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Frågor och svar om rödakorsgrupper
Framtagen av enhet Kretssammangående 2020-04-02
Svenska Röda Korset

OM RÖDAKORSGRUPPER
Rödakorsgruppens
uppdrag och syfte
Svenska Röda Korset vill vara
närvarande i hela landet.
Genom rödakorsgrupper kan
närvaron behållas och utvecklas på orter och i kommuner
där kretsarna har gått samman.
En rödakorsgrupp är en grupp
frivilliga som driver verksamhet efter att deras krets har
lagts ner eller gått samman
med annan krets, till exempel
vid bildandet av kommunkretsar. Kretsstyrelsen
kan även välja att starta en
rödakorsgrupp på en ort där
Röda Korset saknar närvaro.
Rödakorsgruppen är alltid
geografiskt bunden och knuten till en krets.
Rödakorsgruppens uppgift
är att driva verksamhet enligt
kretsens verksamhetsplan och
budget. Rödakorsgruppen

leder de frivilliga i verksamheterna. Dessutom har rödakorsgruppen ansvar för att följa
och regelbundet återkoppla
till styrelsen verksamhetens
utveckling och ekonomi.

Rödakorsgruppens
verksamhet
En rödakorsgrupp är knuten
till en krets – oftast den som
finns närmast geografiskt. Om
den kretsen inte har kapacitet
att ansvara för en rödakorsgrupp, kan rödakorsgruppen i
undantagsfall ansluta sig till
en annan krets, även om den
finns i annan kommun. Ett beslut från kretsstyrelsen behövs
för att starta eller lösa upp en
rödakorsgrupp.
Rödakorsgruppen har rätt att
fatta nödvändiga beslut om
hur verksamheten drivs så
länge det är inom fastställd
verksamhetsplan och budget.
Varje kretsstyrelse avgör själv

hur självständigt rödakorsgruppen får agera genom att
upprätta en delegationsordning.
Rödakorsgruppens verksamhet leds av en eller flera frivilligledare som utses av kretsstyrelsen.

Rödakorsgruppens
ekonomi
När en krets upplöses eller
går samman förs medlemmar,
tillgångar och/eller skulder
över till den krets som valts
som mottagande krets. Det
ekonomiska regelverket reglerar hur mycket kapital en krets
kan ta emot, beroende på hur
stor omsättning kretsen har.
Ibland måste kapital Om rödakorsgrupper användas i
området där den upplösta
kretsen har funnits. Det kan
gälla vissa arv, stiftelser etc.
I de fallen kan kretsstyrelsen i
den mottagande kretsen behöva besluta om att reservera
pengar för verksamhet i den
upplösta kretsens område.

Rödakorsgrupper som vill behålla lokaler och verksamheter med utgifter måste få ett
godkännande av den mottagande kretsen, eftersom det är
den som blir ytterst ansvarig
för rödakorsgruppens ekonomi.
Kretsstyrelsen kan besluta att
rödakorsgruppen ska ha en
egen projektkod i kretsens
redovisningssystem så att rödakorsgruppen kan följa sin
ekonomi löpande.
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Att bilda rödakorsgrupp
En rödakorsgrupp kan bildas
i samband med att kretsar går
samman.
1. Beslut fattas på ordinarie
eller extrastämma om
kretsen ska upplösas och bilda en rödakorsgrupp.
2. Mottagande krets fattar
beslut om att motta den upplösande kretsens medlemmar,
ekonomiska medel samt att
bilda en rödakorsgrupp för
dess verksamhet.
3. Regionrådet godkänner bildandet av den gemensamma
kretsen utifrån det förslag som
kretsstyrelserna lägger fram
för sina kretsstämmor, och under förutsättning att kretsstämmorna godkänner kretsstyrelsens förslag.
4. Blankett med start av rödakorsgrupp skickas till Infoservice.

5. Infoservice registrerar rödakorsgruppen och informerar
kontaktpersonen för gruppen
om att det är genomfört.
Om bildandet av rödakorsgruppen inte sker i samband
med en kretsupplösning krävs
inte ett beslut i regionrådet,
istället beslutar kretsstyrelsen
detta och skickar in ansökan
till Infoservice. Blanketten finns
på Rednet.

Stöd till rödakorsgruppen
Kretsstyrelserna ansvarar för
att ge stöd till
rödakorsgrupper genom att
bjuda in kontaktpersoner
och de frivilliga till relevanta
träffar och utbildningar.
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Varför ska vi bilda en
rödakorsgrupp?

Vad ansvarar rödakorsgruppen för?

För att behålla lokal förankring och verksamhet när
kretsar går samman till en gemensam krets eller då kretsar
lägger ner.

Rödakorsgruppen bedriver
verksamheter i enlighet med
kretsens verksamhetsplan och
budget. Rödakorsgruppen följer upp och rapporterar tilldelad budget samt verksamhet
till kretsstyrelsen. Den tillser
också att de frivilliga i rödakorsgruppens verksamheter
får utbildning och information,
möjlighet att växa i sitt uppdrag och får en positiv upplevelse av sitt rödakorsuppdrag.

Vad står det om rödakorsgrupper i stadgarna?
Ur Svenska Röda Korsets
stadgar gällande från
2020-01-01:
En krets verkar inom ett visst
geografiskt område och leds
av en kretsstyrelse. Kretsstyrelsen kan organisera kretsens
verksamhet i grupper utifrån
allmän inriktning (rödakorsgrupper) eller särskild inriktning (verksamhetsgrupper).
Rödakorsgruppen och verksamhetsgruppen är inte en juridisk person utan underställd
kretsstyrelsen.

Vad ansvarar kretsstyrelsen för?
• Fattar beslut om att godkänna rödkorsgrupper.
• Introducerar nya rödakorsgrupper till kretsen
och försäkrar sig om att de är
välkomnade som
en del av kretsen.
• Utser och ansvarar för fri-

villigledare. Ser till att
de får utbildning och information, har möjlighet
att växa i sitt uppdrag och får
en positiv upplevelse
av uppdraget.
• Tilldelar medel till rödakorsgrupper så att de kan
bedriva sin verksamhet, utifrån
den ekonomiska kapacitet
som finns i kretsen.
• Upprättar delegationsordning för rödakorsgrupper.
• Informerar och säkerställa att fastställda rutiner följs
genom att erbjuda utbildning
och därefter löpande följa
upp att rutinerna är effektiva
och fungerar i praktiken.
• Upprättar och fastställer
gemensamma rutiner för kontanthantering och redovisning
i kretsen som alla rödakorsgrupper måste följa.
• Adjungerar en representant från en rödakorsgrupp
till kretsstyrelsen om det finns
behov och önskemål.
• Ser till att det finns god
dialog med rödakorsgruppen,
genom att till exempel utse en
styrelseledamot som ansvarar

för rödakorsgrupper.
• Bedriver verksamhet i hela
kommunen, både i staden och
på landsbygden.

Ska rödakorsgruppen
vara representerad i
kretsstyrelsen?
När flera kretsar går samman
är det bra om valberedningarna samarbetar med varandra,
för att kunna presentera att
förslag till styrelse för den
gemensamma kretsen, med
bred representation och
många erfarenheter, däribland från rödakors grupperna. Många kretsar väljer att
kretsstyrelsen ska bestå bland
annat av ledamöter från de
olika rödakorsgrupperna i
kommunen. Andra väljer att
adjungera representanter från
rödakorsgrupperna till kretsstyrelsen. Ytterligare en lösning är att kretsstyrelsen utser
en styrelseledamot som får
ansvar för dialogen med rödakorsgrupperna.

Vem bestämmer över
rödakorsgruppens
ekonomi?
• Kretsstyrelsen har ansvar
för all ekonomi i kretsen och
därmed ytterst även för rödakorsgruppens ekonomi.
• Rödakorsgrupper behöver
ha ekonomiska förutsättningar
att bedriva den verksamhet
som kretsstyrelsen har beslutat
om i kretsens verksamhetsplan
och budget. Förslagsvis har
rödakorsgruppen en egen
budgetpost med egen projektkod. Då finns möjligheter i
befintligt redovisningssystem
att kunna följa rödakorsgruppens ekonomi.

Vad händer med kretsens tillgångar och skulder när den övergår från
krets till rödakorsgrupp?
Efter att likvidatorerna har
överfört medel enligt
kretsstämmans beslut, förs resterande tillgångar
och skulder från upplösande
krets över till mottagande

krets.

Hur gör rödakorsgrupper
med insamlade medel?
• En rödakorsgrupp som
samlar in pengar till ett
bestämt ändamål skickar
pengar till kretsstyrelsen
och anger vart pengarna ska
gå. Till grund för detta finns
kretsens verksamhetsplan och
budget, där det finns en samsyn om vart insamlade
medel ska skickas.
• Rödakorsgrupp kan inte
skicka insamlade medel
till någon utanför kretsstyrelsen, varken till en
annan organisation eller direkt
till nationell nivå.

Vad ska rödakorsgruppen heta?
En rödakorsgrupps namn ska
alltid innehålla en referens till
en specifik plats eller ort till
exempel: Björkljunga rödakorsgrupp. OBS! Namnet får
inte överstiga 46 tecken.

Kan rödakorsgrupper
samarbeta med andra
aktörer?
Rödakorsgrupper får ingå ett
samarbete med andra organisationer som verkar på orten,
men det ska alltid göras i
dialog med kretsstyrelsen. Om
det behövs ett avtal för samarbeten så är det kretsstyrelsen
som upprättar avtalet.

Hur kan rödakorsgrupperna synliggöras?
När Infoservice har registrerat
rödakorsgruppen i Redy blir
den synlig både i Redy och
verktyget Frivillig. I Frivillig kan
sedan verksamheter knytas
till rödakorsgruppen, och frivilliga kan knytas till dessa
verksamheter. Den krets och
kretsstyrelse som rödakorsgruppen tillhör, kan se den
registrerade rödakorsgruppen samt dess kontaktperson,
verksamhet och frivilliga både
i Redy och Frivillig

Finns det några lyckade
exempel?
Goda exempel finns på Rednet under Kretssammangående.för rödakorsgrupper.
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Saknas svar på någon fråga
gällande rödakorsgrupper?
Vill du ha stöd vid sammangående eller med att bilda rödakorsgrupp?
Kontakta Infoservice:
0771-19 95 00 eller
info@redcross.se

