
HVA
SKJER?

Full fart på
ledersamlingen for

Akershus og Buskerud i
helgen!

I helgen var om lag 130 frivillige ledere fra Røde Kors i Akershus
og Buskerud med på ledersamling på Sundvollen hotell. Det ble
en innholdsrik helg med foredrag, kurs, workshops og sosialt
samvær.



Geir Wickstrøm Olsen, lokallagsleder i Ullensaker, mente samlingen
var nyttig og hyggelig. 
 − Vi har vært en stor gjeng fra Ullensaker her i helgen. Fordi vi mener
det er viktig å bygge   nettverk, kunnskap og samhold. Også er vi
stolte av å ha vunnet banketten, smiler den   fornøyde
lokallagslederen. 
 
Irriterende kollegaer 
Ett av mange høydepunkter denne helgen var Per Henrik Stenstrøm
som fortalte om ulike personlighetstyper, og hvordan vi forholder
oss til dem. Han snakket også humoristisk om hva som irriterer oss
på arbeidsplassen. 
− En superoptimist, pessimist, skrytepave eller primadonna er
ressurser som må behandles på ulike måter. Som leder gjelder det å
lære seg om hvordan disse menneskene virker, fortalte den erfarne
foredragsholderen.

Festmiddag med pianobar rundet av lørdagen. Søndag var det igjen
full aktivitet med blant annet førstehjelpskurs, lederutviklingskurs,
og lokal inspirasjon for Buskerud og Akershus.

NB: Husk å fylle ut evalueringsskjemaet som kommer på e-post. Din
mening gjør oss bedre! 

Østfold neste helg 
Førstkommende helg er det Østfold sin tur. Der blir det ledersamling
med mye nyttig for distriktets mange frivillige ledere. Per Henrik
Stenstrøm kommer selvsagt. Det gjør pianoentertainer Robert
Walmann også. Så blir spørsmålet hvem som vinner banketten i
Sarpsborg. Programmet finner du her.

https://rodekorsviken.mailmojo.page/ledersamlingostfold/


 

D-råd Omsorg Akershus
trenger deg nå!

 

Valgkomiteen for Distriktsråd Omsorg Akershus (d-råd) er på jakt
etter kandidater til neste års d-råd. 
Hvis du, eller noen du kjenner vil bli med, ta kontakt for en
spennende mulighet!

D-rådet er et rådgivende organ for Distriktsstyret i saker som angår
omsorgsaktivitetene og er pådriver på området. Rådet støtter
omsorgsaktiviteter og aktivitetsledere i lokalforeningene. De fyller
også en viktig rolle i å holde samlinger for frivillige i omsorg i
Akershus.

Som medlem i rådet får du opplæring og erfaring av styrearbeid
samt et bedre innblikk i hvordan Røde Kors fungerer i regionen og et
større nettverk. Du får anledning til å påvirke på et større område en
kun lokalt. Vi trenger deg som er engasjert, og som kan ta initiativ.
Du er en lagspillersom vil støtte opp om andre. Du må ha litt tid til
overs, til møter og planlegging samt kontakt med lokalforeningene.

Hvis dette er noe for deg eller hvis du kjenner noen som passer inn
så ta kontakt med oss på telefon 41520823 for en uforpliktende
samtale.



Bli med på årsmøte-
WEBINAR 28. november

klokken 18:00
 

 

Som i 2022, vil vi i faggruppen «støtte og utvikling» invitere til et
eget webinar der tematikken er «Forberedelser til årsmøtet
2023».

Vi har erfart at mange lokalforeninger bruker mye tid og ressurser på
alt som følger et årsmøte. Noen har det i fingertuppen, andre er nye i
jobben og skal starte fra «scratch». Gjennom webinaret tar vi en
gjennomgang av de forhold vi tenker at det er viktig de begynner å
se på så fort de har anledning – gjerne i desember!

Vi har utarbeidet en mal for årsberetning, regnskap,
revisorberetning, handlingsplaner og budsjett, valgkomiteens
innstilling og årsmøteprotokoll som vi deler.
Vi snakker litt om formaliteten rundt innkalling, saksliste og
gjennomføring.
Det blir brukt tid på å snakke litt om valgkomiteens rolle og mulig
arbeidsmåte, samt muligheter for å planlegge litt for hvordan et
nytt styre kan komme godt i gang (kursmuligheter/styreseminarer
m.m)
Det brukes også litt tid på å snakke om betydning av å tenke på



g p y g p
signeringsrutiner både i Altinn og i bank med tanke på et nytt

styre som skal på plass, samt disposisjonsfullmakter. Det kan
hende at noen bør ha dette opp som en egen årsmøtesak.
I 2023 slipper vi å bruke tid på nye lover - de kommer først på nytt
i 2024 etter Landsmøtet.

Selv om et slik intensivt WEBINAR o�e er mye monolog, så forsøker
vi også å få til litt dialog for å utveksle de mange gode erfaringer som
er der ute og besvare spørsmål. 
 
Meld deg på her

Velkommen skal du være!

 

Ledersamlingen for Østfold nærmer seg.

Førstkommende helg er det tid for ledersamling i Østfold. 

Det vil bli sendt ut praktisk informasjon til alle deltakere tirsdag
15.11.

Har du spørsmål? Kontakt Henrik Sæterdal på
henrik.saterdal@redcross.no

ØKONOMI

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81qIKHFV_6gpEg_DUkMEgc_lURUNUSTlJMFpBSFYxTklPNkw3SzcyVDhRNi4u&sharetoken=q2dBkXbKbRMzg7lsk1KG


Ny søknadsrunde i
strømstøtteordningen

for frivillige
organisasjoner

 

Søknadsskjemaet for strømstøtteordningen for frivillig sektor
for perioden juli- september er åpen.

Nytt i denne runden er at søknadsbehandlingen vil foregå
fortløpende. Det er derfor viktig at organisasjoner som har
betalingsutfordringer søker så raskt de kan. Det vil kunne gi
utbetaling av støtte 4-5 uker sammenlignet med forrige
søknadsrunde. Søknadsfrist er 16. november klokken 13:00.

Søk på Lotteri- og sti�elsestilsynets nettside.

Utbetaling av penger! 

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/


 

Vi minner om at alle lokalforeninger som har søkt og fått
innvilget støtte via Søknadsportalen for 2022, må sende
refusjonskrav.

Det anbefales fortløpende innsending når aktiviteten eller
anska�elsen er gjennomført. Dette gjelder lokalforeninger som ikke
allerede har fått utbetalt tildelt beløp. Har dere midler dere ikke får
brukt, gi oss beskjed!

Sendes til okonomi.viken@redcross.no

Nytt fra Norges
Røde Kors

Situasjonsbilde: Covid-19
i Norge

mailto:okonomi.viken@redcross.no


Folkehelseinstituttet publiserte denne uken en risikovurdering
av covid-19 i Norge.

I risikovurderingen sier FHI at koronasmitten nå er økende og også
antallet sykehusinnleggelser går opp. Dette er trolig starten på en ny
bølge med koronasmitte. Videre mener FHI at vi denne vinteren
sannsynligvis vil få en epidemibølge med både koronasmitte,
influensa, RS-virus og muligens også kikhoste. Samlet sett betyr
dette at belastningen på sykehus og særlig barneavdelinger kan bli
stor eller betydelig, særlig om flere smittebølger kommer samtidig
eller rett etter hverandre.

Situasjonsbrief: Fred i
Etiopia



Det er ikke o�e vi får muligheten til å komme med gode nyheter -
vi fokuserer jo mest på humanitære kriser og temaer. Men 2.
november ble de største partene til volden i Etiopia enige om en
fredsavtale, to år etter at konflikten startet 3. november 2020.

Uten at vi vet det nøyaktige omfanget (antall døde, rammet av
matkrisen), så beregner eksperter at konflikten i Etiopia er en av de
største, hvis ikke den største, konflikten i verden med titusenvis av
døde, millioner tvunget på flukt, og store deler av befolkningen i
nord på randen av hungersnød. Fredsavtalen kom overraskende på
mange, og det er ikke sikkert den holder, men den gir fortsatt en god
grunn til å feire. Nå kan forhåpentligvis nødhjelp komme frem
uhindret slik at de mest umiddelbare behovene kan bli dekket. 

Grønt tiltaksnivå på
nasjonalt nivå



 

I lys av dagens sikkerhetspolitiske situasjon og konsekvensene
av den, har generalsekretæren besluttet å iverksette grønt
tiltaksnivå på nasjonalt nivå i henhold til beredskapsplanen til
Norges Røde Kors.

(Beredskapen i Norges Røde Kors har fire tiltaksnivå: Hvitt=normalt,
Grønt=økt årvåkenhet, Gult=operativ kriseledelse og
Rødt=Strategisk og operativ kriseledelse) Dette gjøres for å
signalisere at vi har økt årvåkenhet i en omski�elig tid med ulike
situasjoner som kan utvikle seg til å ha konsekvenser i form av
uønskede hendelser og økte humanitære behov som også Røde Kors
vil måtte respondere på.

Vil du jobbe med
økonomi?



 

Akkurat nå har Norges Røde Kors en kampanje som skal få folk til
å klikke inn på en ekstern landingsside, der de kan se tre helt
sentrale stillingsannonser på økonomi- og
administrasjonsavdelingen i Røde Kors.

Om du ønsker å hjelpe oss å spre budskapet, setter vi stor pris på om
du deler lenken i ditt nettverk og sosiale kanaler. Kjenner du noen
som du tror vil passe inn hos oss? Spre ordet! Sjekk ut siden her!

KURS OG
KOMPETANSE

 

Derfor bør du alltid
bruke kurskoden! 

https://info.dfind.no/rodekors


Legge inn kurs i Ressurssystemet? Markedsføre kurs? Søke
opp/delta på et spesifikt kurs i Ressurssystemet? Alt handler om
den 5-sifrede kurskoden som følger kurset!

Vil du søke opp - eller melde deg på kurs? Her er oppskri�en:

Gå til Ressurssystemet
Skriv kurskoden i søkefeltet (uten #) og trykk SØK.

Du kommer da rett til det aktuelle kurset og kan eventuelt trykke
«MELD PÅ KURS».

Ressurssystemet har mange valg og muligheter, men dette den
enkleste måten å finne kurs på. En annen fordel med å bruke
kurskoden er at du slipper å skrive inn hele kursnavnet. Husk derfor
alltid kurskoden når du markedsfører kurs på Facebook, på e-post,
muntlig eller via andre kanaler.

Finn flere kurs

Vil du finne flere kurs i en forening, et Røde Kors-distrikt eller i hele
fylket:

Skriv kun stedsnavn (ikke XX Røde Kors, men bare Askim, Buskerud
osv.) i søkefeltet. Da får du opp kommende kurs i kronologisk
rekkefølge. Du kan også bruke «Avansert søk» eller andre funksjoner
i systemet. 
 
Kontakt frivilligservice@redcross.no hvis du trenger hjelp!

mailto:frivilligservice@redcross.no


Kontakt frivilligservice@redcross.no hvis du trenger hjelp!

 

KURS OM
KRISE Kommunikasjon
under pågående
hendelser 
Kursmodulen henvender seg til talspersoner for Røde Kors under en
hendelse, og gir en innføring i hvordan kommuniserer vi i media
under en pågående hendelse.

Du finner kurset her: kommunikasjon under pågående hendelser
(sharepoint.com)

Målgruppen for kurset er frivillige og ansatte som er aktuelle som
talspersoner eller kontaktperson for media lokalt, regionalt og
nasjonalt under en pågående hendelse eller en ekstraordinær
situasjon.

Kurset, som også egner seg godt til bruk i en workshop, tar for seg
grunnleggende prinsipper for eksternt kommunikasjonsarbeid i
Røde Kors, og gir også konkrete tips til hvordan man forbereder seg
og gjennomfører et intervju som talsperson for organisasjonen  

 
09.11. Grunnkurs ledelse
9. nov. Grunnkurs ledelse

Hensikten med Grunnkurs ledelse er å i gi innsikt og bedre
ferdigheter i praktisk Røde Kors-ledelse. Grunnkurs ledelse
Grunnkurs ledelse (sharepoint.com)

mailto:frivilligservice@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-kommunikasjon_under_hendelser.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnkurs-ledelse.aspx


Påmelding skjer i kurskatalogen i ressurssystemet:

9. nov - Grunnkurs ledelse 
kl. 13.30-15.00 Kurskode #64630 
kl. 19.30-21.00 Kurskode #64631 
 

17 og 24.11. Kursholder
og instruktør-kurs
Vi trenger flere gode og trygge kursholdere og instruktører til å ta
imot og gi frivillige en god start, og sikre at vi har trygge og
kompetente frivillige i aktivitet. Røde Kors-skolen setter opp et
nasjonalt og digitalt opplæringsløp i november: Påmelding
i kurskatalogen:

17. og 24. November Grunnleggende pedagogikk - Dig. Ped. –
kurskode #64131

Dette er en gjennomføring av fagbolkene. Det vil være noe forarbeid,
og en oppgave mellom de to kurssamlingene 17. og 24. november.

Undervisningspraksisen gjennomføres lokalt. Vi anbefaler at
undervisningspraksisen gjennomføres fysisk, med mindre det
handler om å gi opplæring til kursholdere som skal holde webinarer.

Det kan være lurt at flere fra samme lokalforening gjennomfører
opplæringen sammen, da er det større mulighet for at dere sammen
kan gjennomføre undervisningspraksisen i deres lokalforening.

 

05.11. Digital
Seniorsamling
Lillehammer Røde Kors inviterer til Digital Senior Samling lørdag
05.november.

https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
https://l.workplace.com/l.php?u=https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx&h=AT2Yey_VsZXeiUj9z81Y034WuXP4IKJy8j8liTvmUPuLArmQ-_UrMT6aZz8R_GupSK_Moem76LgB3MGWXKqdojW4SIhnzb5vmCBbcKaK6ncKvwqKN_KP42w4TpOvbKTgUIb1_kccr3s53nji&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1QHS4RcTbHTtotDBeYnszEStKRy3CbXK502-GofUXSoZ2El2MuToVC6UmGFZdAT00f5wQ3_Xfg89Ilu-zqQq3VA75TYQgZhqOCQrsP8hy8stK6NqK1jB4mR-x1U6AS2zWbpxuB0qeqRjbQzKaH7qy-9v9Me0430w0FCqCmIaoliFzlQyjtjZ6p8MIcsNyFcXAzoCRGSUhZERpOnBA
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=64131


Alle som er interessert i eller engasjert i aktiviteten «Digital senior» i
Røde Kors oppfordres til å bli med! 
Konferansen skal gi både inspirasjon, sosialt- og faglig påfyll.
Samlingen vektlegger læring, erfaringsutveksling og
relasjonsbygging, og arrangeres sammen med Røde Kors-helgen i
Innlandet 2022, 4.- 6. november. Det vil bli mulig å delta på
kurshelgen i sin helhet før og etter bolken med digital senior for den
som vil. Samlingen finner sted på Scandic Lillehammer fra 09.30 -
17.00.

For mer informasjon og påmelding les mer i nyhetsbrev-invitasjonen

her (Sway).

30.11 Onsdagswebinar:
Den hvite bussen
 

Bli kjent med opplevelsessenteret Den hvite bussen, og lær mer om
en av historiens største humanitære aksjoner.

Den hvite bussen som er utstilt på nasjonalkontoret, er én av totalt
seks busser som er bevart fra redningsaksjonen, og den eneste i
Norge. Bli med på onsdagswebinar 30. november for å høre mer om
den dramatiske redningsaksjonen:

kl. 13.30-15.00, kurskode #65003 
kl 19 30-21 00 kurskode #65004

https://sway.office.com/cuIrmJgiOeDwDqM0?ref=email
https://sway.office.com/cuIrmJgiOeDwDqM0?ref=email


kl. 19.30-21.00, kurskode #65004 

 
På onsdagswebinaret vil du få høre mer om den dramatiske
redningsaksjonen og de fascinerende historiene om menneskene
bak som gjorde dette mulig. Du vil få en presentasjon av utstillingen
og om opplegget vi tilbyr skoleklasser og grupper som besøker oss.

 

08 og 15.12.
Kursholderkurs:
Taushetsplikt
Taushetsplikten de frivillige har er avgjørende for å opprettholde
trygghet og tillit i Røde Kors. Vil du bidra til å spre kunnskap og
bevissthet om dette i ditt distrikt? Digital kursholderopplæring
gjennomføres på Teams. Kursholdere fra hele landet er velkomne:

Påmelding i kurskatalogen i ressurssystemet: 
8. desember kl.12.30-15.00, kurskode #64908 
15. desember kl.17.30-20.00, kurskode #64931

Kontakt froydis.kristin.patursson@redcross.no for mer informasjon,
eller meld deg på via kurskatalogen i ressurssystemet.

 

10.12. Kursholderkurs:
Tør du å lytte
Tør du å lytte er et kurs utviklet for å styrke frivilliges trygghet i
møte med barn og unge som har opplevde noe vanskelig.

Vi trenger flere kursholdere over hele landet, og 10. desember holder
vi nasjonalt kursholderkurs for Tør du å lytte i Oslo. Er du en erfaren
kursholder innen Omsorg eller Hjelpekorps, så meld deg på! Kurs-ID
i ressurssystemet er 61340.

Lokale opplæringskoordinatorer i samarbeid med Røde Kors-skolen
prioriterer hvem som får plass på kurset. 
 

https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx
mailto:froydis.kristin.patursson@redcross.no
https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-tor-du-a-lytte.aspx


11.12. Kursholderkurs:
Førstehjelp mot
selvmord
Røde Kors har sammen med Nasjonalt senter for or
selvmordsforskning og forebygging, utviklet kurset “førstehjelp mot
selvmord” hvor hensikten er å gi deltakerne trygghet i rollen som
hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Kurset har ski�et
navn fra «samtale med personer i selvmordsfare» til «førstehjelp
førstehjelp mot selvmord» Kurset er ellers det samme og gir
tilsvarende kompetanse.

 Kurset holdes på Nasjonalkontoret.

MELD DEG PÅ KURSET HER!

ARKIV

For andre hendvendelser, kontakt Robert på robert.walmann@redcross.no

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-samtale-med-personer-i-selvmordsfare.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/viken/nyhetsbrev/
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

