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Typ av forum Namn på forum Ansvarig instans Syfte, kort beskrivning Ansvarig avdelning på SRK

Medlemmar AMIF:fondernas 

övervakningskommitté

Migrationsverkets fondenhet Ge strategisk vägledning och ange prioriteringar till 

ansvarig myndighet inför utlysningar och vid 

genomförandet av programmet

Ta del av och lämna synpunkter på årliga 

genomföranderapporter och utvärderingar

Nationell verksamhet

Arbetsgrupp HLR och första 

hjälpen i samhället 

HLR-rådet Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om HLR, 

luftvägsstopp samt användande av hjärtstartare. SRK är 

med som referenspart. 

Human resources

Nätverk ASP Samverkansgrupp för 

strategisk processföring

Amnesty, Rådgivningsbyrån för asylsökande och 

flyktingar, SRK och UNHCR

Nationell verksamhet

Styrelse CARER Linköpings Universitet Ge strategisk vägledning till forskning inom Första 

hjälpen och hälsa i kris och beredskap samt lyfta 

frivilligfokus

Nationell verksamhet

Styrelse Centrum för integration och 

hälsa

Erfarenhetsutbyte   Hälsa och vård

Medlemmar ECRE - European Council for 

Refugees and Exiles

Ett nätverk med över 100 flyktingorganisationer runtom i 

Europa - fokus asylrätt

Nationell verksamhet

Nätverk Familjeåterförenings-nätverket Regelbundna möten med representanter för 

Rådgivningsbyrån, Sociala missionen, FARR och 

UNHCR,  utifrån det faktum att vi arbetar operativt med 

just familjeåterförening,  för informationsutbyte och 

diskussion utmaningar.

Nationell verksamhet

Styrelse FAMNA  Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i 

Sverige.

Hälsa och vård

Samråd/dialog FOG, Migrationsverkets 

samråd med 

frivilligorganisationer

Migrationsverket Utbyte och information Nationell verksamhet



Styrelse Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen

Utrikesdepartementet Ledamot utses av regeringen. Delegationen leds av 

utriksesministern och tar humanitära och 

humanitärrättsliga internationella initiativ. 

Generalsekreterarens stab

Förening FOS (Frivilliga 

försvarsorganisationernas 

samarbetskommitée)

Delta i debatten och dialogen runt Totalförsvaret och 

stödet till de Frivilliga försvarsorganisationerna

Nationell verksamhet

Samråd/dialog FOSIF 

(Frivilligorganisationernas 

samverkansorgan i 

flyktingfrågor)

Nätverk, utbyte och påverkan tillsammans andra 

organisationer som arbetar med migrations- och 

flyktingfrågor (juridiskt)

Nationell verksamhet

Styrelse Fremia Fremia är en arbetsgivarorganisation inriktad på 

civilsamhället och idéburna företag

Generalsekreteraren

Styrelse Föreningen Riksinsamlingen Föreningen Riksinsamlingen Organisationerna som deltar i Världens Barn har bildat en 

förening för att driva Riksinsamlingen

Kommunikation och insamling

Styrelse Försvarshögskolans Ämnesråd Försvarshögskolan Ledamot utses av Försvarshögskolans chef för 

Institutionen för Säkerhet och Strategi och syftar till att 

granska och kvalitetssäkra utbildning i folkrätt inom 

försvarsmaktens  officersutbildning

Generalsekreterarens stab

Nätverk GS-nätverket Sida CivSam Nätverk för frivilligorganisationer i biståndsfrågor, utbyte, 

påverkan

Internationell verksamhet

  IRCT Council IRCT (International 

Rehabilitation Council for 

Torture Victims)

Internationell nätverksorganisation som samlar fler än 160 

medlemscenter som arbetar med rehabilitering av 

torterade. SRK:s behandlingscenter är medlemmar.

Hälsa och vård

MIV:s etiska råd Migrationsverket Etiska rådet utses av regeringen och har till uppgift att 

vara generaldirektörens råd för etiska frågor i 

verksamheten.

Nationell verksamhet

Insynsråd MSB:s insynsråd Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps 

(MSB)

Insynsrådet utses av regeringen och har till uppgift att 

utöva insyn i MSB:s verksamhet och att ge 

myndighetschefen råd.

Generalsekreteraren

Styrelse Radiohjälpen SVT Stiftelse för insamlingsarbetet inom Public Service-

bolagen

Generalsekreteraren

Informell samråd/dialog Rikspolisstyrelsen Regelbundna möten med frivilligorganisationer för 

informationsutbyte och diskussion utmaningar

Nationell verksamhet



Nätverk Sammanslutning Nordiska 

Frivilligkliniker

SRK, Norska RK, Danska RK, 

Global Clinic Finland mfl.

Erfarenhetsutbyte och påverkansarbete kopplat till "Rätt 

till vård"

Hälsa och Vård

Nätverk Samverkansplattformen Rädda Barnen, Svenska 

Kyrkan, Svenska Röda Korset, 

Riksidrottsförbundet/SISU, 

Sveriges Stadsmissioner

Generalsekreterarnätverk för idéburna organisationer, 

sociala och integrationsfrågor för utbyte och påverkan

Generalsekreteraren

Nätverk SRHR-nätverket RFSU Möten och webinarier för kunskap utbyte och söka 

synergier i program kopplat till Sex och samlevnad, 

reproduktiv rätt och hälsa.

Internationell verksamhet

Forskningssamarbete Strategiskt 

forskningssamarbete med 

Ersta Sköndal

Centrum för civilsamhälls-

forskning/Marie Cederschiöld 

Högskola

Generalsekreterarens stab

Arbetsgrupp Stödstyrkan MSB Driva arbetet med stödstyrkan Nationell verksamhet

Styrelse Totalförsvarets Folkrättsråd Försvarsdepartementet Ledamot utses av regeringen. Rådet leds av 

Försvarsdepartementets rätts- och expeditionschef.  

Generalsekreterarens stab

Nätverk/arbetsgrupp UNHCR:s Europabyrå Family 

Reunification Network 

(FRUN)

Olika organisationer Samverkan kring familjeåterföreningsfrågor Nationell verksamhet

Nätverk UNVFVT (UN Voluntary 

Fund for Victims of Torture)

FN Sprida kunskap, påtala och diskutera behov, medverka i 

expertsammanhang, finansiering RKC Malmö

Hälsa och vård

Råd WWF:s förtroenderåd WWF Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. 

Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av 

representanter för organisationer, institutioner och 

myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del 

föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en 

styrelse, som har det juridiska och strategiska ansvaret för 

verksamheten.

Generalsekreterarens stab


