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Almennt
 Öll vinna félagsins er unnin á faglegan hátt, af ábyrgð og góðri
stjórnsýslu. Rauði krossinn er eitt félag, ein heild og ber félagið
ábyrgð samkvæmt því.
 Formaður kallar deildastjórn saman og stýrir fundum. Hann
hefur yfirsýn yfir starf deildarinnar, dreifir ábyrgð og verkefnum
og leitast við að deildin sé sýnileg í nærsamfélaginu og kemur
fram fyrir hennar hönd. Ritari er varaformaður nema annað sé
tekið fram.
 Góð regla er að boða varamenn á stjórnarfundi og halda þeim
þar með upplýstum um málefni deildarinnar. Það auðveldar
þeim að taka sæti í stjórn deildarinnar ef til kemur.
 Öll stjórnin ber ábyrgð á starfi deildarinnar og að farið sé að
lögum og stefnu félagsins og starfað sé eftir
grundvallarhugsjónum hreyfingarinnar.
 Mikilvægt er að vera í góðu sambandi við verkefnastjóra á
svæðum og landsskrifstofu. Svara tölvupóstum, veita umbeðnar
upplýsingar og virða skiladagsetningar.
 Leita skal aðstoðar verkefnastjóra á svæðum og landsskrifstofu
ef aðstoðar er þörf og eitthvað er óljóst.

Fundir
 Deildastjórnir geta haft fasta fundartíma (t.d. ákveðinn dag í
mánuði). Annars þarf að boða fundi deildastjórna með minnst
fimm daga fyrirvara. Fundina skal boða með dagskrá þar sem
fram kemur efni fundarins, mál til afgreiðslu og mál til
kynningar.
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 Fundir eiga að vera formfastir og afgreiðsla mála gerð með
formlegum hætti. Rituð skal fundargerð þar sem afgreiðsla mála
kemur fram með skýrum hætti.
 Ákvarðanir og þ.m.t. fjárhagslegar skuldbindingar skulu studdar
með bókun í fundargerð. Formaður og ritari undirrita
fundargerðir, hið minnsta. Fundargerðir skal senda til
verkefnastjóra á svæðum.

 Gott er að skipuleggja aðalfundi deildanna í nánu samstarfi við
verkefnisstjóra og/eða landsskrifstofu til þess að komast hjá því
að aðalfundir deilda skarist sem minnst. Þannig er auðveldara
að skipuleggja heimsóknir stjórnarmanna landsfélagsins og/eða
starfsmanna á fundina. Ársreikningar þurfa að vera frágengnir
og undirritaðir af skoðunarmönnum. Í tíma skal huga að
endurnýjun í stjórnir og fylgja lögum félagsins hvað það varðar.
Kjörgengi og atkvæðisrétt hafa þeir einir sem hafa greitt árgjald
síðasta árs fyrir árslok.
Enginn getur setið lengur í stjórn sem aðal- eða varamaður en
átta ár samfellt og það sama gildir um skoðunarmenn. Verði
stjórnarmaður kjörinn formaður getur hann setið í tvö
kjörtímabil til viðbótar eða allt að 12 ár. Kjósa skal vara- og
skoðunarmenn á hverju ári. Stjórn deilda á að endurspegla
samfélagið sem best með tilliti til aldurs, kyns, búsetu og
þjóðernis.

Heimasíða/vefmiðlar
 Á heimasíðu félagsins er mikið af efni og upplýsingum fyrir
deildir til að nýta. Heimasíðan og Facebook er góð leið til að
auka sýnileika deilda og félagsins alls. Til að hafa þessa miðla
sem virkasta hvetjum við deildir til að vera duglegar að senda
inn fréttir og myndir til upplýsingafulltrúa félagsins.
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Fjármál
 Fjársýsla félagsins skal vera til fyrirmyndar og gegnsæi ávallt í
fyrirrúmi. Ef óskað er eftir upplýsingum frá samstarfsaðilum,
stjórnvöldum eða fjölmiðlum þarf landsskrifstofan að geta gefið
eins réttar upplýsingar og hægt er.
 Ekki er heimilt að styrkja fjárhagslega verkefni á vegum annarra,
eins og tekið er fram í 6. gr. laga Rauða krossins á Íslandi.
 Bókhald skal fært samviskulega jafnt og þétt yfir árið og skila
skal bókhaldsgögnum til bókara á þriggja mánaða fresti. Að
kröfu endurskoðenda skulu fylgiskjöl vera undirrituð af
formanni og gjaldkera. Öll fylgiskjöl skulu vera tengd við þau
verkefni sem við á þannig að auðvelt sé að finna þeim réttan
stað í bókunum. Frekari upplýsingar um bókhald og verklag þess
má nálgast í Handbók gjaldkera.

Sjálfboðaliðar
 Sjálfboðaliða skal skrá í gagnagrunn (þær deildir sem ekki hafa
aðgang fá aðstoð verkefnastjóra á svæði) þannig að hægt sé að
fylgjast með stöðu þeirra innan félagsins, framvindu í starfi og
fræðslu. Gagnagrunnur félagsins (Salesforce) er lykillinn að öllu
utanumhaldi um málefni sjálfboðaliða hjá félaginu.
 Gera þarf sjálfboðaliðasamning við sjálfboðaliða þegar þeir
hefja störf. Frumrit samnings er geymdur í viðkomandi deild en
skrá þarf samning í Salesforce. Einnig þarf að skrá sjálfboðaliða í
verkefni í Salesforce og úr verkefnum þegar þeir hætta.
 Allar tölulegar upplýsingar um fjölda sjálfboðaliða eftir
verkefnum er að finna þar. Gagnagrunninum þarf að halda vel
uppfærðum því þá geta bæði deildir og landsfélagið gefið
upplýsingar um umfang starfsins þegar eftir því er leitað. Stjórn
Verkefnasjóðs sækir sömuleiðis upplýsingar um umfang
verkefna í gagnagrunninn.
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 Svara skal umsóknum sjálfboðaliða um störf innan viku frá
umsókn.
Ábyrgð
 Við berum öll ábyrgð á félaginu okkar, við störfum saman og við
störfum í takt. Bendum á ef við teljum að málum megi betur
fyrirkomið. Hrósum því sem vel er gert og deilum því sem vel
gengur til annarra deilda.

Gerum gott félag betra!

Mikilvægar dagsetningar
10. janúar - Skila á inn upplýsingum um jólaaðstoð.
1. febrúar - Skila á inn upplýsingum um fjölda sjálfboðaliða og
skjólstæðinga í verkefnum. Þær deildir sem ekki hafa
beinan aðgang að gagnagrunni sendi upplýsingar til
verkefnastjóra, hinar ljúka uppfærslu.
15. mars - Öllum aðalfundum skal vera lokið.
15. mars - Skil á ársskýrslum og ársreikningum lokið.
15. mars - Skila á áfangaskýrslum verkefna í Verkefnasjóð.
20. ágúst - Fyrri skilafrestur á umsóknum í Verkefnasjóð.
10. nóvember - Skila á áætlunum komandi starfsárs.
15. nóvember - Seinni skilafrestur á umsóknum í Verkefnasjóð.

Aðalfund deilda skal boða með tveggja vikna fyrirvara.
Á þriggja mánaða fresti skal senda bókhald til bókara.
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