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1. Syftet med rutinen 

 

 

Genom att vi loggar kretsbesök/kretskontakt i CRM kan vi 

 Få information om planerade och genomförda kretsbesök/kretskontakt som gjorts av andra 

tjänstepersoner 

 Få information om 

o Syfte 

o Deltagare 

o Status kretsstyrelsen  

o På gång och eventuella utmaningar i kretsen  

o Samverkan andra aktörer 

o Åtgärder/behov av stöd från min enhet  

o Åtgärder/behov av stöd från andra enheter  

o Övrigt (t.ex. pågående dilemma/ärende av känslig karaktär) 

 

Effektmålen/förväntade resultatet av detta är 

 

 Ett ändamålsenligt och tydligt kretsstöd för att verksamhetsinriktningen förverkligas: SRK 

når fler med relevant verksamhet 

 Kretsstödet är samordnat, dvs. ett helhetstänk och -förhållningssätt präglar 

tjänstemannaorganisationen 

 Det finns ömsesidig tillit mellan kretsar och tjänstemannaorganisationen, och det är tydligt 

vad man kan förvänta sig av varandra 

 Kretsstödet är resurseffektivt 

 Kretsar är nöjda med stödet 
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Planerade och genomförda kretsbesök/kretskontakter ska loggas i CRM. (Läs gärna mer om syftet med 

detta i Checklista för Kretsbesök – före, under, efter). Detta gör du genom att: 

 

2. Kortfattade instruktion (se punkt 3 för detaljerad instruktion) 
 Gå in i CRM 

 Sök upp i kretsen i rutan Sök i CRM-data eller 

o Klicka på nedåtpilen till höger om Arbetsyta 

o Välj Organisationer 

o Sök upp aktuell krets och öppna kretsen genom att klicka på kretsens namn 

 Klicka på nedåtpilen till höger om kretsnamnet i översta menyraden  

 Välj Aktiviteter 

I listan över aktiviteter kan du bland annat se planerade och genomförda kretsbesök/kretskontakter, 

om kretsen fått specifik finansiering, om kretsen är på väg att upplösas, samt eventuellt pågående 

kretsdilemman. Tips! Klicka på Ämne för att sortera aktiviteterna. 

 Klicka på Ny(tt) aktivitet, välj Uppgift och klicka sedan på OK 

 Logga ditt kretsbesök (planerat eller genomfört) enligt följande mall: 

 

2.1. Planerat kretsbesök/kretskontakt – mall 

Ämne 
Kretsbesök/kretskontakt – planerat – datum - enhet 

Exempel: Kretsbesök – planerat - 2017-05-03 - Social delaktighet 

Stor ruta 

Syfte 

Exempel: Diskussion kring uppstart av verksamhet på asylboende 

Deltagare 

Exempel: Verksamhetschef Anna Andersson, frivilligledare Pär Eriksson 

 

  

http://srvm-prd-crm4/SRKPROD
https://rednet.redcross.se/Verktyg-och-stod/Kretsstod---sa-gor-vi/CRM/
http://srvm-prd-crm4/SRKPROD
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2.2. Genomfört kretsbesök/kretskontakt - mall 
Har du ett planerat kretsbesök/kretskontakt inlagt sedan tidigare ändrar du helt enkelt rubriken till 

genomfört och följer sedan rapporteringsmallen nedan.  

Ämne 
Kretsbesök/kretskontakt – genomfört – datum - enhet 

Exempel: Kretsbesök – genomfört - 2017-05-03 - Social delaktighet 

Stor ruta 

Syfte 

Exempel: Diskussion kring uppstart av verksamhet på asylboende 

 

Deltagare 

Exempel: Verksamhetschef Anna Andersson, frivilligledare Pär Eriksson 

 

Status kretsstyrelsen (Alla platser fyllda? Hur fungerar styrelsens arbete? etc) 

Exempel: Kretsen har en väl fungerande styrelse. Ordföranden har dock suttit 10 år, 

försöker hitta ny.  

 

På gång och eventuella utmaningar i kretsen (verksamhet, 

”bemanning”/rekrytering frivilliga, finansiering, etc.) 

Exempel: Uppstart av verksamhet på asylboende planeras ske under sommaren. 

Kretsen har kontaktat kommunen, migrationsverket och andra aktörer. Frivilliga 

uttrycker oro i och med förändrade asyllagar.  

 

Samverkan andra aktörer 

Exempel: Samverkar med kyrkan och migrationsverket kring verksamhet på 

asylboende.  

 

Åtgärder/behov av stöd från min enhet (inkl. vem ansvarar? När klart?) 

Exempel: Rekrytering av frivilligledare till ovan verksamhet sker med stöd av 

enheten under v 18 (Stina Abrahamsson).  

Stöd till ny frivilligledare av enheten i rekrytering av fler frivilliga till gruppen 

(Stina Abrahamsson, när personen är tillsatt).  

Informerar om PSS. 

Informerar kretsen om Gemensamt stödkoncept.  

 

Åtgärder/behov av stöd från andra enheter (inkl. vem du kontaktat kring 

behovet) 

Exempel: Förening – behov av stöd vad gäller självskattningsverktyg. Kontaktat Per 

Håkansson.  

Hälsa – kretsen vill ha PSS-utbildning. Kontaktat Stina Orleifsson) 

Second hand/HR – psykiska arbetsförhållandena på Kupan inte bra. Kontaktat Raul 

Mendez.  

 

Övrigt (t.ex. pågående dilemma/ärende av känslig karaktär) 

Exempel: Mobbing har förekommit på Kupan. 

 

 Klicka på Spara och stäng i vänstra hörnet (OBS! Klicka ej på Markera som slutfört) 
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Tips! I vyn Kretsbesök/kretskontakt – planerat kan du se alla planerade kretsbesök/kretskontakter. I 

vyn Kretsbesök/kretskontakt – genomförda kan du se alla genomförda kretsbesök/kretskontakter. 

Vyn ligger under Aktiviteter vilka du hittar genom att klicka på nedåtpilen bredvid Arbetsyta. Klicka 

på Ämne för att sortera aktiviteterna.  
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2.3. Alternativ loggning av kretsbesök/kretskontakt 
Har du löpande kontakt med en specifik krets finns möjligheten att logga all kontakt i EN aktivitet, i 

stället för att göra en ny aktivitet för varje besök eller kontakttillfälle. Använd då följande mall: 

Ämne 
Kretsbesök/kretskontakt– löpande - enhet 

Exempel: Kretskontakt – löpande - Social delaktighet 

Stor ruta 

20161108 Gabriella Wessman besöker butikschef Malin Joleby, för samtal kring 

olika aktuella frågor som hon vill ha stöd i. 

 

20170510 Utbildningsdag för Konceptbutiker i ledarskapet i butiken, prissättning, 

sambandsexponering. På utbildningen deltog Varberg, Kungsbacka, Malmö, 

Halmstad, Ronneby, Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg och Karlskrona 

(Lyckeby)  /Gabriella Wessman 

 

20171024 Utbildningsdag för Konceptbutiker i Handledarskap, och givarstrategi. På 

utbildningen deltog Varberg, Kungsbacka, Halmstad, Kristianstad, Hässleholm och 

Helsingborg /Gabriella Wessman 

 

3. Detaljerad instruktion med bilder 
 

 Gå in i CRM 

 Sök upp i kretsen i rutan Sök i CRM-data eller 

o Klicka på nedåtpilen till höger om Arbetsyta 

o Välj Organisationer 

 

 Öppna kretsen genom att klicka på kretsens namn 

  

http://srvm-prd-crm4/SRKPROD
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 När du har öppnat kretsen - klicka på nedåtpilen bredvid kretsnamnet i översta menyraden.  

 Välj Aktiviteter 

 

I listan över aktiviteter kan du bland annat se planerade och genomförda kretsbesök/kretskontakter, om 

kretsen fått specifik finansiering, om kretsen är på väg att upplösas, samt eventuellt pågående 

kretsdilemman. Tips! Klicka på Ämne för att sortera aktiviteterna. 

 

 Klicka på Ny(tt) aktivitet, välj Uppgift och klicka sedan på OK 
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 Logga ditt kretsbesök/kretskontakt (planerat eller genomfört) enligt följande mallar: 

3.1. Planerat kretsbesök/kretskontakt - mall 
 

Ämne 
Kretsbesök/kretskontakt – planerat – datum - enhet 

Exempel: Kretsbesök – planerat - 2017-05-03 - Social delaktighet 

Stor ruta 

Syfte 

Exempel: Diskussion kring uppstart av verksamhet på asylboende 

Deltagare 

Exempel: Verksamhetschef Anna Andersson, frivilligledare Pär Eriksson 

 

 

 Klicka på Spara och stäng i vänstra hörnet (OBS! Klicka ej på Markera som slutfört) 
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3.2. Genomfört kretsbesök/kretskontakt - mall 
Har du ett planerat kretsbesök/kretskontakt inlagt sedan tidigare ändrar du helt enkelt rubriken till 

genomfört och följer sedan rapporteringsmallen nedan.  

Ämne 
Kretsbesök – genomfört – datum - enhet 

Exempel: Kretsbesök – genomfört - 2017-05-03 - Social delaktighet 

Stor ruta 

Syfte 

Exempel: Diskussion kring uppstart av verksamhet på asylboende 

 

Deltagare 

Exempel: Verksamhetschef Anna Andersson, frivilligledare Pär Eriksson 

 

Status kretsstyrelsen (Alla platser fyllda? Hur fungerar styrelsens arbete? etc) 

Exempel: Kretsen har en väl fungerande styrelse. Ordföranden har dock suttit 10 år, 

försöker hitta ny.  

 

På gång och eventuella utmaningar i kretsen (verksamhet, 

”bemanning”/rekrytering frivilliga, finansiering, etc.) 

Exempel: Uppstart av verksamhet på asylboende planeras ske under sommaren. 

Kretsen har kontaktat kommunen, migrationsverket och andra aktörer. Frivilliga 

uttrycker oro i och med förändrade asyllagar.  

 

Åtgärder/behov av stöd från min enhet (inkl. vem ansvarar? När klart?) 

Exempel:  

Rekrytering av frivilligledare till ovan verksamhet sker med stöd av enheten under v 

18 (Stina Abrahamsson).  

Stöd till ny frivilligledare av enheten i rekrytering av fler frivilliga till gruppen 

(Stina Abrahamsson, när personen är tillsatt).  

Informerar om PSS. .  

Informerar kretsen om Gemensamt stödkoncept.  

 

Samverkan andra aktörer 

Exempel: Samverkar med kyrkan och migrationsverket kring verksamhet på 

asylboende.  

 

Åtgärder/behov av stöd från andra enheter (inkl. vem du kontaktat kring 

behovet) 

Exempel:  

Förening – behov av stöd vad gäller självskattningsverktyg. Kontaktat Per 

Håkansson.  

Hälsa – kretsen vill ha PSS-utbildning. Kontaktat Stina Orleifsson) 

Second hand/HR – psykiska arbetsförhållandena på Kupan inte bra. Kontaktat Raul 

Mendez.  

 

Övrigt (t.ex. pågående dilemma/ärende av känslig karaktär) 

Exempel: Mobbing har förekommit på Kupan.  
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 Klicka på Spara och stäng i vänstra hörnet (OBS! Klicka ej på Markera som slutfört) 
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Tips! I vyn Kretsbesök/kretskontakt – planerat kan du se alla planerade kretsbesök. I vyn 

Kretsbesök/kretskontakt – genomförda kan du se alla genomförda kretsbesök/kretskontakter. Vyn 

ligger under Aktiviteter vilka du hittar genom att klicka på nedåtpilen bredvid Arbetsyta. Klicka på 

Ämne för att sortera aktiviteterna.  
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3.3. Alternativ loggning av kretsbesök/kretskontakt 
Har du löpande kontakt med en specifik krets finns möjligheten att logga all kontakt i EN aktivitet, i 

stället för att göra en ny aktivitet för varje besök eller kontakttillfälle. Använd då följande mall: 

Ämne 
Kretsbesök/kretskontakt– löpande - enhet 

Exempel: Kretskontakt – löpande - Social delaktighet 

Stor ruta 

20161108 Gabriella Wessman besöker butikschef Malin Joleby, för samtal kring 

olika aktuella frågor som hon vill ha stöd i. 

 

20170510 Utbildningsdag för Konceptbutiker i ledarskapet i butiken, prissättning, 

sambandsexponering. På utbildningen deltog Varberg, Kungsbacka, Malmö, 

Halmstad, Ronneby, Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg och Karlskrona 

(Lyckeby)  /Gabriella Wessman 

 

20171024 Utbildningsdag för Konceptbutiker i Handledarskap, och givarstrategi. På 

utbildningen deltog Varberg, Kungsbacka, Halmstad, Kristianstad, Hässleholm och 

Helsingborg /Gabriella Wessman 

 

4. Utbildning i CRM 
Du som ännu inte har tillgång till CRM, be din chef lägga ett ärende i IT-compassen där hen begär 

behörighet för dig. Be gärna din chef skriva vem du ska ha samma behörighet som, till exempel någon 

på din enhet.  

Du kan boka en tid för utbildning i CRM med Minna Mwakisopile eller Per-Niklas Lowén (vikarierar 

för Anna Holm) på Infoservice. IT håller också löpande utbildningar för CRM-användare. 

Utbildningen tar ca en timme och kan också göras via Skype.  

I CRM finns även hjälpvideos som du hittar här: https://vimeopro.com/rodakorsetutbildning/crm eller 

via frågetecknet i högerhörnet på CRM:s förstasida:  

 

 

I avvaktan på utbildning eller om du mycket sällan besöker kretsar – skicka de uppgifter du vill logga i 

CRM till info@redcross.se. 

https://vimeopro.com/rodakorsetutbildning/crm
mailto:info@redcross.se

