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Sidste linje tekst 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

Maj 

Jun Jul 

Aug 

Sep 

Okt 

Nov 

Dec 

Regelmæssigt: 
- Bogføring 

- Økonomiopfølgning 
- Bestyrelsesmøder 
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8. marts: 
- årsregnskab 
- afdrag på lån i 

national fond  
- bidrag til foreningen 
indsendes til 
landskontoret 

Jan - Mar: 
- lave årsregnskab 
- afslutte med bestyrelsen 
- revision af regnskab 
- godkende på afdelingens 

generalforsamling 
Frist 28. februar 

Dec: 
- betal fakturaer, der skal 

med i årets regnskab inden 
31. december, f.eks. 
bidrag til katastrofefond 

Efterår: 
- lav årets budget i 

samarbejde med 
bestyrelse og 
aktivitetsledere 

Oktober: 
- årets Røde Kors 

Indsamling 
(RKI) afholdes 
første søndag 
oktober 

Maj måned: 
Kassererkurser 
afholdes forskellige 
steder i landet 



Overskrift maks 2 linjer 
 
 

Farve underoverskrift 
Vælg rød fra farveskema Grey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra farveskema Red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste linje tekst 

Checkliste 
 
Ting kassereren ofte har brug for: 
 
 Adgang til bankkonto 

 
 Adgang til Røde Kors økonomisystem 

 
 Adgang til mitrødekors.dk 

 
 Adgang til Kontakt (medlemssystem) 

 
 Regnskaber og bilag fra de seneste 5 år 

 
 Forstår beregning af bidrag til 

landsforeningen 

• 34% 

• OD 

 
 Har udgave af vedtægterne 

• Findes på mitrødekors.dk 
 

 Har fundet økonomivejledningen til 
afdelingernes ledelse 

• Findes på mitrødekors.dk 
 

 Kopi af budget for indeværende år 
 

 Kender afdelingens kontakt til kommunen 
vedr. §18 
 

 

 

Kassererens 
”kom-godt-i-gang” 

 
Dette er en kort guide til den nye kasserer. 
 
Blandt kasserens fornemste opgaver er: 
- lave årsregnskab 
- administrere afdelingens penge 
- holde bestyrelsen ajour med økonomien 
- initiere budgetlægning i afdelingen 
 
I samarbejde med formanden tegner kassereren 
afdelingen. Også derfor er det vigtigt at kassereren er 
et aktivt medlem af bestyrelsen. 
 
Afsøge muligheder for økonomisk tilskud fra kommune, 
erhvervsliv og lokale fonde efter aftale med formand og 
bestyrelse. 
 
Kassereren fører også ofte medlemskartoteket i 
afdelingen. Dette opdateres i Kontakt – Røde Kors’ 
medlemssystem. På baggrund af oplysningerne heri 
bekræftes forsikringsoplysninger overfor landskontoret.  
 
Til de frivillige i Røde Kors findes et online forum, 
MitRødeKors.dk. Her er der samlet en række 
informationer. 
 
Her findes bl.a. økonomimanual, vedtægter og 
konkrete vejledninger til de forskellige 
økonomiopgaver. 
 
Røde Kors stiller et økonomisystem til rådighed for 
afdelingerne. Det findes online på web-adressen 
regnskab.rodekors.dk. Hjælp til opstart kan findes 
online eller ved at kontakte økonomiafdelingen. 
 
Økonomiafdelingen på landskontoret kan assistere med 
en række opgaver og kan kontaktes pr. mail på 
afdregnskab@rodekors.dk eller pr. telefon 35 25 92 00 
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http://mitrodekors.dk/
http://mitrodekors.dk/frivillig/vedtaegter-roede-kors-i-danmark
http://mitrodekors.dk/frivillig/hvor-finder-jeg-oekonomivejledningen-til-afdelingernes-ledelse
http://mitrødekors.dk/
http://regnskab.rodekors.dk/
mailto:afdregnskab@rodekors.dk

