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Maiken Prestmo

Fra: Norske Kvinners Sanitetsforening <info@sanitetskvinnene.no>
Sendt: torsdag 30. april 2020 16.30
Til: Maiken Prestmo
Emne: Nytt og nyttig nr. 14  -  torsdag 30. april 2020

 
 

Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
 

 

Nytt og nyttig er N.K.S. interne nyhetsbrev til tillitsvalgte  

 

Klikk her for å skrive ut Nytt og nyttig  

 

NB! Du må først logge deg inn på medlemsnett, før du kan åpne lenker i sakene under hvor det er lenket 

til sider på medlemsnettet.  

 

Innlogging er felles for alle medlemmer.  

Brukernavn: nks , Passord: nks  

 

Lenkene finner du ved å trykke på de understrekede ordene, samt ved å trykke på de grønne feltene.  

 

Som følge av korona situasjonen den siste tiden, utkommer Nytt og nyttig oftere enn det som har vært vanlig 

med oppdatert informasjon til lokal- og fylkesforeninger. I dette nummeret av Nytt og nyttig finner du informasjon 

om en rekke ulike saker. Blant våre 620 ulike lokalforeninger, vil informasjonsbehovet variere ut fra den enkelte 

forenings aktivitetsnivå. Vi oppfordrer dere derfor til å plukke ut den informasjonene dere finner relevant, det er 

ikke nødvendigvis slik at alt er like viktig for alle.  
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Vi ønsker dere alle en god 1. mai helg. 

 

God lesning!  

  

ORGANISASJON  
  

 

Hvordan har koronapandemien 
påvirket din sanitetsforening?  

Vi håper du kan ta deg tid til å svare på en kort 

spørreundersøkelse. Sekretariatet ønsker å kartlegge 

hvordan koronapandemien har påvirket 

sanitetsforeninger, både de som har 

beredskapsaktiviteter og ikke. Vi vet at vanlig 

møteaktivitet har vært avlyst, men at noen gradvis har 

begynt med noen aktiviteter i det små. Samtidig har 

mange bidratt med både utlevering av mat, medisiner, lagd smittevernutstyr og ringt de som kan trenge en 

oppmuntring i disse dager. 

 

Svarene på undersøkelsen skal gi oss en totaloversikt over alt det sanitetskvinnene har bidratt med i denne 

spesielle tiden. Oversikten etterspørres av mange av våre nasjonale samarbeidspartnere som Helsedirektoratet, 

Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi vil derfor 

gjerne vise fram alt det positive som skjer landet over av aktive engasjerte sanitetskvinner i bygd og by.  

Svarfrist er 10. mai 2020. 

Svar på undersøkelsen her  
  

Tjen mer penger til din lokalforening fra næringslivet  

I år har vi fokus på å rekruttere flere bedrifter som bedriftsmedlemmer. Et bedriftsmedlemskap koster 1.500 

kroner, hvor hele 1.000 kroner går til din foreningen. Tenk så mye godt dere kan gjøre med 1.000 kroner! 

 

Lokalforeningene kan rekruttere bedrifter nå under koronatiden. På medlemsnett kan dere finne en veileder som 

dere kan få tips fra og bli inspirert av. Det er også utkast til brev som dere kan sende til bedrifter, med justeringer 

som må tilpasses din lokalforening.  
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Har du noen spørsmål ta kontakt med sekretariatet: info@sanitetskvinnene.no 

Les mer om bedriftsmedlemsskap her  
  

NÆRINGSLIVSSAMARBEID  
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Milliongave til Sanitetskvinnenes 
hjertesaker  

Foto: Trygve Indrelid, NTB 

 

Orkla ASA tok kontakt med Sanitetskvinnene fordi vi er en 

landsdekkende organisasjon som er tilstede i nærmiljøet. 

«I fellesskap kan vi bidra til en bedre hverdag for de 

mange som nå opplever utrygghet og ekstra krevende 

dager», sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla. 

 

Støtten fra Orkla vil gi oss en mulighet til å hjelpe de som er særlig berørt av koronaepidemien. Samarbeidet 

består av et økonomisk bidrag fra Orkla ASA på 3 millioner kroner og et varefond med Orklavarer tilsvarende 2 

millioner kroner. «Samarbeidet mellom Sanitetskvinnene og Orkla vil utgjøre en forskjell og gi en bedre hverdag i 

den unntakstilstanden som landet nå befinner seg i», sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, 

Grete Herlofson. Mange lokalforeninger vil nå kunne spre ekstra mye glede til lokalsamfunnene sine.  

 

Hvem vil dra nytte av samarbeidet? 

Samarbeidet med Orkla omfatter våre aktiviteter innenfor tre hovedområder: 

1) Støtte til isolerte eldre 

Eldre som bor på institusjon og eldre hjemmeboende som er isolert kan delta i sosiale treff og kulturopplevelser 

digitalt og få omsorg. 

2) Bistand til sårbare familier 

Familier med svak økonomi som er særlig rammet av koronaepidemien kan få hyggelige opplevelser og 

muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. 

3) Støtte til voldsutsatte kvinner og barn 

Kvinner og barn som har tilknytning til krisesenter kan få opplevelsespakker med innhold slik at de får muligheten 

til felles mestring og gode opplevelser. 

Her får frivillige sanitetskvinner muligheten til å dele ut produkter fra Orkla, i tillegg til å stelle i stand aktiviteter for 

de som er hardest rammet av korona. 

 

Mer informasjon om samarbeidet kommer i løpet av mai måned.  

  

KAMPANJER  
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Maiblomst  

Maiblomsten - verv en venn! 

I forbindelse med salget av maiblomsten arrangerer vi en 

vervekonkurranse. Du kan verve i alle kategorier! Frem til 

17. mai trekker vi en vinner i uken som får et universalt 

gavekort på 500 kroner.  

Gavekortet kan benyttes i 5500 ulike butikker i hele 

Norge. 

 

Vi oppfordrer alle til å dele annonsen på Facebook for å få flere til å engasjere seg.  

Vinnere blir kontaktet første mandagen etter hver uke. Lykke til! 

 

 

Priser 

Det er mange nye former for salg av Maiblomsten som blomstrer i disse dager. 

Selv om dere dessverre ikke får anledning til i år å stå utenfor butikker eller på torg for å selge maiblomsten, er 

det herlig å se hvordan mange foreninger gjør det beste ut av en så vanskelig situasjon.  

Dere har brukt kreativitet og vært innovative! 

Vi oppfordrer dere til å dele tips, råd og erfaringer på Forum til glede og inspirasjon for andre foreninger.  

 

Husk følgende nye utsalgspriser ble tidligere vedtatt av landsstyret: 

Bilblomst min. kr. 100,- 

Maikrans min. kr. 50,- 

Maipin min. kr. 50,- 

Maiblomst min. kr. 20,- 

Les mer om kampanjen her  
  

Bilblomst  

Med årets 17. maifeiring som vil være annerledes enn 

tidligere vil bilblomsten komme til sin rett. Vi har i år to 

utgaver av bilblomsten. En med tape som kan klistres på 

rene overflater og ny av året med ståltråd. Den nye er 

veldig fin å bruke på for eksempel sykkel eller andre 

steder hvor tape ikke passer. 

 

Bilblomsten kan kjøpes i nettbutikken, de selges en og en 

eller i 10 pk. For å få opp medlemsprisen, som er 38 
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kroner, må du være logget inn i nettbutikken. Utsalgsprisen er 100 kroner.  

Maiblomster finnes i nettbutikken  
  

BASISAKTIVITETER  
  

 

Maiblomst / Lesevenn  

Mange barn savner nok høytlesningsstundene i 

barnehage, SFO og på bibliotek fra Sanitetskvinnenes 

Lesevenner. I forbindelse med salg av Maiblomsten så 

kan vi tilby høytlesning. 

 

Fram til 15. mai kan dine barn, barnebarn, eller andre 

barn bli lest høyt for av Ole André Sivertsen, forfatter av 

boken «Skatten på Kokosøya»! Boken er en del av serien 

«På eventyr med kaptein Skrekk», og boken blir lest av 

forfatteren selv.  

 

Høytlesningen er delt opp i åtte deler. Trykk på linken under, sett deg sammen med barna, og lev dere inn i 

historien til kaptein Skrekk!  

Klikk her for å komme til lesestunden  
  

  

Advendtskalender 2020  

For å sikre oss at adventskalenderen blir sendt i god tid før salget, starter er vi mye tidligere ute med å ta imot 

bestillinger i år.  

 

Årets kalender vil lages av Marit Bergem, som er samme kunstner som lagde adventskalenderen for oss i 2018. 

Dere kan se flere av hennes arbeider på hjemmesiden hennes her: https://gallerim.no/ 

 

Kalenderen koster 30 kr per stk, og blir sendt til lokalforeningene i oktober. Den kan selges på julemarked, til 

naboer og bekjente, og til foreningens medlemmer for 50 kr per stk. 

 

Bestillingsfrist er 15. august! 
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Bestillingsskjema finner du her  
  

VIKTIGE DATOER  
  

2020  

• 15. august - Intern frist for å søke Ekspress-Midler 

via Stiftelsen Dam 

• 15. september – Endelig frist for innsending av 

søknad om Ekspress-midler 

• 18.-20. september (uke 38) Regionale samlinger - 5 

byer 

• 21.-27. september Sanitetens uke (uke 39) 

 

2021  

• 24.-26. september N.K.S.’ Landsmøte i Tromsø  

 

Norske Kvinners Sanitetsforening  
www.sanitetskvinnene.no  

  

 

Meld meg av  
 

 

 

 


