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Nye muligheter for å være sammen
Regjeringen la 7. mai fram en plan for hvordan
samfunnet gradvis skal gjenåpnes. Vi må likevel
fortsette med de enkle tiltakene som vi vet virker og
som har få negative konsekvenser: være nøye med
håndvask og hostehygiene, holde minst én meter
avstand og være hjemme når vi er syke. Her er noen
av endringene:

Fra og med 7. mai:
• Anbefalt størrelse på grupper i private
sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
• Idrettshaller kan åpne. 
• Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter
avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. 

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:
• Fornøyelsesparker kan åpne.
• Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

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. 

God lesning!

ORGANISASJON
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• Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.

Det er viktig å påpeke at det kan komme endringer og nye råd, så her er det viktig å holde seg oppdatert. Det vil
også komme en egen veileder for organisasjoner som har aktiviteter, og den deler vi så snart den er ferdig.

Bildet er hentet fra Forum, KSA som hadde utendørs konsert 

Les mer her

Akutt og beredskap - ikke vanlige
driftsoppgaver
Sanitetskvinner har et godt omdømme og er kjent for å
stille opp når det trengs. Det skjer også i disse tider,
det er stor kreativitet og engasjement. Vårt
beredskapsarbeid er tenkt å avhjelpe når det oppstår
noe akutt og for å bistå i beredskapssituasjoner.
Utfordringen kan være at vi blir spurt om å utføre
oppgaver over lang tid, og som fast ansatte vanligvis
utfører. Det er problematisk, for vi skal ikke erstatte
ansatte eller overta offentlige oppgaver. Vi oppfordrer
dere alle til å avklare dette på forhånd. Og selv om det
er fint å være til nytte, så er det helt i orden å gi beskjed når oppgavene er for krevende og/eller bør utføres av
ansatte i kommunen.

LES MER

Hvordan har koronapandemien
påvirket din sanitetsforening? 
- Har du husket å svare?
I forrige utgave av Nytt og nyttig ble foreningene
oppfordret til å delta i en undersøkelse fra sekretariatet
med lenke til et spørreskjema. Fristen for å svare er
10. mai, og så langt er det bare 50 som har svart. 

Formålet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt
over hvordan lokalforeningene blir påvirket og tilpasser
seg en ny hverdag med korona. Dette er en enkel
undersøkelse, det tar maks 5 minutter og vil gi oss
verdifull informasjon. 

Tusen takk for hjelpen!

Svar på undersøkelsen her

Gave fra Orkla på 5 millioner til
sårbare grupper
N.K.S. har inngått en avtale med Orkla som vil gi 5
millioner kroner til sårbare grupper som har det ekstra
vanskelig i koronatiden. Målgruppene er isolerte eldre,
sårbare barnefamilier og kvinner utsatt for vold. 

To ut av millionene kan tas ut i produkter fra Orklas
fabrikker, og sanitetskvinnene står for pakking og
distribusjon. I første omgang har sanitetskvinnene i

NÆRINGSLIVSSAMARBEID
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Vestfold sagt ja til å delta i pilotprosjektet. Varer fra 8
fabrikker blir i skrivende stund sendt til Sem i Tønsberg, der omsorgsberedskapsgrupper fra fylket vil bruke
helgen på å pakke og distribuere videre. Det er 400 esker til en verdi av 750 kroner.
Omsorgsberedskapsgruppene har valgt å fokusere på sårbare barnefamilier før 17. mai. Esken inneholder basis
hygieneprodukter, tørrmat, hermetikk samt snacks til 17. mai. 

Erfaringene fra pilotprosjektet skal evalueres før vi planlegger nasjonal distribusjon. Fylkeslederne vil bli involvert
når dette blir aktuelt, men sannsynligvis i overgangen mai/juni. Parallelt planlegges det hvordan de øvrige 3
millionene skal anvendes. Mer informasjon følger i senere utgaver av Nytt og Nyttig. 

Foto: Trygve Indrelid, NTB

Maiblomst
Det er enda ikke for sent å bestille maiblomster. 
Nettbutikken prioriterer bestillingen av maiblomster til
lokalforeninger.

Til nettbutikken

KAMPANJER

AKTIVITETER

Vellykket digitalt møte med lokalforeninger
Forrige uke var det møte med lokalforeninger på den digitale plattformen Zoom for å dele erfaringer og inspirere
hverandre videre i arbeidet. Det var veldig gøy å se sanitetskvinner fra hele landet samlet til møte på en liten
skjerm. På møtet ble det gitt informasjon om tilskuddet som skal brukes til å nå innvandrerbefolkningen med
korona-relatert informasjon og hva lokalforeningene kan gjøre som del av arbeidet. Det ble også delt mange
gode tips og ideer og det var stort engasjement blant sanitetskvinnene. 

Trenger du mer informasjon om tilskuddet? Ta kontakt med prosjektkoordinator:
aliaksandra.safonava@sanitetskvinnene.no 

Nå er søknadsskjemaet for å søke om midler til Korona-informasjonstiltak tilgjengelig på medlemsnettet. 

LES MER

SØK MIDLER

Søk om midler til aktiviteter for familier som bor på asylmottak
Barn på asylmottak er spesielt sårbare under korona og det er stort behov for tiltak som kan bidra til å spre glede
og mestring i en utfordrende situasjon. Det er mulig å arrangere alternative aktiviteter for familier som bor på
asylmottak enten digitalt eller i form av små grupper som deltar på aktiviteter utendørs. 

Kontakt fagrådgiver for bistand til å planlegge tilpassede aktiviteter for målgruppen:
cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no
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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 
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