
Tillfällig ersättning av IT-verktyget Frivillig – Guide 

Verktyget Frivillig kommer avvecklas och kretsen kommer inte kunna använda Frivillig från 

och med 1 januari 2022. Under våren 2022 kommer nya Redy att utvecklas som kommer 

ersätta Redy och delar av IT-verktyget Frivillig. Den här guiden hänvisar  till  det stöd som 

finns under övergångsperioden/tills det att nya Redy finns på plats.   

Läs gärna mer om nytt Redy här.  

I guiden nedan nämns Office 365 och det är en av våra standarerbjudanden som erbjuds till 

alla kretsar. I Office 365- paketet ingår mycket funktionalitet som även kan stötta upp under 

övergångsperioden. Mer om Office 365-paketet och erbjudandet till krets finns här. 

Datagrund 

Funktion/behov som 
gick att göra i Frivillig 

Vad kan jag använda under 
övergångsperioden 

På sikt/långsiktig 
lösning 

Se kretsens 
förtroendevalda  

Nuvarande Redy 
Nya Redy - preliminärt 
våren 2022 

Se frivilliga som lagts in 
i Frivillig 

Nuvarande Redy (dock 
bristande funktionalitet)  

Nya Redy- preliminärt 
våren 2022 

Lägga till/Redigera 
frivilliga i ett IT-verktyg 

Går ej 
Nya Redy- preliminärt 
våren 2022 
 

Se kretsens 
verksamheter 

Lokala webbsidorna 
Lokala webbsidorna + 
Nya Redy 

Lägga till nya, redigera 
och ta bort 
verksamheter 

Via Infoservice  
Nya Redy- preliminärt 
våren 2022 

Lägga till frivilliga på 
verksamheter 

Går ej 
Nya Redy- preliminärt 
våren 2022 
 

Göra egen lista över 
kretsens frivilliga + 
kontaktuppgifter 

Office 365 (Excel, Word). 
Kräver rutin och säkerhet 
enligt GDPR. Se lathund här. 

Nya Redy- preliminärt 
våren 2022 
 

 

Schemaläggning och koordinering av verksamhetstillfällen 

Funktion/behov som 
gick att göra i Frivillig 

Vad kan jag använda under 
övergångsperioden 

På sikt/långsiktig 
lösning 

Skapa 
verksamhetstillfällen 

Formulärsfunktonalitet i 
Office 365 (Microsoft Forms). 
Mer info här. 

Utreds inom projektet 
Nya Redy 

Skicka ut anmälan så 
att frivillig kan anmäla 
sig på 
verksamhetstillfällen 

Formulärsfunktonalitet i 
Office 365 (Microsoft Forms). 
Mer info här. 

Utreds inom projektet 
Nya Redy 
 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4409390844049-Get-ready-f%C3%B6r-nytt-Redy-2021-2022
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/4403247701265-Office-365-paketet-Erbjudande-f%C3%B6r-kretsar-och-frivilliga
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003040258-GDPR-och-dataskydd-f%C3%B6r-kretsen
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-


Anmäla sig till 
verksamhetstillfällen 

Formulärsfunktonalitet i 
Office 365 (Microsoft Forms). 
Mer info här. 

Utreds inom projektet 
Nya Redy 
 

Lista över anmälda till 
verksamhetstillfällen 

Formulärsfunktonalitet i 
Office 365 (Microsoft Forms 
+ Excel). Mer info här. 
 

Utreds inom projektet 
Nya Redy 
 

Kommunicera med 
frivilliga 

Via epost i Outlook, Microsoft 
Teams (Office 365). Mer info 
här. 

Outlook, Teams, Nya 
Redy 

 

Kretsens verksamhetsrapportering (tidigare Kretsrapporten) 

Funktion/behov som 
gick att göra i Frivillig 

Vad kan jag använda under 
övergångsperioden 

På sikt/långsiktig 
lösning 

Kretsrapporten 2018 
och 2019 

Kan laddas ner från Frivillig 
fram till 1 januari 2022. 
Kontakta Infoservice om du 
behöver stöd. 

Från 1 januari 2022 går 
det inte att hämta 
kretsars enskilda 
kretsrapporter från 
Frivillig. Däremot har 
export av totalen 
hämtats. 
 

Kretsrapporten 
(rapportera) - Från och 
med 2020 

Kretsens 
verksamhetsrapportering sker 
sedan 2020 i annat system. 
Mer info här. 

Kretsens 
verksamhetsrapporterin
g sker sedan 2020 i 
annat system. Se här. 
 

Rapportering av 
enskilda 
verksamhetstillfällen 

Formulärsfunktonalitet i Office 
365 (Microsoft Forms + 
Excel). Mer info här. 

Utreds inom projektet 
Nya Redy 
 

Statisk över enskilda 
verksamhetstillfällen 

Formulärsfunktonalitet i Office 
365 (Microsoft Forms + 
Excel). Mer info här. 
 

Utreds inom projektet 
Nya Redy 
 

Statistik över 
verksamhetstillfällen 
som finns i Frivillig 

Gå in i Frivillig och ta 
skärmdumpar fram till 1 
januari. Kontakta Infoservice 
om du behöver stöd. 

Från 1 januari 2022 går 
det inte att hämta från 
Frivillig. 
 

 

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017009238-Om-kretsarnas-verksamhetsrapportering-2021
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017009238-Om-kretsarnas-verksamhetsrapportering-2021
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-

