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Annonsekampanje koronadugnad
De neste 10 dagene har Sanitetskvinnene en
annonsekampanje i VG og Dagsavisen. Vi ønsker å nå
frem til dem som selv ikke kan bidra med frivillige
hender, enten de selv er i karantene – eller må være
hjemme med barn - men gjerne vil bidra.
Dugnadsånden i Norge er stor, og vi håper derfor at
flere vil bidra til dugnaden som støttemedlem.

Annonsene vil også bli postet på vår Facebook-side,
og vi håper så mange som mulig av dere vil dele dem!
I tillegg har vi laget en «ramme» på FB med
oppfordring om å delta i koronadugnaden, som dere
gjerne kan benytte i disse tider: Hold musen over
profilbildet ditt på FB, trykk på oppdater, deretter legg
til ramme – og søk opp koronadugnad. 

Vi trenger i disse tider alle medlemmer vi kan få,
koronakrisen innvirker også på oss som organisasjon,
og alle som støtter oss og blir medlem er viktige!

Til N.K.S. sentrale Facebookside

Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.

Ekstraordinær utgave av Nytt og nyttig - i fbm Koronautbrudd

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. 

Vi viser til utsendt nyhetsbrev (Nytt og Nyttig) til alle lokalforeninger tidligere i mars. Som følge av utviklingen den
siste tiden, kommer det her oppdatert informasjon til lokal- og fylkesforeninger. Som nevnt tidligere anbefales at
alle fysiske møter og samlinger utsettes eller finner alternative måter å gjennomføre møtene på. Dette gjelder i
første omgang ut april og omfatter aktiviteter, samlinger og møter/ styremøter. Unntaket er
omsorgsberedskapsgruppene.

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1eq-oUThWJIQa55thODjKuDiqIviGMmo5wr76DT-WP28BMDY1ToaWwD0L1OsUFTuxbv1bC9HlCD9ySC12-DkkgfCzgwAGQCVzGOh2ivM2RbIxGJwI77PZLF2Iw-PLhXFONThjikTaVfQGxAa1vd6euAUFlyc7ysbu29p9UeE07l1kMhwZfZ9Y0jcboFX19XWn42dnIsIO6HnUQ-63zk6zS6jKjYQ94It-aTwrtro5mqqcN6zZ2grXL5Kgn78vfEDWRvHY9xl0zxfpoeWsnRuRJqw/
https://www.anpdm.com/newsletterweb/464559427343455E4578474759/434B51407645445A427145405C4271
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1e-HuU7qBcPcdruKNn1xPQKO4wHL3i4FDCAYAfidxdYrBJCTxf9o0TA_6IzTcaNqwEIOWpzpwMbR0JpiVn5Ir6U9vFEamypBNVO7ITL60fqBjqQbnMIDKtW8onbPCR792ClQHftOIbmAyLLnSYnK-R_1n1y-y4mTluA4oeEDHCQYghzyZ_A6s-dR05Rp-WWw5o0caascgOvKPZW7vebiExZA/
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Lesvos – vi bidrar med
smittevernutstyr
Det ble samlet inn penger i 2015/2016 for å bistå
flyktningene som kom til Lesvos i Hellas. Flere
sanitetskvinner var nede høsten 2015 og gjorde en
fantastisk innsats. Våren 2016 dro en ny gruppe
nedover, men vi måtte avslutte oppgaven påsken 2016
fordi greske myndigheter ikke ønsket frivillige
organisasjoner til stede.

N.K.S. har 164 135 kroner igjen av midlene som ble
samlet inn. Sentralstyret har bestemt at midlene skal
brukes til kjøp av munnbind til flyktningene i Moria leir
under COVID19 pandemien. Midlene overføres

organisasjonen «Dråpen i havet». De er til stede på Lesvos, kjenner N.K.S. godt og de skal kjøpe 40 000
munnbind av godkjent kvalitet. 

Produksjon av smittevernutstyr
Det er stort engasjement blant sanitetskvinner for å hjelpe med mangelen på smittevernutstyr, og det er
imponerende! Vi har informert Helsedirektoratet om dette, og de melder at det heldigvis er store forsyninger på
vei til både sykehus og sykehjem. Men likevel kan dere oppleve å bli spurt om å hjelpe til. Husk da at det er
strenge krav til smittevernutstyr. Det er viktig at den som bestiller, om det er kommunen eller sykehjemmet, må
være sikre på at det som lages er i riktig kvalitet, standard og tilfredsstiller de kravene som stilles. Noen trenger
også utstyr for opplæring, slik at nyansatte og vikarer kan lære seg hvordan utstyret skal tas av og på uten at de
trenger å bruke sterilt utstyr til det.

Ved å gå på nettsiden til Norsk Standard kan du få en forhåndsvisning, mønster og informasjon om smittefrakker
(ikke sterile) 

Les mer her

Ta kontakt med lokalavisen

Det er så mange fine historier om vårt arbeid i koronadugnaden i landets lokale medier dagen. Vi oppfordrer alle
som er engasjert om å ta en kontakt med lokalavisen. Det kan være mange alvorlige saker i nyhetene, så en god
og positiv historie er de fleste journalister interessert i.

Så send en epost og ring, og fortell lokalavisa hva foreningen planlegger. Og om de ikke har mulighet til å
komme, så ta bilder og skriv tekst selv og send inn. Det fungerer også. Sanitetskvinnes innsats er jo de gode
historiene, vi gleder eldre, barn, syke, ungdom – og de som trenger det mest.

LES MER

ØKONOMI

Økonomisk kompensasjon for frivillige og ideelle aktører
En rekke nasjonale restriksjoner er nå iverksatt som følge av koronasituasjonen, og for N.K.S. innebærer dette at
de ulike delene av vår organisasjon opplever økonomiske utrygghet. Den varslede næringslivspakken ble
utformet for skattepliktig virksomhet, og omfatter dermed ikke våre virksomheter. For våre virksomheter som har
avtaler med RHF og kommuner, arbeider Virke sammen med Regjeringen for å skape forutsigbarhet og
likebehandling for private ideelle aktører om inngåtte avtale og kompensasjon som følge av stengte avdelinger. 
Også lokalforeninger som IKKE har økonomiske avtaler og offentlige tilskudd, opplever tapte inntekter. Dette kan
være driftsutgifter man uansett har ift. aktivitet og eiendom, og som har alvorlige konsekvenser for
lokalforeningen ved at forventede inntekter uteblir, f. eks. utgifter som dekkes av utleie eller inntektsbaserte
aktiviteter. 

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1e0LcvLHbTTh42cQ-jCARdlttIoSi_PROFBXkGKLe0JONjjzQSU1Q9aY3iYgLThOP598cxlEuo6K81pXEbWYkYGT2samy7chyNgHR8E70u80wgVZLfmezX9bQa3RL3dXLhT5U5gg9hyL86-aJ2knjxDJJxqop2tBHrWa_iDYt3jxNDssqX4YCU1VesqHwVjGvzs5_jjJFA6hzcXyBAhAYJKmydUxQ8V3SstuIkLDMDkLM52sq_TmYqxqh_4802ylFhP-lmmbAFBXcwCtHXTGMCft1R5myzQMRLWEIgVbe3zj7OfNY42kjjxbYlBUCP90Ktq2twfSyCgFmuFWIK-dzv7w/
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Freia deler ut sjokoladegaver via
omsorgsberedskapsgruppene
Freia sjokoladefabrikk tok kontakt med oss fordi de
ønsket å gi bort store mengder sjokolade til de som
trenger en oppmuntring i disse dager. De valgte
Sanitetskvinnene som samarbeidspartner og vårt
omsorgsberedskapsarbeid. 28 av gruppene meldte sin
interesse via facebook-gruppen til Omsorgsberedskap
innen fristen. 

7. april varslet Regjeringen om enighet for en økonomisk kompensasjon også for frivillige og ideelle aktører, og
N.K.S. vil bidra med innspill til utforming av denne søknadsordningen. Mer informasjon følger over påske. I
mellomtiden er det viktig at lokalforeninger kan dokumentere kostnader. 

600 millioner til idrett og frivillighet – frist 21.april
Regjeringen har opprettet et midlertidig ordning for kompensasjon. Det er foreslått at det settes av 600 millioner
kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet. 

Ordningene vil innrettes som en søknadsbasert ordning. Det vil gis kompensasjon for netto tapte billettinntekter
eller deltakeravgifter ved avlysning eller stengning av kultur-, frivillighets- eller idrettsarrangement, eventuelle
merutgifter i forbindelse med at et kultur-, frivillighets- eller idrettsarrangement avlyses, stenges eller utsettes. 

Søkere vil på forespørsel måtte dokumentere tapene. Søkere må også på forespørsel kunne dokumentere
merutgifter som følge av at arrangementet avlyses, stenges eller utsettes. Tapte billettinntekter eller
deltakeravgifter og merutgifter for arrangør må i den gjeldende perioden totalt ha utgjort minimum 25 000 kroner.
Det er et krav at arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten. Kompensasjonsordningene vil gjelde for
arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 5. mars og til og med 30. april 2020, og som måtte
avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene. Arrangører som mottar 60 % eller mer av
sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne ordningen.

Les mer her om ordningen her

Medlemskap i Frivillighetsregistret
Et viktig kriterium som nå legges til grunn for tilskuddsordninger generelt, er medlemskap i frivillighetsregisteret.
Dersom din lokalforening ikke allerede er medlem, kan lese mer om hvordan dere kan gjøre dette på Lotteri- og
stiftelsestilsynets nettsider.

Les mer her

Reisekostnader i forbindelse med fellessamlingen
Landsstyret vedtok 11. mars å utsette fellessamlingen i mars 2020 for å forebygge spredning av koronaviruset.
Landsstyret har bedt sekretariatet samtidig vurdere alternative måter å gjennomføre opplæringen på i løpet av
2020. Sentralleddet må dekke fakturerte hotell/oppholdskostnader som følger av avlysningen. Landsstyret
oppfordrer lokalforeningene til å vise solidaritet i denne vanskelige situasjonen, ved at foreningene betaler sin
andel av reisekostnadene som opprinnelig planlagt. Dette gjelder reisekostnader som allerede er påløpt og som
ikke er refunderbare.

Påmeldte deltagere som har reiseutgifter som ikke kan refunderes, bes sende disse inn til sekretariatet så snart
som mulig og innen 30. april. Deretter vil reisekostnadene fordeles etter reiseutjevningsprinsippet. Kontakt oss
gjerne på pamelding@sanitetskvinnene.no dersom du har spørsmål. 

LES MER

NÆRINGSLIVSSAMARBEID

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1eedsjPARG4OdqvumnwSTE6rReR6vqJ1IlCzKt-w8RhS8QejVHDz-Uw82P_oce7GVAZx-NLdJQeEHaDUFn9xTw6-GcvulEyCwz-nTFOy4BoJV0pTstaIXh2YQ5hwRW4IXMglmhhIeMsM9M8o96drLH-MmPIVR2XX90HiQ8WXLzSm-dNN8nC4zM2_VC0pBkV2OZdsousZITw-Gqrml1xNBhT6Xem-MIxFoXNDLN4HYt_UTj5nNi__ET9zwUe6YlSVzwYGDFp6w4nPjO1AR4hlgHYEkMzT1oEz_ctWl39scXRURJ8n6j2bPd1GsInlqUSijVf8-h9-TgA9sVbA3UH3r9R3NV7Bed4essWrbPxaM8mklzQjQ6pHF1OKBNt-TJSl43CCx08Dxa3n4mVV6vcBWL_cyydJS7mpB2TX6k05Av6Ib_kxYduOSp5Uyifg1a-nVKfNHSiRhgXCZd5ThIiVNn1xEtPoBvvGq6YCpd1HqDuuJoUhI-jW1Kd4t5-fByoonqs-Pv7bOr3ImfzO7M-eLs5w/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1eSCiNH1iKA2ps2vx1FcaOynL4cUGiYzyPFBAs-9Njle71mnvQffwuaRpwDYRfFSZGRjy6dC55JEIEqKbv45ldmu3CS6VkA_w2JU8zYAU5yyKDzODX7x-R152koinsJ2ilA7Fi50aYEogthFW4Z70QW_O8R-_NYvjoJiJsJ7KZKnWNsa7A1YqjErwXTPYs7WC_yXJOgmwCK3TdFMC5ztMYFz7wCPgqp3RB3qKZ4kfEPjX8LU-dHycq3eAeSu-U7f507mwmOvM4Qjjpn99OBAPJE6Jraiu90fDYpEzHzaVZJjAwrha4V8WeG6v-U3Q8FAnR/
mailto:pamelding@sanitetskvinnene.no
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Freia prioriterte Oslo først og omsorgsberedskaps-
gruppa her fikk pakket og delt ut mengder med Kvikk-
Lunsj i dag, onsdag før påske. Når det gjelder dere
andre som meldte dere innen fristen, så vi kommer
tilbake til dere over påske. 

Dette gir god profilering av sanitetskvinnene, og
sjokolade vil glede både beboere på sykehjem,
sårbare barn og unge, ansatte på sykehus,
smittevernteam og andre. For alle dere som ønsker å
gjøre noe lignende, kan en idé være å ta kontakt med
utsalgssteder og høre om det finnes et lager av noe
søtt som eventuelt kan fås eller kjøpes til redusert pris.

LES MER

Samarbeid med REMA 1000 – flyer
til å dele ut
På fredag gikk det ut et eget nyhetsbrev om et
samarbeid med REMA 1000. 

De foreningene som ønsker å gå videre med dette
lokalt kan ta direkte kontakt med en REMA 1000
butikk. Hvordan et samarbeid om utlevering av varer
evt. kan gjøres praktisk avtales direkte mellom
butikken og den lokale sanitetsforening. For hver
levering som sanitetskvinnene står for, skal det legges
ved en felles hyggelig gratis oppmerksomhet i
handleposen. I tillegg kan vedlagte flyer legges ved.
(se under) 

Dersom det er mulig ift smittevernshensyn er det fint
om sanitetskvinnene har en hyggelig prat på avstand
idet matvarene leveres på døra. Et viktig bidrag til dem
som sitter isolert er at de blir sett og hørt. Det kan også
diskuteres hvordan markedsføring av initiativet kan
gjennomføres lokalt f.eks. ved å kontakte lokalmedia.

De som allerede har gode samarbeid med butikker i
andre kjeder, kan selvfølgelig videreføre dette. Det er
store variasjoner lokalt på hvilke butikker som er i
nærmiljøet og lokalforeningene bestemmer selvfølgelig
selv hvorvidt dette er en mulighet eller ikke.

REMA 1000 sentralt og Sanitetskvinnene har en felles
ambisjon om at samarbeidene som utvikles i

koronatiden, kan videreføres ved at REMA 1000 bidrar med støtte til f.eks. måltider og lignende i forbindelse
med Sanitetens Uke-kampanjen #spismedoss. 

Flyer som kan deles ut

Les mer om sanitetens uke her

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1etejCI29sRxwFYgvh1Lj3Hjrc5bc_YorGNzdnE9CGq1zGtT1qi1Qlf8lcEEZkVuOasCpmztZMZddM3pO1YNQ2FsQJq38Z7Zhx4nXD7KP9fr7xiWapy-QyAK90Rvro9mtuGVAnFZ3wBbm5IM1CYwzGJMN3O9S9nZKw3jAvqd3CoMs1a2LT5NA74YqWlxm74LR7pCAFUY_Eii0JjY5zPZorULzKlbOjEKbeFMA9GeUlkA_yyyckGo2FuTRBqukr_JAD1RH0tZuN2i0AcoIDILWxeKEQcL1QT-WCd2mzj1z_4vN0TaAZieFcE4-zO3KR9CAs/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1eO5Uv4QyZHa27t00wrmvg8Hn8608qdrbKkED2MEdHdYsq61vEgAwmKXOCt0DCCtmYVv1DAEa5lR4zeBhkb99H0pbYpclZMLIa4VnphVSeBb63a0rMsqM8lRPje0suFdKw4a-qoYFNJmkJuCekOKMVb1g0zPsi4xkNBoPP53JWH4IwH3rIhckmZXY046oUyId5vaUdJan56RFKEodb6TJmCAeidFQq9_hGHtlKD58bneNCQVQYxGPQNhchyOIiuOFH7KY8DCrjWK6oHqPFnWFS8A/
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BASISAKTIVITETER

Lesevenn
Sanitetskvinnene har fått 680.000 kr av Sparebankstiftelsen til 2 år med Lesevenn. Det betyr at vi kan gi støtte til
foreninger som vil starte opp med Lesevenn og at vi kan ha én samling i løpet av året. Vi gleder oss til å komme i
gang med Lesevenn-aktiviteter så snart situasjonen tillater det. 

Husk å se på Facebook-siden for forslag til aktiviteter for barn og ikke minst husk at den 25. april, når vi starter
salg av Maiblomsten, er det digital høytlesing som og blir tilgjengelig i uken etter.

Facebooksiden til lesevenn

Midler til aktivitetspakker for barn og unge
N.K.S. har mottatt midler til aktivitetspakker eller andre gode tiltak rettet mot barn og unge. 

Ønsker dere å glede barn som bor på asylmottak, på krisesenter eller å overraske jentene i Sisterhood-
gruppene?

For mer info ta kontakt med cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

VIKTIGE DATOER

2020
• 25. april - Maiblomsten - felles salgsdag 
• 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 

 

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1ewsWDj_l5_mSGFiGIo5JOO3xAw7pyK-fjSxgJ8qbb3uyF90udNat5nZjG4asO1P_8amd2eSSbTgNs7BU3_3Z1JFIMKgWeqc_Zlq33du3F47Wcg3jKGlU5Um_MQtQ0d6ctsU0kzVk09TAU_Q7hSpyNXiDlbnJSRA3pUexhQ8OfhO2bT-bW8ASbm0LX8L4EReKCFmJNFXkwDdifHwq0m7SCt7MQbXkQ-RAbQkSl1jK8CR7DkPDZcCyNq659x5fWQvh1Lmr5nT07N4huP3ANKqldkQ/
mailto:cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1eOoC_LH1oNQ_elRin959P0-32DuavD5bTHkWT868uKqzDkNhfZhpv6geA1X9UENZup6x4tA5C8QizvNcxbqxVyz0WXch8qnKV4XqQGflSyeoe94bUWnFScMHfsio_w35e67CE0HBeWPXlytg2q9nfo_-ftNSNIaShcvNyqr5cH2q2O7QZZgsexo_G69I1EJ5-zFmSSh4GKFfhYRg_DTkzOow8q25epdkTLM9ELb8OSx4UGFU06IW16UY-US5O5Erf/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1eq-oUThWJIQa55thODjKuDiqIviGMmo5wr76DT-WP28BMDY1ToaWwD0L1OsUFTuxbv1bC9HlCD9ySC12-DkkgfCzgwAGQCVzGOh2ivM2RbIxGJwI77PZLF2Iw-PLhXFONThjikTaVfQGxAa1vd6euAUFlyc7ysbu29p9UeE07l1kMhwZfZ9Y0jcboFX19XWn42dnIsIO6HnUQ-63zk6zS6jKjYQ94It-aTwrtro5mqqcN6zZ2grXL5Kgn78vfEDWRvHY9xl0zxfpoeWsnRuRJqw/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHsaPfsURr_hD-SnSGC_bZb2odW8zK5jDbo7ZSRz1DDiUBmLVgZro53hrvv3X0Y3oZA/x1eDSghlKg7ZM_12pWHMA23WsteLlHNqcb31ZcAIpvxa8sj9jpKAfrKiFafAtH7w3fCYhiL3ilMOBMb1NmSjlHF2cF8bkHWdpDhel_YA3tTLnQzsdY98PY4ZwvhbfYMZqZnkT6DfP8Jw79fEoOmmY4Un7NLZvFgFYT8onkUCChyiKlw4ST-L3iC3VIkgCSutKqJxjAVeM01wy_t_hVx8jVeem4o8PhAHe6IE44q8cpibGLWxz2ob-cPoeUAM6_7O6gFOF9yhTyV3EqHx8YNUEE_og/
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