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Om handlingsplanen 

Handlingsplanen er et retningsgivende styringsverktøy for hele lokalforeningen. Mål og 

prioriteringer er i tråd med distriktets handlingsplan. Handlingsplanen er utarbeidet av 

arbeidsgruppa som har jobbet med oppstart av lokalforeningen gjennom vinteren 2020. 

Handlingsplanen ble presentert og vedtatt på stiftelsesmøtet 27.05.2020.  

 

Hvem vi er 

Hustadvika Røde Kors er en del av landets, største, frivillige humanitære organisasjon - Norges 

Røde Kors. Hustadvika Røde Kors skal hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner, og skal 

mobilisere frivillige til dette gjennom omsorgsaktiviteter og ungdoms-arbeid. Aktivitetene våre 

støtter og utfyller tjenestetilbudet offentlige myndigheter har et ansvar for. 
 

Hva vi gjør 

Hustadvika Røde Kors’ oppdrag og samfunnsrolle er å avdekke, hindre og lindre menneskelig 

nød og lidelse. Vår innsats er forankret i lokale behov, og tar utgangspunkt i ressurser, 

kompetanse og lokale forhold. 

Hustadvika Røde Kors skal prioritere sine oppgaver etter følgende kriterier: 

• utføre sine oppgaver basert på Røde Kors-vurderingen  

• det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner 

• aktiviteten skal følge naturlig av Røde Kors sitt oppdrag og være i henhold til Røde Kors-
prinsippene 

• behovet skal ikke være dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig 
forankring til behovsdekningen 

• vi skal ha nødvendig kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven 
 
 

Mål og tiltak 

Handlingsplanen er delt i fire prioriterte innsatsområder: 

 

Beredskapsevne og førstehjelp 

Vår forening skal styrke beredskapsevnen for å kunne være tilstede før, under og etter en større 

hendelse. 

Mål: 

- Etablere godt samarbeide med kommunen innen beredskap 
- Utvikle beredskapsevne i lokalforeningen og blant våre frivillige 

 
Tiltak Hvordan gjennomføre Ansvar 

Skrive samarbeidsavtale med 
kommunen 
 

Ha møte med kommuneledelsen. Skrive 
avtale. Etablere god dialog. 

Beredskaps-
ansvarlig 

Delta på fast årlig møte med 
kriseledelse og beredskapsråd 
i Hustadvika kommune 
 

Avklare hvem i Røde Kors som stiller i de 
møtene. Delta om det er vår rolle.  

Beredskapsansvarlig 

Utarbeide og implementere 
beredskapsplan 

Bruke mal fra Distriktet, utarbeide og 
forankre i styret. 

Beredskapsansvarlig 
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Tillitsvalgte har 
beredskapskurs 

Delta på seminarer/kurs i regi Distriktet Styret 

Kartlegge 
beredskapskompetansen i 
lokalforeningen 

Kartlegge kompetanse og erfaring hos alle 
medlemmer og frivillige, også på førstehjelp 

Beredskapsansvarlig.  

Frivillige har kunnskap om 
beredskap og kjennskap til 
beredskapsplanen 

Plan for opplæring og ivaretakelse av 
frivillige. Årlig tema-møte om beredskap. 

Vurdere oppstart av beredskapsvakt 

Beredskapsansvarlig 

Bruke varslingssystem CIM CIM=Kunne varsle frivillige ved hendelser. 
Få kompetanse, bruke systemet. 

Beredskapsansvarlig 

Bidra til å spre kunnskap og 
kompetanse på førstehjelp i og 
utenfor lokalforeningen. 

Oppsøkende virksomhet, holde 

førstehjelpskurs og bruke av sosiale medier 

Styret 

 

 

Omsorgsaktiviteter 

Hustadvika Røde Kors skal være tilstede for alle som trenger det uavhengig av alder og 
bakgrunn. Våre fokus i perioden er å kartlegge behov og lage gode planer for de aktiviteter vi 
skal starte opp. Vi ønsker å jobbe sammen med kommunen og de lokale lag og foreningene 
som allerede har gode tilbud til innbyggerne. Vi ønsker å bidra til større grad av inkludering og 
integrering av alle som har et behov for å utvide sitt sosiale nettverk, og for å få en meningsfylt 
fritid. 
 
Mål: 

- Bidra med å styrke det helhetlige aktivitetstilbudet i kommunen 
- Starte flere omsorgsaktiviteter 
- 30 engasjerte frivillige og aktivitetsledere innen omsorgsaktiviteter innen 2022 
- Etablere godt samarbeide med kommunen og relevante samarbeidspartnere  

 

Tiltak Hvordan gjennomføre Ansvar 

Kartlegge behov og muligheter for 
samarbeid med andre aktører 
 

Dialogmøter Møter med Frivilligsentralen, 
flyktningetjeneste, oppvekst og 
sosialtjenesten, frivillige organisasjoner. 

Ansvarlig 
omsorg 
 

Styrke besøksvennsaktiviteten i 
hele kommunen 

Rekruttere og ivareta frivillige. 
Samarbeide med frivilligsentralen, 
hjemmetjenesten og institusjoner. 

Aktivitetsleder 

Starte opp aktivitet for å styrke 
samholdet i befolkningen 

Vurdere ulike aktiviteter mot ulike 
målgrupper. Samarbeide med kommunen 
og andre aktører 

Ansvarlig 
omsorg 

Starte Til topps/tur-gruppe  Rekruttere frivillige og turledere. 
Samarbeide med andre relevante 
organisasjoner 

Aktivitetsleder 

Få flere med på lavterskelaktiviteter 
i kommunen 

Samarbeid med frivillige organisasjoner, 
frivilligsentralen, flyktningetjenesten  

Ansvarlig 
omsorg 

Bli en del av visitortjenesten i Molde 
Røde Kors 

Samarbeid med Molde RK og Hustadvika 
fengsel. Rekruttere og opplæring frivillige 

Aktivitetsleder 

Rekruttere av frivillige Synliggjøre og informere om hva vi gjør 
og hvordan folk kan bidra.  

Ansvarlig 
omsorg 

Sikre god mottakelse og opplæring 
av nye frivillige 

Aktivitetsledere tar godt imot og lærer 
opp nye frivillige i aktiviteten 

Aktivitetsleder 

Holde regelmessige 
kurs/temakvelder for frivillige 

Halvårsplan for kurs og møtekvelder. 
Planlegge og gjennomføre kurs.  

Ansvarlig 
omsorg 

God oppfølging av aktivitetsledere Ivareta aktivitetsledere individuelt, felles 
samlinger og aktivitetsledermøter 

Ansvarlig 
omsorg 
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Røde Kors ungdom 

Hustadvika Røde Kors ønsker å være med å skape et trygt miljø for ungdom i vår kommune. 
Vårt fokus nå i oppstartsfasen er å etablere en kjerne av frivillige skal jobbe med å kartlegge 
behovet for egne rødekorsaktiviteter for ungdom, og hva disse skal bestå av. Parallelt med dette 
ønsker vi å jobbe sammen med de allerede eksisterende ungdoms-/fritidsklubbene i 
kommunen. 
 
Mål: 

- Etablere en arbeidsgruppe for ungdom 
- Bidra med å styrke aktivitetstilbud for unge i hele kommunen 
- Rekruttere frivillige 

 

Tiltak Hvordan gjennomføre Ansvar 

Etablere en arbeidsgruppe Finne ressurspersoner, jobbe godt i 
team, avklare rollen til arbeidsgruppa 

Styret 

Kartlegge behov og avklare hvilke 
aktiviteter man kan ha 
 

Kartlegging og dialog med ungdommer. 
Samarbeide med kommunen, 
ungdomsklubb og andre aktører.  

Arbeidsgruppe 
ungdom 

Ungdomsklubb - bistå på 
eksisterende ungdomsklubber.  

Frivillige deltar som ansvarlige på 
eksisterende ungdomsklubber – 
samarbeid med Hustadvika kommune. 

Arbeidsgruppe 
ungdom 

Vurdere oppstart leksehjelp  Kartlegge behov for leksehjelp. Frivillige 
som vil være leksehjelp.  

Arbeidsgruppe 
ungdom 

Rekruttere frivillige til aktivitet Rekruttere i nettverk og på skoler. Bruk 
av sosiale media. 

Arbeidsgruppe 
ungdom 

God kommunikasjon med frivillige 
ungdommer 

Bruk av sosiale media Arbeidsgruppe 
ungdom 

 

Organisasjonsutvikling 

Organisasjonsutvikling handler om å bygge en aktiv og velfungerende lokalforening. Et viktig 

mål er å øke antallet frivillige, og får å få til det må vi sikre god rekruttering, opplæring og 

ivaretakelse av frivillige. 

Mål: 
- Ha et aktivt og velfungerende styre 
- Tar godt imot og ivaretar alle frivillige 
- Alle frivillige har grunnopplæring 
- Være en synlig aktør i nærmiljøet 
- Godt samarbeid med andre lokalforeninger og andre aktører 

 

Tiltak Hvordan gjennomføre Ansvar 

Opplæring av alle i styret Delta på kurs og seminarer. Søke 
støtte fra Distriktskontoret. Arbeide for 
felles forståelse for styrearbeid. 

Styret 

Delta på møter og seminarer på 
Distriktsnivå 

Representanter på Kurshelga, 
områdemøter, distriktsårsmøtet 

Styret 

Ha godt system for å ta imot 
frivillig 

Etabler Frivilligvert. Faste rutiner for 
mottak og oppfølging av de som 
melder seg som frivillig. Alle får svar 
kjapt. Vurdere informasjonsmøter. 

Styret/frivilligvert 

Alle frivillige registrert i Diba Bruke diba til oversikt på frivillige Frivilligvert, 
aktivitetsledere 

Kurse frivillige i grunnopplæring Gjennomføre regelmessige kurs. 
Samarbeid med naboforeninger. Lag 
kursplan 
 

Styret/frivilligvert 
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Rekruttere og skolere 
instruktører 
 

Aktuelle instruktører kan delta på 
PED-kurs. Oppfølging instruktører. 

Styret 

God kommunikasjon med alle 
frivillige 

Egen facebookgruppe for frivillige. 
Jevn dialog og tilbud om møter. 

Styret og aktivitetsledere 

Oppdatert på sosiale media og 
webside 

Aktiv facebookside, oppdatert webside Media- og 
kommunikasjonsansvarlig 

Synlig i nærmiljøet • Reportasjer i lokalavisen: Romsdal 
Budstikke, Tidens Krav, Hustadvika - 
Samme båt, Hustadvikamagasinet.  

• Møte potensielle frivillige der de er, 
dvs. Ut i de ulike grendene  

Media- og 
kommunikasjonsansvarlig  

God kontroll på økonomi Ha oversikt over inntektsmuligheter. 
Lage velfungerende økonomirutiner. 

Økonomiansvarlig 

Rekruttere medlemmer Ett årlig vervearrangement – 
Kampanje, stand eller lignende 

Styret 

Samarbeid med Molde Røde 
Kors  

Ta kontakt med Molde Røde Kors og 
invitere til samarbeid. Bli kjent med 
hverandre, grenseoppganger, hva kan 
vi samarbeide om 

Styret 

 


