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Sanitetskvinnene synger
nasjonalsangen i musikkvideo
Den siste uken har sanitetskvinner i alle aldre bidratt til
Sanitetskvinnenes tilsvar på corona-jam bølgen som
har dominert store deler av sosiale medier gjennom to
måneder med coronaisolasjon. 

Corona-jam er en sosial måte å skape samspill mellom
musikere og sangere i et tidsrom hvor vi ikke har
kunnet møte hverandre fysisk. Nyansatte Ane Lillian
Tveit (ansvar for Orkla-samarbeidet) tok initiativ til at
også Sanitetskvinnene skulle være med å vise sitt tilsvar til denne trenden. Det naturlige var da å lage en hyllest
av landet vårt, kvinnene og den historiske rammen organisasjonen har stått i siden Fredrikke Qvams målrettede
engasjement for kvinners likestilling og stemmerett. Alle medlemmer fikk muligheten til å sende inn et videoklipp
der man sang alene foran mobilkameraet sitt. Dette har blitt produsert og klippet sammen av Hans Martin
Austestad, og den musikalske rammen er satt av spellemannsprisvinnerne Ellen Andrea Wang på bass og
Hanna Paulsberg på saxofon. 

Videoen ble delt på Norske Kvinners Sanitetsforening sin Facebook-side på mandag.

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. 

Vi ønsker dere alle sanitetskvinner en flott 17. mai feiring.

ORGANISASJON
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Lenken finner du her

Ny veileder: Smittevern for frivillige
organisasjoner 
Frivillighet Norge og LNU har utarbeidet en veileder til
hva slags hensyn som må tas nå som vi er i gang med
en del av våre aktiviteter som ligger innenfor
smitteversreglene. Vi som organisasjon kan
gjennomføre de fleste av våre aktiviteter, så lenge vi
overholder gjeldende råd og anbefalinger om
smittevern, slik de er beskrevet i veilederen og på̊
Folkehelseinstituttets nettsider. 
Dersom dere skal ha aktiviteter fremover er det
særdeles viktig at dere setter dere inn i og leser denne
veilederen.

Veilederen har fire hovedregler med tilhørende råd:
1. Personer som er eller kan være smittet av korona,
skal ikke delta i aktiviteter
2. Sørg for god hygiene
3. Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand
mellom personer
4. Ikke del utstyr under aktiviteter

Det er også noen generelle råd til oss som
organisasjon og råd om psykososial oppfølging og
sårbare personer i veilederen og vi oppfordrer dere
alle til å lese nøye gjennom den før dere arrangerer
eller deltar i aktivitet. 

Veilederen finner dere her:
https://www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder. Frivillighet Norge vil oppdatere veilederen
fortløpende i henhold til gjeldende bestemmelser, sjekk derfor alltid at dere har lest gjennom siste versjon i
forkant av aktivitet. 

Særlig ansvar 
Lokalforeningstyrer og aktivitetsledere har et særlig ansvar for å overholde gjeldende smittevernregler og bruke
veilederen for å planlegge og gjennomføre aktivitet samt veilede frivillige i sin forening.
For hver aktivitet som skal gjennomføres må dere velge en smittevernansvarlig som til enhver tid vet hvilke
retningslinjer som finnes og som sørger for at disse overholdes.

Risikogrupper
Når det kommer til hvem som er i risikogruppen så finner dere til enhver tid oppdatert informasjon om dette på
Helsedirektoratets hjemmesider: https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Har dere spørsmål eller er i tvil, ring Frivillighetens koronalinje. Telefon 23 12 00 80.

Våre retningslinjer for økonomiske bidrag
Det er svært viktig for organisasjonens omdømme hvordan innsamlede midler brukes. Vi minner om dette da vi
for tiden har erfart at det er mange lokalforeninger som mottar søknader om støtte til diverse prosjekter i
koronadugnaden. 

Eksempelvis er det ikke anledning til å gi sanitetsforeningenes innsamlede midler og egenkapital som -
driftsmidler til andre frivillige og ideelle- organisasjoner/stiftelser, - driftsmidler til offentlige virksomhet, generelle
pengegaver til sykehus eller kommunale virksomheter, utbyggingsprosjekter eller delfinansiering av prosjekter
som det offentlige har et ansvar for og som det offentlige står som eier av, - driftsmidler og gaver til religiøse eller
partipolitiske organisasjoner /virksomheter. 

For at alle i N.K.S. skal ha en felles forståelse for hva innsamlende midler kan brukes til, har Landsstyret vedtatt
oppdaterte økonomiske retningslinjer som gjelder for alle lokalforeninger, fylkesforeninger og
hovedorganisasjonen. De nye retningslinjene er lettere å lese.

LES MER
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I neste uke kommer en egen utgave av Nytt og Nyttig om aktiviteter og hvordan vi skal forhold oss til
smittevernråd samtidig som vi gradvis trapper opp aktivitet.

Du kjenner vel noen som vil støtte
vårt viktige arbeid? 

Nasjonal kompensasjonsordning for frivillig sektor
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke arrangementsstøtten til frivillige organisasjoner med rundt
320 millioner kroner. De foreslår å utvide ordningen til også å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder,
basarer, utleie av organisasjons eide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og
tjenester under arrangementer. I tillegg er ordningen justert slik at den også vil gjelde for delvis avlyste
arrangementer. 

For å søke må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret og det totale tapet må være på minst 25 000
kroner i perioden 12. mars til 15. juni. Ordningene vil forvaltes av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Ordningen er lagt frem som et forslag fra Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. På hvilket tidspunkt ordningen
eventuelt trer i kraft avhenger av når Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett. Vanligvis behandles revidert
budsjett i midten av juni. 

Du finner forslaget her

Personopplysninger og GDPR: Tillitsvalgte i lokalforeninger må være
medlem av Norske Kvinners Sanitetsforening
For sanitetskvinnene er det svært viktig å ivareta personopplysninger på en god måte. I tillegg har vi et GDPR-
hensyn å ta hensyn til, slik at alle tillitsvalgte må følge regelverket om hvordan vi behandler personopplysninger.
Sanitetskvinnene og tillitsvalgte har derfor heller ikke mulighet til å dele personopplysninger med en tredjepart,
for eksempel en ekstern regnskapsfører. Derfor minner vi nå om at det er svært viktig at alle med tillitsverv, er
registrert som medlem av sanitetskvinnene. I praksis betyr dette at også kassererrollen må være medlem av
foreningen. Dersom lokalforeningen din har få medlemmer og sliter med å få dekket opp alle verv, kan leder eller
nestleder føres opp som kasserer. Vi hjelper dere gjerne med registreringer og spørsmål knyttet til tillitsverv, og
svarer også på spørsmål knyttet til GDPR og hvordan dere på best mulig måte kan ivareta personopplysninger. 

Ta kontakt med medlemsservice@sanitetskvinnene.no

Les mer her

KAMPANJER
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Det er så fantastisk å se at mange foreninger er aktive i sine lokalsamfunn med å gjøre hverdagen bedre for de
som trenger det i koronadugnaden. Vi har all grunn til å være stolte av våre medlemmer og vår flotte
organisasjon i disse tider. 

Organisasjonen skulle så gjerne ha sett at mange flere melder seg inn i vår flotte organisasjon og støtter vårt
arbeid. Dessverre har vi svært få innmeldte de siste månedene og vi trenger at alle bretter opp ermene og gjør
en liten innsats før vi tar sommerferie. Spør kollegaer, venninner, naboer eller en bekjente. Fortell om innsatsen
til hele organisasjonen i koronadugnaden, vår innsats for barn og unge, kvinnehelse og forskning i tillegg til det
lokale arbeidet. De kan støtte vårt arbeid og bli medlem. Med flere nye støttemedlemmer i foreningen, så er det
muligheter på sikt at disse kan bli aktive etter hvert som de blir kjent med arbeidet vi gjør. 

Den 13. mai la Hamar Sanitetsforening ut et innlegg på sin Facebook side som kan gi inspirasjon. 

Tirsdag 12. mai gikk det ut et nyhetsbrev til alle medlemmer vi har e-postadresse til med en oppfordring om å
spørre en om å bli med følgende tekst: 

Kjære medlem!
Norske Kvinners Sanitetsforening har bidratt til å gjøre hverdagen enklere for mange som er rammet av
koronakrisen, og våre frivillige har raskt tilpasset seg en ny hverdag. For at vi skal kunne fortsette alt det viktige
arbeidet vi gjør, trenger vi flere med på laget. Vil du hjelpe oss med det? Kanskje kjenner du noen som kan tenke
seg å støtte arbeidet vårt ved å bli medlem? Nå har vi gjort det enda enklere for deg å verve et nytt medlem!

Klikk her så åpner det seg en ny e-post på din maskin. Det eneste du behøver å gjøre er å fylle inn e-
postadressen til den du mener bør få en henvendelse. Vi har skrevet et forslag til tekst med link til informasjon
som gjør det enkelt for den du sender mailen til å finne ut mer om oss, eller melde seg inn. Følg gjerne opp med
en sms eller telefon!

Her er teksten som ligger bak lenken over:

"Hei,
Vil du også bidra til at kvinner, barn og unge får best mulig helse- og livsvilkår? 
Under koronakrisen bidrar Sanitetskvinnene til å gjøre hverdagen enklere for de som er hardest rammet. Vi
handler mat- og apotekvarer for de som ikke kan gjøre det selv, arrangerer konserter på sykehjem, produserer
smittevernutstyr til lokalt helsepersonell og deler ut aktivitetspakker og mat til sårbare familier. For kr. 485,- per år
kan du støtte Sanitetskvinnenes arbeid både lokalt og nasjonalt ved å bli medlem - trykk på lenken for mer
informasjon og innmelding: https://sanitetskvinnene.no/ Skulle du ønske en mer personlig vri, er det bare å
redigere direkte i eposten som åpnes.

Vi håper dere kan bidra med å spre dette budskapet til enda flere enn de som åpner nyhetsbrevet. Kanskje kan
dere oppfordre på Facebook e.l. eller minne om dette om dere snakker med noen har digitale møter el. Mange
bekker små …. Om 5% av medlemmene faktisk får med én ny, betyr det over 2000 nye medlemmer!

Bli med og inspirer medlemmene i denne dugnaden!

LES MER

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 
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