november.

Send innspill til:

unnb.rgo@gmail.com
marlena.sljivo@redcross.no

FRIST: 1. MARS

Kurs i grunnleggende
pedagogikk
Ressursgruppe opplæring inviterer til kurs i
grunnleggende pedagogikk.

KURSDATOER:

Forkurs 22. januar (Bø og Skien)

Hovedkurs 7.- 9. februar (Porsgrunn)

Påmelding og spørsmål sendes til:

kurs@telemarkrk.no

Nytt varslingssystem
Norges Røde Kors inngikk 20. des. 2019 avtale
med F24 Nordics AS om anskaffelse av CIM, et
nytt varslingssystem. CIM erstatter UMS, som
Røde Kors har brukt siden 2004. 

Norges Røde Kors vil klargjøre CIMs
varslingsløsning for utrulling i hele organisasjonen
i god tid før UMS avvikles.

http://static.mnm.as/banhyxmpkk-8086.pdf


KURS: Digital
informasjonssikkerhet
I et nytt e-læringsopplegg Røde Kors i en kort
periode har tilgang til, kan du lære mer om
hvordan du unngår hacking, svindel og andre
utfordringer du kan møte i din digitale hverdag.

Kurset tar rundt en time å gjennomføre og er
tilgjengelig på norsk og engelsk frem til 31. januar
2020. Det vil ikke være mulig å registrere det i
Røde Kors sine kompetansesystem.

Les mer og ta kurset her 

Mer informasjon kommer.

UKENYTT - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.

Les siste utgave av Ukenytt her (Uke 51 - 2019)
Se alle utgavene her 

REFERATER
Distriktsstyret 
Hjelpekorps
Ressursgruppe opplæring
Omsorg

TIPS OSS
Har du gode bilder og godt stoff fra aktiviteter i din lokalforening? Da vil vi gjerne ha det med i
Bindeleddet, Røde Kors Avisa, på sosiale medier eller på våre nettsider. 

Send bilder og tips om gode saker her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktør: Bjørn Runar Foss Sodeland

Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Powered by Make

https://app.xtramile.no/courses/r%C3%B8dekorsnorge
https://sway.office.com/pdu4mXIW6vEOqfaj?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx
http://static.mnm.as/tpagqergum-8086.pdf
http://static.mnm.as/stiwdtrvkp-8086.pdf
http://static.mnm.as/iwwodhnbju-8086.pdf
http://static.mnm.as/zttnnnwfpy-8086.pdf
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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