
HVA
SKJER?

ALLE: Har du meldt deg
på distriktsårsmøtet?

 

De lokale årsmøtene er godt i gang. Så kommer
distriktsårsmøtene. Der kan du bli med! 

På distriktsårsmøtene kan du bli med som delegat eller observatør.
Men hvem er egentlig et delegat?



Et delegat er en representant fra lokalforeningene som har
stemmerett. O�e er dette leder eller nestleder – eller en som blir
utpekt.

Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan
distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref. § 12,
Lover for distriktene i Røde Kors). Hvis det er andre enn deg som skal
ivareta rollen som delegat, informer oss om dette innen 3. mars i
Buskerud og 25. mars i Akershus og Østfold.

Årsmøte for Buskerud:
Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg.
Dato: 25.03.23

Påmelding og program

Årsmøte for Akershus:
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Dato: 15.04.23

Påmelding og program

Årsmøte for Østfold:
Sted: Scandic Brennemoen
Dato: 15.04.23.

Påmelding og program

Enkelte lokalforeninger har lokalt årsmøte etter de overnevnte
fristene. For de dette måtte gjelde vil det være en utvidet frist.
Formell innkalling vil bli sendt senest 21 dager før distriktsårsmøtet.

AKERSHUS: Inviterte på
middag

https://rodekorsviken.mailmojo.page/arsmotebuskerud/
https://rodekorsviken.mailmojo.page/arsmoteakershus23/
https://rodekorsviken.mailmojo.page/arsmoteostfold/


Forrige uke inviterte Asker Røde Kors alle frivillige til middag på
Holmen Fjordhotell.

Middagen ble ledet av Egil Rollheim, leder for besøkstjenesten.
Meningen var å gi de om lag 200 frivillige i Asker Røde Kors en takk –
og samtidig lage en sosial møteplass der de kan bli kjent med
hverandre på tvers av grupper. Ledere for ulike tjenester fikk også
presentert sine faggrupper. For de fremmøtte ble det en kveld med
god mat – og enda bedre samtaler. Og alle fikk vite mer om hva
Asker Røde Kors gjør.

BUSKERUD: Opprettet
beredskapsnett

 



Det er opprettet beredskapsnett mellom politi og
områdelederne i hjelpekorpset i Buskerud. Alle korps er lyttene til
korpskanal i nødnett. Dette i tilfelle mobilnett skal falle ut som følge
av store mengder snø på trær og linjer.

Dette er et nyttig verktøy for hjelpekorpsene. 

ØSTFOLD:
Barneministeren besøkte

Fellesverket



Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøkte i forrige uke
ungdommene på Fellesverket 1016 i Sarpsborg . Og hun var veldig
imponert over tilbudet.

– Veldig hyggelig å møte ungdommene og det så ut som de koste seg
skikkelig med å være her. Og det gleder mitt hjerte og se at det er så
mange som har en så fin møteplass, der de også får servert god mat
og at det er ulike ting de kan holde på med. Det er veldig kjekt å se,
sa ministeren.

Les hele saken og se flere bilder her:
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/ostfold/om/aktuelt/2023/toppe-
besokte-fv/

ØSTFOLD: Full fart i
bakken

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/ostfold/om/aktuelt/2023/toppe-besokte-fv/


140 ungdommer fra Østfold var i helgen med på slalåmtur til
Kongsberg.

Lørdag 11. februar tok Skiptvedt, Sarpsborg, Spydeberg og
Rakkestad Røde Kors med seg 140 ungdommer til Skimore på
Kongsberg. En fin dag fylt med god mat og drikke, og ikke minst
mange runder i bakken. Tusen takk til alle frivillige som stilte på
turen!

ØSTFOLD: Ressursgruppe
ungdom på turnè i

Østfold



Ressursgruppe ungdom har besøkt Skiptvet og Askim Røde Kors.

I januar har ressursgruppe ungdom vært på besøk hos Askim og
Skiptvet Røde Kors. Ressursgruppen i løpet av året besøke alle
lokalforeningene i Østfold med ungdomsaktivitet. Målet med
turneen er å lære mer om hvordan aktivitetene drives lokalt, fortelle
om ressursgruppen sitt mandat og funksjon. Gruppen skal sikre
medvirkelse, demokrati og ungdomsinnflytelse på distriktsnivå i
Østfold Røde Kors.

Ta kontakt med ressursgruppemedlemmene eller kontaktperson for
Røde Kors Ungdom i Viken, Tiril Heiret (tiril.heiret@redcross.no)
dersom du ønsker å sitte i ressursgruppa eller kjenner noen som er
interessert!

ALLE:
Lederutviklingsprogram:

Ledelse i Røde Kors
 

mailto:tiril.heiret@redcross.no


Norges Røde Kors inviterer deltakere til
lederutviklingsprogrammet, som starter 18.mars 2023.

Med dette programmet tilbyr Røde Kors praktisk lederutvikling i tråd
med vår ledelses-modell. Vi vil arbeide med hva lederrollen
innebærer, hvordan sette retning og å sikre godt samarbeid i
styret/korpset/rådet. Vi ser også på hvordan ledere får frivillige med
seg og bidrar til gjennomføring av planer og aktiviteter.

Programmet passer for deg som har 2 års ledelseserfaring fra
Røde Kors eller fra arbeidslivet og er:

leder eller nestleder i lokalforeningen
medlem i et styre eller råd
aktivitetsleder eller gruppeleder

Deltakerne vil møtes i plenum til to fysiske samlinger:

en oppstarts-samling 18. mars
og en samling ved avslutning 2. september 2023.

Begge samlingene holdes i Oslo. Utover dette foregår programmet i
læringsgrupper med 4-5 deltakere på Teams. En fasilitator
tilrettelegger for læringsgruppens arbeid.

Dersom du vil delta er det viktig at du:

setter av nok tid til å delta på møtene og å gjøre forarbeidet
deler opplevelser og erfaringer i læringsgruppen og i
foreningen/korpset/ aktivitetsgruppen din
er positiv til å samarbeide med deltakere fra andre distrikt da
læringsgruppene blir satt sammen på tvers

Tidsbruk og økonomi
Programmet varer i ca. 4 måneder (fri i sommerferien) og krever ca. 8



arbeidstimer i måneden. Deltakelse er gratis, og nasjonalkontoret
dekker reise og oppholdsutgi�er til samlingene i Oslo.

Du finner mer informasjon om programmet her. (Ikke bruk
søknadsskjemaet i denne lenken. Bruk dette.)

Søknadsfrist er 20. februar og søknaden sendes til
jorunn.kornerud@redcross.no

Lurer du på noe i tilknytning til programmet? Ta kontakt med
unni.solberg@redcross.no eller renate.slommerud@redcross.no ved
nasjonalkontoret.

ØKONOMI

ALLE: Husk fristen for
strømstøtteordning!

Stortinget har vedtatt å forlenge tilskuddsordningen for frivillige
organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til
og med juni 2023.

Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de
høye strømprisene. Det har nå åpnet for ny søknadsrunde. Perioden
det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember
2022. Det vil utbetales strømstøtte fortløpende, slik at de som søker

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/frivillighetoglokalforening/SitePages/Lederutviklingsprogrammet-i-R%C3%B8de-Kors.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-02098/Delte%20dokumenter/Oppl%C3%A6ring/Lederutviklingsprogrammet%20s%C3%B8knadsskjema%20kull%207-%20v%C3%A5r%202023.docx
mailto:jorunn.kornerud@redcross.no
mailto:unni.solberg@redcross.no
mailto:renate.slommerud@redcross.no


tidlig kan få pengene raskest mulig. Tilskuddsordningen forvaltes av
Lotteri- og sti�elsestilsynet.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00. Mer info finnes på
regjeringen.no: Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner -
regjeringen.no

ALLE: Refusjonskrav for
tildelte midler 2022

Har du glemt å sende inn refusjonskrav for tildelte midler 2022?
Står det i ditt tilsagnsbrev at du må sende refusjonskrav, er dette
eneste måte å få utbetalt tildelte midler. Ta kontakt med
okonomi.viken@redcross.no om du ikke har gjort dette snarest.

ALLE: Sommerutlysning
hos Gjensidigestiftelsen

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/stromstotteordning-for-frivillige-organisasjoner/id2902246/
mailto:okonomi.viken@redcross.no


Det er nå åpnet opp for å søke midler til sommeraktiviteter for
barn og unge hos Gjensidigesti�elsen med frist 1. mars.

Nasjonalkontoret søker på vegne av Fellesverkene tilknyttet
sommerjobb, som betyr at alle andre aktiviteter (unntatt
Fellesverkene) kan søke Gjensidigesti�elsen. Minner samtidig om
muligheten for å søke midler til sommeraktiviteter barn og unge
gjennom vår interne Søknadsportal. Søknadskjemaet åpnes i slutten
av neste uke.

Nytt fra Norges
Røde Kors

Jordskjelvet i Tyrkia og
Syria

https://www.gjensidigestiftelsen.no/utlysninger/sommer-2023/
https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/


I Tyrkia og Syria pågår det et intenst arbeid for å redde liv og lete
etter mennesker innestengt i ruiner.

Jordskjelvet har rammet områder som allerede er preget av store
humanitære behov. Millioner av syriske flyktninger og internt
fordrevne bor i de jordskjelvrammede. Søk- og redningsarbeidet blir
i all hovedsak utført av frivillige og ansatte fra Røde Halvmåne og
andre lokale organisasjoner. Røde Kors i Norge har startet
innsamling. Les situasjonsrapporten her .

Humanitær uke

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/Jordskjelvet-i-Syria-og-Tyrkia.aspx#:~:text=situasjonsrapporten%20om%20jordskjelvet%20i%20Syria%20og%20Tyrkia%20(PDF)


I uke 7 er det planlagt flere arrangement for å rette
oppmerksomheten mot humnaitøre behov som følge av krig.

24. februar er det ett år siden krigen i Ukraina eskalerte. Røde Kors
benytter anledningen til å rette oppmerksomheten mot de
humanitære behovene som har oppstått som en følge av krigen.
Gjennom uken vil det gjennomføres fem ulike arrangement, både
digitalt og fysisk.

Health care in danger



Mandag - fredag: Utbrent ambulanse, bilder og video fra Ukraina
er noen av tingene som møter deg på Jernbanetorget neste uke.

Utstillingen "Health care in danger" vil denne uken være utstilt på
Jernbanetorget. Ansatte fra Røde Kors vil bemanne utstillingen hele
uken.

Ett år med krig

Tirsdag: Barn fra 4. trinn til videregående får lære om krigens
konsekvenser .

Røde Kors har laget et skoleopplegg hvor barn og unge får lære hva
som har skjedd i løpet av ett år med krig. Ett øyenvitne er invitert for
å fortelle om noen av opplevelsene og inntrykkene fra ett år med
krig.



Påmelding for 4.-7. klasse: https://gyldendal-
no.zoom.us/.../WN_qFtISCfjSgiibiCmrUaHow

Påmelding for 8. kl.-vgs: https://gyldendal-
no.zoom.us/.../WN_ngDxTfTRScmWMUDwrV-Vtg

Humanitær respons i
langvarig konflikt

Onsdag: Hvordan sikrer vi den nødvendige humanitære
responsen i en langvarig konflikt?

Onsdag 15. februar kl. 14 inviterer Røde Kors til humanitørt forum på
H7. Generalsekretææren i Norges Røde Kors, Røde Kors i Ukraina og
Director Genereal i ICRC kommer for å snakke om den humanitære
situasjonen og responsen. Meld deg på fysisk her , eller følg digitalt
her .

Håp i krigens mørke

https://gyldendal-no.zoom.us/.../WN_qFtISCfjSgiibiCmrUaHow
https://gyldendal-no.zoom.us/.../WN_ngDxTfTRScmWMUDwrV-Vtg
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81vZcEOHEVO5EmBRP1k3hUQ1UNURYOTUzSTJQOFpBSDUyTFNHSEZNUlpPVi4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUyN2Q2ZjYtYWM4OC00NTlhLWI4ZWUtYmNhMDcyNDY5Zjhm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2C%22Oid%22%3A%22e1105cf6-54c4-44ee-9814-4fd64de1510d%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a


Midt i alt det grusomme finnes det håp.

Torsdag 16 februar kl. 18 går de humanitære organisasjonene går
sammen for å arrangere konsert og appeller utenfor Fredssenteret i
Oslo. Krigen i Ukraina har ført til store menneskelige lidelser, men
midt i alt det grusomme, ser vi at det mobiliseres støtte, omsorg og
kjærlighet. Det er håp. Håp i krigens mørke.

Det røde korset

Det røde korset er et av verdens mest kjente symbol, men mange
er ikke klar over at det finnes regler.

Genèvekonvensjonene har strenge regler for hvem som kan bruke
det røde korset og hvordan det kan brukes, både i krigs- og fredstid.
Korset kan brukes beskyttende og indikativ. Beskyttende vil si at



emblemet viser at man som sanitetspersonell er beskyttet i en
væpnet konflikt. Indikativ betyr at Røde Kors sine nasjonalforeninger
for lov å bruke korset i logoer for å vise at man representerer Røde
Kors- bevegelsen.

KURS OG
KOMPETANSE

15. feb.
Onsdagswebinar:
Økende fattigdom
I forbindelse med situasjonen med økte levekostnader setter vi opp
webinaret Økende fattigdom - hva kan Røde Kors gjøre? Webinaret
er for ansatte tilretteleggere, lokalforeningsledere og andre som
ønsker mer informasjon om hvordan møte udekkede behov og
hvordan vi kan henvise til andre hjelpeaktører.

Webinaret holdes i første omgang 15. februar, på to ulike tidspunkt:

kl. 13.30-15.00, påmelding i ressurssystemet med kurskode 66059
Klikk her for å bli med i møtet
kl. 19.30-21.00, påmelding i ressurssystemet med kurskode 66049
Klikk her for å bli med i møtet

 

16. feb. Startkurs:
Kursholderkurs
Startkurs-kursholderkurset er et kursholderkurs for deg som skal holde
Startkurs nye frivillige og gjennomføre den prak�ske øvelsen i
Førstehjelp. Hensikten med kurset er å gjøre deg trygg i rollen som

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNhMGRiZTUtMDRkMS00NmY4LTg1YjgtODJkMDYwZjM4MzQ0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D


kursholder for startkurs nye frivillige og den prak�ske øvelse i
livreddende førstehjelp. Startkurs-kursholderkurset finner du her:
Startkurs nye frivillige – kursholderkurs (sharepoint.com)

Vi se�er opp Startkursholderkurset digitalt på Teams 16. februar.
Torsdag 9. februar på Teams - kl.09.30-12.00 kurskode 65927
Torsdag 16. februar på Teams - kl.18.30-21.00 kurskode 65917

18. feb. Kurs i Dialog og
konflikthåndtering
Temakurs - Dialog og konflikthåndtering (sharepoint.com) har få� et
ansiktslø�, og nye samtalekort er på vei. De�e er første steg i en
revitalisering av dialog- og konflikthåndteringskurset. 18. februar
arrangeres det kursholdersamling i regi av Oslo Røde Kors. Vil du bidra
i prosessen med oppdatering og revitalisering av dialog- og
konflikthåndteringskurset, meld interesse her: Bli med på dialog og
konflikthåndteringslø�et (office.com)

22. feb og 1. mars.
Onsdagswebinar:
Organisering av møter
Hvordan kan du organisere møtene slik at de flyter godt og alle
opplever at de er ny�ge? Hvordan sikre lojalitet �l upopulære
vedtak? Har alle forstå� vedtakene likt? Har alle bidra�? Hvilke
mekanismer i møter er det vik�g at du som leder husker på når du
legger rammene for møtene dine?

Ressurssystemet er nede i uke 8 så påmelding skjer via forms. Klikk
her.

Vi se�er opp Startkursholderkurset digitalt på Teams 16. februar.
Onsdag 22. februar kl. 13.30-15.00 - Klikk her for å bli med i møtet
Onsdag 1. mars. kl.19.30- 21.00 - Klikk her for å bli med i møtet

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-Startkursholderkurs.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-Startkursholderkurs.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-dialog-og-konflikthandtering.aspx
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81iyloj8r8hxEklAr8d-syqtUNzFGVExCQTg2TzM4VEtBUkZZRzU2TUQ1UC4u
https://forms.office.com/e/UPhPxKKkGZ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmI4YjNkYzktM2Q2MS00NDgxLThlZjQtMDM4YWIwYzA0ZmQz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22:%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjkzNDAxMzYtZTg5MC00OGVkLTkyODAtNjY0MWJhZDU3NTgy%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D


22. feb og 1. mars.
Onsdagswebinar:
Organisering av møter
Hvordan kan de verktøy vi allerede har gjøre din hverdag som leder
enklere? Vi ser nærmere på hvordan beny�e Teams, Forms, Planner
og OneNote effek�vt som leder.

Ressurssystemet er nede i uke 8 så påmelding skjer via forms. Klikk
her.

Vi se�er opp Startkursholderkurset digitalt på Teams 16. februar.
Onsdag 22. februar kl. 19.30-21.00 - Klikk her for å bli med i møtet
Onsdag 1. mars. kl. 13.30- 15.00 - Klikk her for å bli med i møtet

KURS I ØSTFOLD:
Skal dere avholde kurs, eller ønsker å få gjennomført et kurs? Fyll inn
informasjon her:

h�ps://forms.office.com/r/bDvxxKs3HT

 

ARKIV

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

https://forms.office.com/e/UPhPxKKkGZ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YjUxOTc2MWQtZTZlYi00YjU3LTljZjMtOWZmMmY4NjZkM2Rj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22:%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JmMzlmMDMtY2JjZC00NDY3LWJkNzQtYTljMTg2NGUxNjM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%223fa2a52c-f22b-441c-9250-2bf1dfaccaab%22%7D
https://forms.office.com/r/bDvxxKs3HT
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/viken/nyhetsbrev/
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

