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

19 - 2020
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Full fart på tre steder
Til helgen er vi klare for årets høstsamling, og vi gleder oss til å treffe nesten
100 av våre flotte frivillige. Denne gangen har vi, på grunn av
koronasituasjonen, delt oss i tre. 

Hjelpekorpset møter på Straand hotel i Vrådal og skal blant annet lære mer om ledelse av
aksjoner. På Comfort hotel i Porsgrunn kommer nye frivillige som skal gjennom startpakka
som sørger for at de er godt rustet til å gjøre en innsats for Røde Kors i sitt nærmiljø. Siste
pulje er Røde Kors omsorg, som skal innom alt fra personvern til aktivitetsledelse og
mottak og ivaretakelse av frivillige. De møtes på Quality hotel Skjærgården i Langesund.

Anja Hammerseng-Edin byr på morgenmotivasjon på nett for hele gjengen. På kvelden
dukker Lena Barth Aaarstad og Ruben Kvålseth opp for å bidra til å åpne latterdørene
skikkelig etter en dag full av fag, og til slutt slipper Stig Ulv oss inn i sitt hjemmestudio for
å vise hvordan han får gitarene til å snakke.

Følg med på våre arrangementssider på Facebook

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://fb.me/e/80TbtkwpJ
https://fb.me/e/80TbtkwpJ


Feiret 40 år på Rjukan
Pasientvennene til Rjukan og Tinn Røde Kors feiret nylig 40-år som faste gjester
på det lokale sykehuset. Kari Nes (95), som har vært med siden starten, fikk
ekstra oppmerksomhet.

Se video fra feiringen her

https://youtu.be/0r1IqykKhZM
https://youtu.be/0r1IqykKhZM


Nyoppusset Korsveien
Korsveien har blitt pusset opp, og 3.
november er vi klare for lansering. Målet er
å gjøre det enklere å finne frem på sidene
og bidra til at du som frivillig får raskt
tilgang til det du har behov for.

Dersom du har spørmål knyttet til bruk av
sidene, kan du henvende deg til
korsveien@redcross.no
For spørsmål knyttet til Telemarks interne
sider, kontakt bjorn.sodeland@redcross.no.

Les mer om oppussingen her

Ny innmeldingsside
I morgen blir ny innmeldingsside for
frivillige tatt i bruk på rodekors.no.

Nye frivillige får se en video om det å være
frivillig og blir bedt om å å signere etikk- og
taushetserklæringen digitalt. Frivillige kan
også oppdatere personopplysninger om
seg selv.

Se video om den nye innmeldingssiden her

Kurs i valgkomitearbeid
Torsdag 12. november inviterer vi våre
valgkomitéer til digitalt
arbeidsverksted.

Vi ser frem til spennende diskusjoner og
erfaringsutvekslinger. 

Påmelding innen 2. november.

Les mer og meld deg på her

Midler til lokal aktivitet
11. november går fristen ut for
lokalforeninger som ønsker å søke om
støtte til aktiviteter gjennom
Søknadsportalen.

Les mer om hva din lokalforening kan søke
på og finn søknadsskjemaer her

Rapporteringsskjemaene for midler mottatt
i 2020 er tilgjengelige.

Les mer om rapportering her

På grunn av koronasituasjonen kan det i
noen tilfeller være behov for å søke om
omdisponering av midler.

Les mer om omdisponering av midler her

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/nyekorsveienlanserestirsdag3november.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=bhNwNM-PEmg&feature=youtu.be
http://static.mnm.as/lqhevuhddq-8086.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Tjenester/Lokalforening/S%C3%B8knadsportal
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/N%C3%A5-kan-du-s%C3%B8ke-midler-til-aktiviteter-2021-i-S%C3%B8knadsportalen.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Rapportskjema-er-klare-til-bruk-i-S%C3%B8knadsportalen.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Trenger-dere-%C3%A5-omdisponere-midler.aspx


Besøk av feltsalg
Røde Kors sine feltselgere går for øyeblikket fra dør-til-dør i Porsgrunn. De er iført hvit vest
eller rød t-skjorte og bærer godt synlige ID-kort. Alle ververe følger de nasjonale
retningslinjene for smittevern. 

Ververne er deltidsansatte i Norges Røde Kors og lokalforeningene i områdene der
vervingen foregår skal alltid bli varslet i forkant. I forgårs var det ververe i Siljan, men på
grunn av en svikt i rutinene, ble ikke lokalforeningen varslet om dette på forhånd.
Nasjonalkontoret beklager at dette har ført til forvirring og bekymring.



Informasjon om lokale aktiviteter til
medlemskontingenten
I slutten av desember sendes medlemskontingenten for 2021 ut. Sammen med
kontingentbrevet har alle lokalforeninger mulighet til å legge ved informasjon
om sine aktiviteter. Fristen for å sende teksten inn til nasjonalkontoret er 30.
november .

Les mer

Varsling om kritikkverdige forhold
Alle ansatte og frivillige i Røde Kors har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i
organisasjonen. Du skal i hovedsak rapportere krtikkverdige forhold til nærmeste leder. Du
kan også bruke varslingskanalen varsling@redcross.no. 

Les mer om varsling her

INFOBREV FOR HJELPEKORPS

UKENYTT - Ukenytt er nyhetsbrevet til nasjonalkontoret i Røde Kors.
Se alle utgavene av Ukenytt her 

REFERATER - Styre og stell
Distriktsstyret - 14.10.2020
Distriktsråd hjelpekorps - 10.09.2020

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Brev-fra-lokalforeningene-til-medlemmene--hovedkrav-2021.aspx
mailto:varsling@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/HvemViEr/Organisasjonen%20v%C3%A5r/Ansatt%20i%20R%C3%B8de%20Kors/Sider/Varslingsrutiner.aspx
https://sway.office.com/nl2gVRCNcqLWksxT?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Ukenytt-8_2018.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2020/201014%20protokoll%20DS%20m%C3%B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%C3%A5d%20Hjelpekorps/Referat/2020.09.10%20Referat%20distriktsr%C3%A5d%20hjelpekorps.pdf


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

BINDELEDDET - ARKIV
Se tidligere utgaver av Bindeleddet 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

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bindeleddet-arkiv/
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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