
Medlemskapet i Röda Korset är ett ställningstagande för medmänsklighet, 
handlingskraft och allas lika värde. Medlemmar och andra engagerade är 
en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hjälpa våra medmänniskor.

Engagemanget för vår organisation kan 
komma i många olika former varav medlem-
skapet är en av de formerna. Frivilliga och 
givare är två stora grupper som redan visat 
ett engagemang för Röda Korsets arbete men 
som skulle kunna känna sig ännu mer delak-
tiga. Att fråga dessa personer om de vill bli 
medlemmar är ett enkelt steg att höja deras 
engagemang och ett lätt sätt för oss att bygga 
vår medlemsorganisation. 

Medlemsappellen

2021

Medlemsskapets funktion är:

 Möjligheten att uttryckligen ta ställning för 
organisationens grundläggande principer 
och verksamheter.

 Möjligheten att aktivt engagera sig i  
organisationens demokratiska process.
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Medlemsvärvning

Planera
För att lyckas med medlemsvärvning är det viktigt 
att göra upp en plan för året. Involvera alla personer 
som behövs och fundera på var och hur ni kan nå 
potentiella medlemmar samt vilka som är enklast 
att nå.

Våga fråga!
Det bästa sättet att värva medlemmar är onekligen 
genom att träffa många människor och komma ihåg 
att ställa frågan. Många har blivit medlemmar just 
för att de blivit tillfrågade av någon de känner – så 
passa på; fråga vänner, arbetskamrater och varför 
inte också familjen.

Fråga frivilliga
Fråga era frivilliga om medlemskap. Det är inget 
krav på frivilliga att vara medlemmar, men vi vet att 
de som engagerar sig frivilligt ofta vill vara med-
lemmar.

Värva vid Första hjälpen-utbildningar
Alla som går en av våra utbildningar i Första hjälpen 
har möjlighet att bli medlemmar utan kostnad första 
året. Ni kan arrangera en utbildning eller delta när 
en utbildning genomförs. Då har kretsen ett utmärkt 
tillfälle att berätta om vad ett medlemskap i Röda 
Korset innebär. För in ert kretsnummer på den delt-
agarlista som utbildaren har – då blir alla deltagare 
medlemmar i just er krets.

Hjälp till att värva fler 
medlemmar
Under de senaste åren har den allra största delen av 
Röda Korsets nya medlemmar kommit in via erbju-
dandet om ett första kostnadsfritt medlemsår. För 
att kunna ta del av detta erbjudande måste en person 
antingen ha deltagit på en av våra första hjälpen-ut-
bildningar eller blivit värvad som månadsgivare av 
våra värvare som arbetar på gator och torg runt om 
i Sverige. Under 2020 fick vi in nästan 11 000 nya 
medlemmar via detta erbjudande. Av de medlem-
mar som kom in via erbjudandet 2019, valde strax 
över 20% att fortsätta som betalande medlemmar. 
Under våren så stoppade vi all rekrytering på gator 
och torg på grund av pandemin. Likaså har vi en-
dast haft digitala kurser i första hjälpen. Men i som-
ras startade vi upp värvning på stan igen. Dessa 
är till största del personer som troligen inte skulle 
blivit medlemmar om de inte fått erbjudandet om 
ett första kostnadsfritt medlemsår. Tack vare det 
goda medlemsresultatet som erbjudandet uppvisat 
kommer vi under även under 2021 fortsätta med  
erbjudandet.

Värvarmaterial
I Föreningsbutiken kan ni beställa pins, foldrar, 
affischer och annat värvningsmaterial. Infoservice  
hjälper såklart gärna till om ni har frågor och  
funderingar.

Samarbeta gärna med våra medarbetare på 
Direktdialog. De arbetar varje dag med att 
värva nya månadsgivare och medlemmar, och 
stärker Röda Korsets närvaro och synlighet. 

Foto: Anders Jansson



Uppdrag: Frivilligledare 
för medlemsvärvning

Kretsens styrelse ansvarar för kontakten med 
medlemmar och att genomföra värvnings-
insatser.

I ansvaret ingår:
 
  Ansvarig för Redy, vårt medlems-

register, bland annat genom att 
lägga in medlemsuppgifter. 

  Värva nya medlemmar. 

  Välkomna nya medlemmar.

  Påminna medlemmar som ännu  
inte betalat sin medlemsavgift.

 Information till medlemmar.

  Beställa värvarmaterial i  
Föreningsbutiken.

Foto: Marie Sparreus

  Det är frivilligledarens roll att samordna 
verksamhetens olika uppgifter och aktivi-
teter såsom att värva, välkomna och vårda 
kretsens medlemmar.

    Styrelsen utser vem som är frivilligledare  
för medlemsvärvning.  
 

    Frivilligledarens främsta uppgift är att 
samordna kretsens medlemsaktiviteter. Det 
handlar inte om att göra hela jobbet själv 
utan fördela arbetsuppgifter till frivilliga. 
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Medlemsvård

Välkomstbrev till nya medlemmar
Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev från 
Röda Korsets ordförande tillsammans med ett 
medlemskort och en informationsfolder. I slutet av 
varje månad skickas en lista över nya medlemmar, 
tillsammans med etiketter, ut till alla kretsar. Det-
ta för att kretsen ska skicka ut ett eget välkomst-
brev och information om kretsens lokala arbete. 
Det lokala välkomstbrevet är oerhört viktigt. Tänk 
på att dessa nya medlemmar troligtvis inte har 
en tidigare relation till varken Röda Korset eller 
kretsen, och att ni i kretsen lägger extra vikt vid 
att välkomna dem, det kan ju finnas flera som är  
intresserade av ett djupare engagemang som  
frivillig eller delaktig i styrelsen.

Medlemsinformation
Kretsen uppmuntras att skicka ut ett nyhetsbrev till 
sina medlemmar några gånger per år med informa-
tion om kommande aktiviteter och med uppdaterin-
gar från styrelsen.

 1.  E-post är ett snabbt och effektivt 
sätt att nå ut till medlemmar. 

 2.  Det är viktigt att ni samlar in 
e-postadresser till alla och för in 
dem i medlemsregistret Redy. 

 3.  Det är bra att skicka information i 
slutet av året inför årsaviseringen 
i januari.

Medlemsvård från  
Svenska Röda Korset
Som ett komplement till den medlemsvård ni själva 
gör så skickar Svenska Röda Korset även ut infor-
mation till medlemmarna. Detta sker främst genom 
organisationstidningen Röda Korset Magasin som 
ges ut fyra gånger per år och via nyhetsbrev som 
kommer med e-post som skickas ut ungefär 4-6 
gånger per år. Via e-post kan vi nå cirka en tredjedel 
av alla medlemmar.

Foto: Niklas Björling 

Foto: Marie Sparreús



Bra att veta

Rednet – Här finns information 
På Rednet finns det massor av viktig informa-
tion och tips rörande medlemskapet. Här ligger 
även mallar och exempel på digitala välkomst-
brev, årsavisering, medlemsappellen och mer.  
Detta hittar du i Kunskapsbanken:
https://kunskapsbanken.rodakorset.se

Redy – Medlemsregistret
Genom Redy får er krets snabb tillgång till infor-
mation om bland annat medlemsstatistik och status 
på medlemskap. Det innebär också att kretsen själv 
kan skriva ut medlems- och uppdragslistor, etiketter 
med mera. Er krets kan även uppdatera uppgifter om 
medlemskap. För att få tillgång till Redy kontakta 
din kretsstyrelse eller Infoservice. Förtroende- och 
frivilligfrågor uppdateras inte längre i Redy, utan 
numera i verktyget Frivillig. 

Infoservice 
Infoservice finns till för att stödja er och er krets 
med bland annat arbetet med medlemmar och in-
samlingar. De svarar mer än gärna på frågor och 
hjälper till med bland annat medlemslistor, etiket-
ter, styrelselistor och statistik samt ger stöd i Redy. 

Foto: Marie Sparreus

Infoservice:
info@redcross.se 
0771–19 95 00
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Medlemskapet

Vad används medlemsavgiften till?
Från och med 2012 (undantag vid Riksstämmoår) 
går hälften av medlemsintäkten till er krets. Den 
får användas till allt som direkt kan förknippas 
med medlemmar, till exempel medlemsvärvning, 
medlemsvård och medlemsinformation. Den får 
också användas till styrelsemöten, kretsstämmor, 
styrelseutbildningar och deltagande i Riksstäm-
man. På nationell nivå används intäkterna bland 
annat till medlemstidningen Röda Korset Magasin, 
arvode till Röda Korsets ordförande, opinionsbild-
ning och till Riksstämman. 

Riksstämman 2021
2021 är det Riksstämma. På förra Riksstämman 
beslutades att stämma ska hållas vartannat år.  
Datumet för stämman är 28–30 maj och denna gång 
är den digital.

Datumen som gäller under 
2021 är:

21 januari:  Årsaviseringen 
(i samband med Röda Korset Magasin) 
23 mars: Påminnelse 1 
21 maj: Påminnelse 2 
23 augusti: Påminnelse 3 

Medlemsavgiften 
I januari varje år skickar Svenska Röda Korset ut en 
årsavisering till medlemmarna där vi ber dem att 
betala sin medlemsavgift. Det går även ut påmin-
nelser per brev till dem som inte betalat sin avgift.

Kontakta de medlemmar som ej betalt
Kontakta medlemmarna och påminn dem om att 
deras medlemsavgift ännu inte är betald. Pröva 
gärna att ringa dem, en personlig kontakt fungerar 
bäst. För att underlätta ett brev-utskick skickas det 
i maj ut en lista med ej betalande medlemmar till 
alla kretsar.

Foto: Pavel Koubek



Medlemsadministration

Nya medlemmar
Lokalorganisationen registrerar nya 
medlemmar. Inbetalningskort skickas 
ut av Infoservice.

Via hemsidan
Alla kan gå in på 
www.rodakorset.se/medlem 
och anmäla sig som ny medlem. 

Via bankgiro/postgiro
Den som vill bli medlem kan betala 
in till bankgiro 900-8095 och ange 
namn, adress, e-postadress och helst 
personnummer i meddelanderutan. 
Personnummer gör att vi får auto-
matiska adressändringar från folkbok-
föringen. Man kan även ange vilken 
krets man vill tillhöra. 

Via kontantbetalning
Kretsen kan ta emot kontant betaln-
ing från nya medlemmar och sätta in 
dessa på bankgiro 900-8095. 
OBS! Skicka ett mail till 
info@redcross.se med följande info: 
vilken krets, antal medlemmar, namn, 
adress, e-postadress, personnummer, 
medlemstyp, datum för inbetalning 
och totalbelopp. 

Befintliga medlemmar
Vid förnyelse – Medlemmen ska alltid 
använda inbetalningskortet som 
skickas hem i början av året med 
Röda Korset Magasin.

OIika medlemskap

Vad kostar det att vara medlem?
Medlemsavgiften i Svenska Röda Korset är 250 
kronor per kalenderår (125 kr för familjemedlem). 
Medlemskapet i Röda Korsets Ungdomsförbund är 
kostnadsfritt.

Familjemedlemskap 
Familjemedlemskap innebär att en person i famil-
jen är huvudmedlem och betalar 250 kronor medan 
resterande familjemedlemmar, som är skrivna på 
samma adress, endast betalar 125 kronor per person 
och kalenderår.

Rörelsemedlemskap
Rörelsemedlemskapet innebär att den som är un-
der 31 år och är medlem i antingen Svenska Röda 
Korset eller i Röda Korsets Ungdomsförbund au-
tomatiskt blir medlem i båda förbunden. Syftet är 
att stimulera rekryteringen av unga till Röda Korset 
och främja samverkan. Även om en medlem har sitt 
huvudmedlemskap i Ungdomsförbundet är kretsen 
ändå skyldig att ge samma information till rörelse-
medlemmen som till övriga medlemmar, till exem-
pel kallelse till kretsstämma och inbjudningar till 
möten.

Medlemskap utan kretstillhörighet 
Många vill stödja Röda Korset och våra värderin-
gar med ett medlemskap, men inte nödvändigtvis 
tillhöra en lokal krets. Därför erbjuder vi som kom-
plement ett medlemskap utan kretstillhörighet (na-
tionell medlem). 

Foto: Marie Sparreus
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§ 4 Medlemskapet 
– Gällande från 2020-01-01

§ 4 Medlemskap
Medlemskapet är öppet för alla som tar ställning 
för Röda Korsets ändamål och grundprinciper utan 
diskriminering av något slag. Som medlem har du 
rätt att kandidera till uppdrag, lämna förslag och 
rösta i de möten som medlemskap och uppdrag 
berättigar till. Medlem ska sprida kunskap om och 
agera enligt grundprinciperna samt följa stadgarna 
och uppförandekoden, som fastställs av Svenska 
Röda Korsets styrelse. 

Inträde
Var och en som vill bli medlem ska betala av 
Riksstämman fastställd årlig medlemsavgift. 
Medlemskapet räknas från dagen då Svenska Röda 
Korset mottagit medlemsavgiften. Till och med 
den 31 december det år medlem fyller 30 år ingår 
i medlemskapet att denna även är medlem i Röda 
Korsets Ungdomsförbund. Medlem i Röda Korsets 
Ungdomsförbund är även medlem i Svenska Röda 
Korset. 
 Medlem tillhör krets (lokalorganisation) eller 
väljer aktivt att avstå från kretstillhörighet. För 
medlem som avstått från kretstillhörighet gäller 
samma regler som för kretsmedlem enligt dessa 
stadgar med undantag av §§ 11–13 som inte äger 
tillämpning för denna.  
 Medlem kan tillhöra fler kretsar än en och betalar 
då medlemsavgift i varje sådan krets. Medlemskap 
är en förutsättning för att verka som förtroendevald 
inom Svenska Röda Korset.  
 Den som är anställd inom Svenska Röda Korset 
kan inte vara förtroendevald på någon nivå inom 
organisationen. 

Utträde
Utträde begärs hos den kretsmedlemmen tillhör 
eller hos Svenska Röda Korsets styrelse. Medlem 
kan när som helst begära utträde.  
 Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift 
för avgiftsåret har utträtt ur organisationen.
 Medlem som utträtt kan återinträda i organisa-
tionen genom att på nytt erlägga medlemsavgift i 
enlighet med § 4. 

Uteslutning
Uteslutning kan ske av medlem som genom sitt 
handlande gravt bryter mot stadgarnas ändamål-
sparagraf (§ 1) eller i övrigt agerar i strid med Röda 
Korsets grundprinciper. Medlem som utesluts ska 
omgående informeras skriftligen. 
  Vid överträdelse av §§ 1-3 i stadgarna, vid miss-
kötsel av ekonomisk förvaltning, vid överträdelse 
av uppförandekoden eller vid på annat sätt överskri-
dande av befogenheter kan Svenska Röda Korsets 
styrelse, kretsstyrelse eller medlem initiera uteslut-
ning av medlem. Beslut om uteslutning fattas av 
styrelsen för den krets som medlemmen tillhör eller 
för medlem utan kretstillhörighet av Svenska Röda 
Korsets styrelse.  
 Beslutet verkställs omedelbart och gäller hela 
Svenska Röda Korset.
 Beslut om uteslutning kan inom sex månad-
er överklagas till Svenska Röda Korsets styrelse.  
Styrelsens beslut kan ej överklagas.
 Återinträde av utesluten medlem ska prövas.



Bankgiro 900-8004

Ange ändamålsnamn/kampanj 
och kod för insättningsändamålet 
tillsammans med kretsnummer 
och kretsnamn.

Ändamål med 
redovisande koder:

Hela Röda Korset  2020400 
Gemensamt insamlingsmål: 
5.7 miljoner kronor

Kris och katastrof  2020401 
Gemensamt insamlingsmål: 
34.2 miljoner kronor

Hälsa och vård  2020402
Gemensamt insamlingsmål: 
11.4 miljoner kronor

Folkrätt och skydd  2020403 
Gemensamt insamlingsmål: 
5.7 miljoner kronor

Vårkampanjen  2021404
Julkampanjen  2021405

Infoservice: info@redcross.se 0771–19 95 00




