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Ett nytänkande samarbete mellan Röda Korset och Bring som tog form i samband
med förra årets omfattande bränder i Sverige vinner kategorin Företagssamarbete i
Årets Insamlare 2018.
Det är branschorganisationen FRII som med priset Årets insamlare uppmärksammar och
belönar de viktiga insatser som utförs för att finansiera civilsamhällets organisationer.
Priset – det enda i sitt slag i Sverige - delas ut i fem kategorier och den 14 maj utsågs
pristagare för insatser som utförts under 2018.
Samarbetet mellan Röda Korset och Bring är enligt juryn en förebild som visar på hur
strategiska och genomtänkta samarbeten mellan företag och organisationer kan bidra till att
lösa samhällsutmaningar på riktigt. Dessutom är det ett lysande exempel på hur ett företags
medarbetare kan bidra som volontärer inom sina professionella kompetensområden.
”Det kan vara svårt för organisationer att möta företagens önskan att låta sina medarbetare
göra volontärinsatser eftersom behov och kompetenser inte alltid överensstämmer. Men
detta samarbete visar också på hur en organisation med lång tradition av frivilligarbete kan
få relevant hjälp genom företagets medarbetare”, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare
på FRII.
Med rekordmånga bidrag från en bredd av organisationer hade juryn för Årets insamlare en
utmaning att utse vinnarna i de fem kategorierna; Organisation, Kampanj,
Företagssamarbete, Kollega och Givare. Dessutom delade juryn ut ett specialpris.
Årets Jury bestod av: Charlotte Rydh, generalsekreterare FRII, Pär Larshans, hållbarhetschef
Ragn-Sells, Karin Zingmark, kommunikationskonsult, Göran Adlén, trendguru, Katinka
Lindholm, expert inom fundraising och Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal
Protection Sverige.
Om priset
Årets insamlare är den enda utnämningen i Sverige som uppmärksammar
insamlingsorganisationer, kampanjer och fundraisers. Det delas ut på Insamlingsforum,
Nordens största konferens om insamling och givande som varje år anordnas av FRII.
Röda Korset och Bring – Årets Företagssamarbete
”I en tid då företag och organisationer i allt högre grad behöver samverka för att gemensamt
lösa olika samhällsutmaningar är samarbetet mellan Röda Korset och Bring en förebild.
Genom att utgå från vilka resurser och insatser som behövs för att fullfölja Röda Korsets
uppdrag i nationella krissituationer och Brings kompetens inom logistik och lagerhantering
har samarbetet både bidragit finansiellt till Röda Korsets verksamhet och etablerat rutiner för
snabb hantering i händelse av en nationell kris. Samarbetet innebär också en tydlig koppling

mellan organisationens tradition av frivillighet och företagets medarbetare som en ny grupp
för volontärengagemang. Detta är ett lysande exempel på hur en ideell organisations
verkliga behov av volontärer kan matchas med ett företags önskan att erbjuda personalen
möjlighet till engagemang – även på arbetstid”.
Vinnarna i de andra kategorierna:
Organisation - Operation Smile
Kampanj - Mäns våld mot kvinnor tar inte julledig, Kvinna till Kvinna
Givare - Fredrika Ek för ActionAid
Kollega - Abdul Zahid, Sverige för UNHCR
Juryns specialpris - Uppsala Stadsmission och Widerlöv & Co
För mer information eller kontakt med vinnarna
Charlotte Rydh, generalsekreterare FRII
Telefon: 073-661 22 93
e-post: charlotte@frii.se

