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Parter  

Krets 
Organisationsnummer 
Adress 
Postadress 
Kontaktperson 

Deltagare   
Adress 
Postadress 
Kontaktuppgifter 

Bakgrund 

Röda Korset har tagit fram profilkläder för att användas av frivilliga som arbetar i en krisinsats 
organiserad av den lokala kretsen. Syftet med kläderna är att bidra till att personerna är lätt att 
identifiera för både interna och externa aktörer.  

Användning av profilkläder  

Följande gäller för användning av profilkläder: 

• Alla kläder du får med Svenska Röda Korsets logotyp tillhör Röda Korset och den krets där du
verkar. Kläderna kan inte och får inte används utanför verksamheten.

• Profilkläderna får endast användas av den som gått någon av de verksamhetsspecifika
utbildningarna Att leda en krisinsats och/eller Att vara krisstödjare.

• Under resa till och från uppdrag får kläderna användas under förutsättning att resan är av kortare
natur och går direkt till uppdragsplatsen utan avbrott.

• En ensam insatsledare/krisstödjare får aldrig resa till eller från uppdrag med rollmärken väl synliga.
Detta är främst för att skydda den frivillige från att få orimliga förväntningar på sig vid en eventuell
olyckshändelse eller hamna i någon annan utsatt situation under resan.

• Om den frivillige flyttar eller av annat skäl behöver byta krets kan kretsen den frivillige flyttar från
välja att låta kläderna följa med den frivillige till den nya kretsen. Kretsen behöver säkerställa att
den nya kretsen upprättar ett nytt klädavtal med den frivillige, och därmed ”tar över” ägandet av
kläderna.

Hantering av profilkläder 

Deltagaren ansvarar för att kläderna alltid är hela och rena. OBS! Följ tvättråden för det enskilda 
plagget. Framgår inget tvättråd gäller följande tvättråd: 

• Vränga plaggen ut och in så tryck, märken och kardborreytor hamnar inåt
• Vattentvätt 40 C (Ej Kemtvätt)
• Kulörtvätt respektive vittvätt
• Får inte torktumlas

Sign.     Sign. 
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Avslutat uppdrag 

All utrustning du kvitterar ut tillhör Röda Korset och kan aldrig ägas av någon annan. Därför ska kläder 
och all annan utkvitterad utrustning alltid återlämnas då deltagaren slutar. Återbruk av kläder och 
utrustning bör tillämpas på återlämnade produkter. Dock får profilkläder även fortsättningsvis endast 
användas av den som gått de verksamhetsspecifika utbildningarna.   

Utkvitterat material ska återlämnas inom en (1) månad om inte något annat skriftligen överenskommits 
mellan parterna. Materialet ska kvitteras vid återlämnandet. 

Om ej återlämning av kläderna sker 

Om inte återlämning sker inom avtalad tid, kommer polisanmälan att göras och kläderna att återkrävas 
med hjälp av kronofogdemyndigheten. Även fakturering av kläderna kan komma att ske.  

Följande utkvitteras av deltagaren 
Material Inköpsvärde/st Antal Storlek Övrigt 
Funktionsväst 950 kr 
T-shirt 120 kr 
Piké 230 kr 
Poncho 340 kr 
Reflexväst 110 kr 
Ryggsäck m logo 617 kr Xxxxxxx xxxxx 
Rollmärkessats   80 kr Xxxxxxx xxxxx 
Fältmärkessats   85 kr Xxxxxxx xxxxx 

Undertecknade parter godkänner ovanstående villkor och kvittering av material. 
Avtalet upprättas i två (2) exemplar och parterna erhåller var sitt.  

______________________________   ________________________________ 
Ort och datum Ort och datum 

Utlämnat av Mottaget av 

_______________________________    ________________________________ 
Underskrift Röda Korset    Underskrift deltagare  

_______________________________   ____________________________________ 
Namnförtydligande Röda Korset  Namnförtydligande deltagare 

-------------------------------------------------
Kvittering av återlämnat material (bocka av återlämnat material i listan ovan)

Undertecknade parter kvitterar återlämnat material enligt lista ovan. Parterna erhåller var sitt exemplar. 

______________________________   ________________________________ 
Ort och datum Ort och datum 

Mottaget av Inlämnat av 

_______________________________    ________________________________  
Underskrift Röda Korset    Underskrift deltagare  

_______________________________   ____________________________________ 
Namnförtydligande Röda Korset  Namnförtydligande deltagare 
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