
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.

ALLE: Bli frivillig på
Landsmøtet!

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


Bli med på folkefesten!

6-8 oktober 2023 går Røde Kors sitt Landsmøte av stabelen på
varemessa i Lillestrøm. Landsmøtet arrangeres hvert 3 år, og er en
stor og viktig samling for Røde Kors. Det er organisasjonens høyeste
demokratiske organ, og delegater fra hele landet samles for å sette
kurs for de neste 3 årene.

Men også utenfor landsmøtesalen skjer det spennende ting.
Distriktsleder for Akershus Røde Kors, Kine Grande, lover god
stemning gjennom hele helgen. – Vi skal fylle byen med Røde
Korsere. Det blir underholdning og opplevelser for alle som kommer.
Landsmøtehelgen er rigget for å bli en stor folkefest hvor Røde
Korsere fra hele landet møtes for å feire egen frivillighet. Vi håper DU
vil bli med på folkefesten! Meld deg som frivillig under Landsmøtet
2023!

Klikk deg inn her for å melde deg som frivillig!

ALLE: Kan du
fjellvettreglene?

 

https://forms.office.com/e/zKPTyCrs18


Skal du på fjellet i vinterferie? Fjellvettreglene kan redde liv!

Vinterferien er denne uka i gang i Akershus og Østfold. Det betyr flere
folk til fjells. Det har de siste ukene vært flere store leteaksjoner i
fjellet, blant annet i Gol og Hemsedal. Røde Kors har høynet
beredskapen flere steder i landet, men anbefaler alle å lære seg
fjellvettreglene.



AKERSHUS: Akershus
trenger kandidater!



Valgkomiteen for Akershus trenger hjelp. Vet du om en eller flere
kandidater, som enten kunne passet i distriktsstyret eller d-råd
omsorg? Da vil valgkomiteen gjerne høre fra deg!

Forslag til kandidater må meldes inn via dette skjemaet eller sendes
skri�lig til leder Morten Engebretsen, uxemor@icloud.com innen 01.
mars 2023.

 

AKERSHUS: Bli med og
feire frivilligheten!

Lørdag 22. april 2023 fra klokka 10:00-16:00 inviterer
distriktsråd omsorg Akershus til samling for alle
omsorgsfrivillige i Akershus.

https://forms.office.com/e/hKS46pD0MT
mailto:uxemor@icloud.com


Ta med deg frivillige fra omsorg i din Lokalforening og bli med på en
inspirerende og interessant dag sammen med oss.

Under er invitasjon. Nærmere program kommer etter påmelding.
Arrangementet blir på Røde Kors Huset i Lillestrøm, adresse
Stortorget 24, 2000 Lillestrøm.

 

ALLE:
Lederutviklingsprogram:

Ledelse i Røde Kors
 

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: Grasrotandel - en
enkel måte å få inn
midler

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


I 2022 fikk lokalforeningene inn totalt over 18 millioner kroner
på grasrotandel.

Grasrotandelen er en enkel inntektsgivende ordning for lokale lag og
foreninger. Det er frie midler som lokalforeningene kan bruke på hva
de vil. Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å
gi 7 % av spillinnsatsen direkte til et lokalt lag eller en forening. I
denne Korsveien-saken finner du en oversikt over lokalforeningene
med høyest inntekt i 2022 (sharepoint.com) .

 

ALLE: Søknadsportalen
er åpen

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Grasrotandelen-%E2%80%93-en-enkel-m%C3%A5te-%C3%A5-f%C3%A5-inn-midler-p%C3%A5.aspx?source=%2Fsites%2Fnyheter&promotedState=1


Søknadsportalen er nå åpen for å søke midler til sommeraktiviteter
for barn og unge som skal gjennomføres i perioden juni til august
2023. Dette gjelder alle andre aktiviteter enn BARK og
Fellesverkene. BARK og Fellesverkene søkte midler i ordinær
søknadsprosess i høst. Fristen for lokalforeninger er 1.Mars.

Les også mer om dette på Korsveien: Sommeraktiviteter barn og
unge 2023 (sharepoint.com)

For spørsmål ta kontakt med: peter.mikov@redcross.no ved
Nasjonalkontoret.

ALLE: Sommerutlysning
hos Gjensidigestiftelsen

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.

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Sommeraktiviteter-barn-og-unge-2023.aspx?xsdata=MDV8MDF8fDBiNzhlZDc2YTk1ZTQ1MzA2MDBmMDhkYjEzMWEwMjBkfGQzNGRmNDllOGZmNDQ2ZDZiNzhkM2NlZjMyNjFiY2Q2fDB8MHw2MzgxMjQ3NzQ2Mjc1NjU1ODN8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazkwYUdWeUlpd2lWMVFpT2pFeGZRPT18MXxNVFkzTmpnNE1EWTJNVFF5TURzeE5qYzJPRGd3TmpZeE5ESXdPekU1T21SaU1ESXlZalV6WkRjNVpEUmlaRGM1TVdFd04yWXpOamhoTUdSbE5Ea3dRSFJvY21WaFpDNTJNZz09fDg0YWVkZTllZWYzMzRmZDNlYjExMDhkYjEzMWEwMjBjfDczNmYxM2JiYzkyZTQ0ZjQ5OTkwNTI1YzljODcwMzhj&sdata=Z2xpVWdKeGF3bEplc3RzNWpkN2tZb1RaaGF1Ri9reWg0QkF0aC82WCtYWT0%3D&ovuser=d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%2Cinger-lise.haarberg%40redcross.no&OR=Teams-HL&CT=1676880664087&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMzAxMDEwMDkxMyIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D
mailto:peter.mikov@redcross.no
https://www.gjensidigestiftelsen.no/utlysninger/sommer-2023/
https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/


Nytt fra Norges
Røde Kors

Jordskjelvet i Tyrkia og
Syria

Redningsarbeidet pågår ennå, over en uke etter jordskjelvet som
rammet om lag 16 millioner mennesker i grenseområdene
mellom Tyrkia og Syria.

Over 41 000 mennesker er funnet døde. Tallene er forventet å stige
vesentlig. Røde Kors-bevegelsen har team på plass både i Tyrkia og
Syria. I disse teamene er det også norske delegater. I Syria har
Norges Røde Kors seks mobile helseklinikker, støtter flere sykehus,
styrker helse- og vanninnsatsen og sender inn ytterligere personell
og utstyr. Over 50 delegater fra Norges Røde Korsʼ beredskapsstyrke
har bekre�et at de er klare til å sendes ut på kort varsel til de
jordskjelvrammede områdene.

Sykehusene i Aleppo, Homs og Damaskus, melder at pågangen av
skadde som trenger operasjoner er overveldende, og at det er stort
behov for forsyninger av medisinsk materiell. Norges Røde Kors
kjøper inn og skal sende oppblåsbare telt til Syria.



På Korsveien-siden Jordskjelvet i Tyrkia og Syria kan du lese om
arbeidet, innsamling og mer.

Les nyeste (15.02) situasjonsrapport (PDF).

Se spørsmål og svar i forbindelse med jordskjelvet.

Besøk fra Somalia Røde
Halvmåne

Denne uken hadde nasjonalkontoret besøk av Somalia Røde
Halvmåne.

Presidenten for Somalia Røde Halvmåne (SRCS), Yusuf Hassan
Mohamed, og direktøren for organisasjonsutvikling og
kommunikasjon, Abdulkadir Ibrahim Haji Abdi (Afi), har vært på en
besøksrunde til Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia og nå
Norge. De reiser rundt for å snakke om problematikken rundt tørken

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/Jordskjelvet-i-Syria-og-Tyrkia.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Ferdigstilte%20situasjons-%20og%20landbriefer/MENA/Syria%20og%20Tyrkia%20Jordskjelv%2015.02.2023.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/s/Arbeidsrom-108766/EeYv3emnXTFOsk2fITbwP7MBreB1RTDgZYTx5V-rgs6-pQ?e=wpVY7x


i Somalia og støtten de trenger. Overordnede tema for samtalene var
tørke, klima, og lokalisering/viktigheten av lokal respons.

Ny rapport: Fremtidens
frivillige beredskap

Røde Kors og Instituttet for samfunnsforskning har undersøkt
den frivillige beredskapen som venter de neste tiårene. De siste
årene har vist oss at beredskapssituasjonen i Norge kan endre seg
raskt. Vi som støtteaktør for norske myndigheter både kan, og må
kunne møte de behovene som oppstår. Røde Kors og Institutt for
samfunnsforskning har derfor brukt de siste to årene på å undersøke
hva den frivillige beredskapen kan vente seg i tiårene som ligger
kommer. En sluttrapport med de viktigste funnene finner du på
Korsveien .

Ny informasjonsside om
den sikkerhetspolitiske
situasjonen

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kom/SitePages/Nasjonale-analyser-og-rapporter.aspx


Europa og Norge står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon etter
utbruddet av krig i Ukraina.

Selv om væpnet konflikt på norsk jord er lite sannsynlig, er
situasjonen preget av en høyere grad av usikkerhet. Røde Kors gjør
nå enkelte tiltak for å sikre at vi har god situasjonsforståelse og for at
organisasjonen kan navigere det sikkerhetspolitiske landskapet. På
siden Sikkerhetspolitisk situasjon i Norge og Røde Korsʼ rolle finner
du informasjon om situasjonen og trusselbildet. Beredskapsenheten
ved nasjonalkontoret vil arrangeres webinarer om tematikken, mer
info kommer.

 

Infobrev for hjelpekorps

Infobrevet ikke går direkte ut til medlemmene og nå derfor
videresendes til lokalforeninger og medlemmer . Infobrevet

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/BeredskapogFoerstehjelp/SitePages/Sikkerhetspolitisk-situasjon-i-Norge-og-R%C3%B8de-Kors%E2%80%99-rolle.aspx


sendes kun til landsråd hjelpekorps, hjelpekorpskontakter og
hjelpekorps D-rådsledere. Infobrev februar 2023

KURS OG
KOMPETANSE

HUSK: Ressurssystemet
er nede i uke 8
Les om hvordan du kan løse oppgavene dine i denne perioden: Du
kan ikke bruke Ressurssystemet i uke 8 (sharepoint.com) For hjelp
med problemer knyttet til at ressurssystemet er nede i uke 8, kan du
kontakte: frivilligservice@redcross.no

 

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 nyttige? Hvordan sikre lojalitet til upopulære
vedtak? Har alle forstått vedtakene likt? Har alle bidratt? Hvilke
mekanismer i møter er det viktig 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 setter 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://sway.office.com/wJYkUxOay5gmtmC6
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Teknisk-oppgradering-av-Ressurssystemet---nedetid-i-uke-8.aspx
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 benytte Teams, Forms, Planner
og OneNote e�ektivt som leder.

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

Vi setter 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

 

16. mars. 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?

Påmelding i forms Taushetsplikt - kursholderkurs (forms)

16. mars kl.12:30-15:00 kurskode i ressurssystemet 66165

 

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

https://forms.o�ice.com/r/bDvxxKs3HT

 

 

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/pages/responsepage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81iyloj8r8hxEklAr8d-syqtUNVdTN1MyNFVKMU9FOEJIQzIzWFk5VE9BNy4u&web=1&wdLOR=c9C68D0CD-47C1-4E94-96B6-C1F76ABD7C5D
https://forms.office.com/r/bDvxxKs3HT


ARKIV

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

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/viken/nyhetsbrev/
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

