Stockholm, 15 december 2021

Till: Kretskassören, Kretslikvidatorer
För kännedom: Kretsordförande

Rapportering av kretsens verksamhet och ekonomi för 2021
2021 har strax nått sitt slut. Nu är det dags att summera, göra bokslut och uppföljning av ett minst sagt
annorlunda år för oss alla. Coronapandemin har inneburit att vi har fått ställa om, ställa in och starta ny
verksamhet. Många verksamheter har trots pandemin gjorts runt om i landet av alla frivilliga med stöd av
såväl lokala som centrala medarbetare.

De ekonomiska rapporter som alla kretsar rapporterar årligen utgör en viktig del av den totala ekonomiska
sammanställning av all den verksamhet som skett under 2021 inom föreningen Svenska Röda Korset.
Genom att tydligt redovisa vår verksamhet och hur vi använder våra medel kan vi fortsatt få förtroende
från våra medlemmar, givare, myndigheter samt allmänheten Den totala ekonomiska sammanställningen
redovisas i vår årsberättelse.
Rapporteringen är också en förutsättning, enligt Svenska Röda Korsets ekonomiska regelverk, för att
kretsen ska få medlemsavgifterna utbetalda under 2022. Innan denna utbetalning görs kontrolleras därför
att kretsen skickat in fullständig rapportering (EKS inklusive årsbokslutsdokumentation och Kretsrapporten) i tid.
Jag vill därför uppmuntra samtliga kretsar att i god tid och senast den 6 mars 2022 fylla i den ekonomiska
sammanställningen (EKS) och bifoga samtliga fyra årsbokslutsdokument, d v s verksamhetsberättelse,
resultatrapport, balansrapport och revisionsberättelse. Om ni behöver råd och stöd, ta kontakt med vår
bokslutsjour.
Rapportera i första hand EKS via länken som mejlas till kassör och ordförande i kretsen
EKS skickas ut per e-post till kassör och ordförande i kretsen så den kan fyllas i digitalt och skickas in
med tillhörande bilagor. För de kretsar som är under nedläggning, är det likvidatorns ansvar att rapportera
EKS och länken skickas till likvidatorerna. Det underlättar att rapportera digitalt då bland annat ingående
balanser är överförda och beräkningar sker automatiskt.
Om ni inte har möjlighet att lämna uppgifterna elektroniskt, ber vi er skicka ifyllda manuella EKS
blanketter tillsammans med samtliga fyra årsbokslutsdokument till Stockholmskontoret senast
den 6 mars 2022 till adress:
Svenska Röda Korset
Årsbokslut
Box 17563
118 91 Stockholm
Uppdatera kontaktuppgifter i Redy
Det är viktigt att kretsstyrelsens kontaktuppgifter är uppdaterade i Redy, och särskilt att
mejladresserna till ordförande och kassörer samt likvidatorer för de kretsar som är under nedläggning
finns angivna. Kretsarna kan antingen uppdatera uppgifterna själva i Redy eller, ta kontakt med
Infoservice per telefon 0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se vid behov av support.
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Utbildningstillfällen online i EKS efter årsskiftet
Vi kommer erbjuda utbildningstillfällen online, för att visa hur rapporteringsverktyget fungerar.
Anmälan sker på Rednet via Kalendarium. Utbildningen heter: Att rapportera i EKS - för kretsar
Datum och tid:

2022-01-17, 18:00-19:15 (sista anmälningsdag 2022-01-16) Anmälan finns här
2022-01-24, 10:00-11:15 (sista anmälningsdag 2022-01-23) Anmälan finns här

Kontakta vår bokslutsjour vid frågor
När det närmar sig rapporteringsdags kommer ni även kunna kontakta bokslutsjouren, bemannad av
frivilliga och tjänstepersoner. Under perioden den 31 januari – 3 mars kan ni få hjälp och svar på frågor
från vår bokslutsjour via telefonnummer 08 452 48 95. Detta telefonnummer är bemannat måndag –
torsdag kl. 14.00–17.00 samt måndag och torsdag kl. 17.00 – 20.00. Ni kan också maila era frågor till epostadress info@redcross.se.
Med detta brev bifogas EKS blanketten för 2021 och användarinstruktion
Nyheter inför 2022
Vi gör en uppdatering av verksamhetskoder för kretsar som speglar den strategiska inriktningen 2020–
2023 och som följer verksamhetsområdena i kretsrapporten. Observera att verksamhetskod 510-Second
Hand Café ändrar namn till 510 - Café / Mötesplats och flyttas från verksamhetsområde Krisberedskap
och kapacitet till verksamhetsområde Hälsa och Vård. De nya verksamhetskoderna bifogas i detta
utskick.
Kretsens löpande verksamhetsrapportering kompletteras med helårsfrågor
Som tidigare kommunicerats har den månadsvisa verksamhetsrapporteringen kompletterats med ett fåtal
frågor som ställs på helårsbasis. Helårsfrågorna behöver bara besvaras en gång och sista tillfället att
göra det är nu i december. Kretsar fortsätter därmed att löpande rapportera sin verksamhet månadsvis,
men kan alltså välja vilken månad helårsavsnittet ska rapporteras, dock senast i
decemberenkäten. Majoriteten av frågorna på helårsbasis kommer vara desamma som tidigare års
frågor.
Mer information finns på Om kretsarnas verksamhetsrapportering 2021 – Kunskapsbanken eller mejla
infoservice på info@redcross.se om ni har några frågor.
Jag vill avsluta med att framföra ett stort tack för alla era insatser under 2021 och önska er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År!
Med vänlig hälsning

Anna Hägg-Sjöquist
Ordförande
Svenska Röda Korset

