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Stort tack 
… till alla som gett oss stöd 2019 
Karlskronakretsen har i nuläget 395 ? betalande medlemmar. Tack nya och 

gamla medlemmar för ert engagemang och er solidaritet. 

Omkring 200 frivilliga har satsat sin tid och gett stöd till dem som behövt.  

Tack för er medmänsklighet. 

Under året har vi haft insamlingsbössor på Cityhallen, ICA Rödeby, Hemköp, 

Willys Pantarholmen, Gylles konditori, Systrarna Lindqvist, Svea Jourbutik och 

närbutiken ICA Lunden. 

Ett stort tack till dessa butiker som valt att ha våra insamlingsbössor vid sina 

kassor. 

Ett extra tack till Wachtmeister Galleria och ICA Maxi som upplåter plats för oss 

att samla in pengar till Världens Barn och fira Röda korsets dag med 

rödakorsinformation och lotteri.  

ICA Supermarket Cityhallen som lånade ut bord och bjöd på pepparkakor, glögg 

med tillbehör, när vi hade glöggmingel och information om Röda Korset utanför 

Cityhallen samt lämnat ekonomiskt bidrag till vår besöksverksamhet. 

Självklart vill vi även tacka alla givmilda, som väljer att lägga pengar i våra 

insamlingsbössor. Ert stöd är värdefullt. 

Tack för gott samarbete  

Under året har Karlskrona Rödakorskrets haft samarbete med flera lokala 

aktörer. Karlskrona kommun äldreförvaltningen, biblioteket och 

kommunledningsförvaltningen, Region Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan, 

Demensförbundet, Sunnadalskolan och ICA Supermarket 

Förutom att samarbeta medfinansierar också Äldreförvaltningen 

besöksverksamheten och kommunledningsförvaltningen bidrar till 

Krisberedskapsverksamheten. Region Blekinge lämnar bidrag till 

Rödakorsvärdarna på sjukhuset i Karlskrona. 

Stort tack till Frimurarlogerna för bidrag och till medlemmar och för extra 

gåvor. 
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Ordförande har ordet  

 2019 har varit ett år med förändringar, planer för ny organisation och beslut 

om ny strategi för svenska Röda Korset. 

I januari anställdes en ny verksamhetsledare för besöksverksamheten, 

Charlotte Jareklev. Charlotte har på ett framgångsrikt sätt utvecklat 

besöksverksamheten och hon har också, genom att bl.a. använda sig av Face 

Book lyckade rekrytera nya frivilliga, framför allt till högläsning med dementa.  

Samma månad fattade styrelsen beslut om att flytta Secondhandbutiken från 

Pantarholmen till en ny lokal i Lyckeby.  Tack vare en stor insats från butikschef 

Marie-Louise Mahrle, butikens anställda och alla frivilliga, praktikanter och 

personer som arbetstränat hos oss så kunde vi öppna butiken i november 

månad. Jag vill också särskilt tacka Jan Förberg, en temporär frivillig som 

tillsammans med vår vice ordförande Eva-Britt Issal, bjudit på sin kompetens 

kring att rita och bygga butiker.  

Rödakorsvärdarna på sjukhuset har under året drivit verksamheten som 

tidigare och är en verksamhet som kontinuerligt får nya frivilliga som möjliggör 

att verksamheten kan fortsätta likt tidigare. 

Förändringar har däremot skett inom integrationsverksamheten som från och 

med hösten förändrats från språkcafé till språkvän och mycket individuellt stöd 

getts till dem som fått beslut om utvisning mm.  

Även läxhjälpen på Sunnadalskolan har förändrats och från och med hösten 

2019 ges hjälpen enbart till elever från åk 2 och 3. Förändringen beror på att 

antalet frivilliga minskat. 

Läxhjälp för ungdomar som går i gymnasiet har startats under hösten. 

Krisberedskapsgruppen har fortsatt utbilda deltagarna och bl.a. varit aktiva 

under Krisberedskapsveckan. 

Under året har diskussioner förts, framför allt i Samverkansrådet, om samman 

slagning av samtliga 7 kommunkretsar till en krets i Karlskrona kommun. Under 

hösten har alla kretsar kommit överens om att så ska ske. Från och med 2020 
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kommer det alltså att enbart finnas en krets i kommunen, men Röda 

Korsgrupper kommer att finnas på fem orter i kommunen. 

Jag var utsedd av Samverkansrådet till Riskstämmoombud och hade därför 

glädjen att få delta i Riksstämman på Gotland i maj månad. Stämman antog en 

ny strategisk inriktning som kommer att vara av betydelse för kretsens framtida 

arbete.  

Jag har varit ordförande i Karlskrona Rödakorskrets i fyra år. Under denna tid 

har Röda Korset varit en stor del av mitt liv. Jag är imponerad över allt arbete 

som utförs för att bidra till att andra människor får ett bättre liv – här i 

kommunen men också tack vare insamlingarna, till behövande i världen. Ett 

varmt och innerligt tack till alla er som gjort så stora insatser och visat sådan 

värme och medmänsklighet. Ni kommer för alltid att finnas kvar i mitt hjärta 

när jag nu väljer att inte fortsätta som ordförande. Jag hoppas dock på att även 

fortsättningsvis att kunna bidra till Röda Korset i Karlskrona. 

Med vänlig hälsning   

Ingrid Augustinsson Swennergren  

Ordförande 
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Personal och styrelse 
 

Personal 
Röda Korset Karlskronakretsen har två anställda verksamhetsledare; Charlotte 
Jarleklev i besöksverksamheten och Marie-Louise Mahrle i secondhandbutiken. 
I butiken jobbar även två ordinarie anställda samt ett antal projektanställda 
som arbetar med flytten till ny lokal. Dessutom har butiken under året tagit 
emot 15 personer i arbetsmarknadsåtgärd.  Vi tackar samtliga varmt för det 
arbete och engagemang som de lagt ner i verksamheterna. 
 

Styrelse 
 

 Ordförande 

Ingrid Augustinsson-Swennergren 

 

 Vice Ordförande 

 Eva-Britt Issal 

 

 Kassör 

Joakim Runnsjö 

 

 Sekreterare 

Inger Kindblad 

 

Övriga styrelseledamöter 

Elisabeth Johansson 

Christer Andersson 

Siv Stjernberg 

Inga-Brith Wiklund 

Truls Axelson 
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Röda Korset Karlskronakretsens 

verksamheter 

Röda Korset Karlskronakretsen 

 

Sammanträden 

Styrelsen har haft 12 sammanträden. Protokollen finns på kretsens hemsida  

Kretsstämman 

Kretsens 113:e kretsstämma hölls den 25 februari 2019  

i Militärhemmets läsesal. 

Efter parentation öppnade ordförande Ingrid Augustinsson Swennergren 

stämman. Krister Issal valdes att leda dagens förhandlingar.Efter stadgeenliga 

förhandlingar tackade ordförande för alla värdefulla insatser, som styrelsen och 

andra i kretsen utfört.  

Sonja Lisse, Jan Swennergren, Roy Rexeke och Birgitta Waldebrink Olsson 

avtackades för sitt arbete i kretsens verksamheter. Anki Pettersson Balkered 

tackades för förtjänstfullt arbete i besöksverksamheten under 2018. 

 

Förtjänsttecken tilldelades Joakim Runnsjö, Ingrid Augustinsson Swennergren, 

Inger Kindblad och Birgitta Waldebrink Olsson. 

Revisorer 

Tibor Bondesson och Viktor Hedberg. Revisorerna arbetar vid revisionsfirman 

Baker Tilly Sydost men är utsedda av kretsstämman. 

Valberedning 

Årsmötet valde Anki Pettersson Balkered, Kerstin Gunström och Lars Larsson 

som ledamöter i valberedningen.  

Samverkansrådet SVR 

Samverkansrådet har haft 5 möten där kretsen representerats av ordförande 

och en alternerande styrelsemedlem 
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Röda Korsets dag firades den 11 maj på Amiralen med insamling och 
information. 
 

Rödebydagen firades i juni med lotteri, bössinsamling och fiskdamm. 

Frimärksmässa hölls på militärhemmet den 13 april Inger Kindblad och Christer 

Andersson deltog med skänkta frimärken från second hand butiken.  

En ekologisk hållbarhetsplan är upprättad.  

  

Utbildning, konferenser och övriga sammankomster  

 

Röda Korsets Ideologikurs för frivilliga och medlemmar har hållits under 

hösten. 

Riksstämman i Visby på Gotland  

Ingrid deltog. 

Världens barn insamling  
Insamling i Karlskrona den 27, 28 september och 4, 5 oktober i Wachtmeister 
galleria och i Amiralens köpcentrum 
 
Första hjälpen-utbildning 
Vi inbjöd under hösten allmänheten dels till en 3-timmars utbildning i första 

hjälpen, dels en lika lång utbildning i första hjälpen till barn. 
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Aktivitetsgrupper 
Besöksverksamheten 

 

 

Besöksverksamheten är en av kretsens större verksamheter som har till uppgift 
att ge stöd och lindra ofrivillig ensamhet hos äldre från 65 år och uppåt.  

Uppdragen för våra frivilliga i besöksverksamheten är:  

- Besöksvän som besöker en äldre som bor kvar i sitt hem eller som har 
flyttat till äldreboende.  

- Medhjälpare till den ansvarige på en av kommunens träffpunkter  
- Högläsare för en mindre grupp personer på äldreboende där de som 

ingår i gruppen har en demenssjukdom.  

Vid årets slut bestod besöksverksamheten av 18 besöksvänner, 8 medhjälpare 
på träffpunkter och 14 högläsare i konceptet Läskraft. Ytterligare 2 frivilliga 
driver en egen aktivitet. Under året har totalt 21 nya frivilliga startat sitt 
uppdrag och 8 st. har slutat eller pausar sitt uppdrag.  
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Läskraft som sker i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan, 
Demensföreningen, Stadsbiblioteket och Karlskrona kommuns äldreförvaltning 
är den del av besöksverksamheten som har ökat allra mest under 2019. 
Verksamhetsledaren för besöksverksamheten informerade på Bibliotekets 
arbetsplatsträff i oktober för att få bibliotekarierna intresserade att hjälpa till 
att sprida budskapet om Läskraft och få ännu fler personer intresserade av att 
bli högläsare.  

Vår bibliotekarie, som ingår i Läskrafts arbetsgrupp, ombesörjde en utställning 
på Biblioteket under perioden 11 nov – 22 nov för att marknadsföra högläsning 
och Läskraft.  

Rekrytering av nya frivilliga under året har skett via Röda Korsets 
rekryteringsdatabas, Volontärbyrån, Facebook samt anslagstavla och 
gatupratare i anslutning till vår lokal i Militärhemmet. En lördag i april var vi i 
Second Hand-butiken och informerade om våra verksamheter i Karlskrona och 
försökte skapa intresse för att bli frivillig.  

Knappt hälften av de personer som gör en intresseanmälan till att bli frivillig 
inom besöksverksamheten påbörjar ett uppdrag.  

Under året har aktiviteten på Röda Korset Karlskronas Facebooksida succesivt 
ökat med bl.a. presentation av nya frivilliga i samband med att de påbörjar sitt 
uppdrag. Inlägg har marknadsförts för att öka kännedom om 
besöksverksamhetens aktiviteter och våra nya frivilliga.  
Två ggr under året anordnas träffar för de frivilliga inom besöksverksamheten. 
På vårträffen i april presenterade sig nya verksamhetsledaren Charlotte 
Jareklev och Michael Helgesson berättade om livet innanför fängelsemurarna 
på varvsområdet förr i tiden. På höstträffen i oktober informerade Bodil 
Lindeberg från Demensföreningen om de senaste rönen inom forskning på 
demenssjukdomar.  

För våra äldre med besöksvänner anordnades den 28 aug den traditionella 
sommarutflykten. Det var 28 personer med på resan och denna gång begav vi 
oss till Blomlöfs Rökeri i Brömsebro. Den fina resan via kustvägen Torhamn var 
mycket uppskattad och likaså lunchen på rökeriet.  
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En julfest med Luciatåg av Kulturskolans yngre elever anordnades för äldre med 
besöksvänner i december. Detta år valde vi att också bjuda in äldre från 
boende Af Klint och Vitus Elena och vi var tot ett 40-tal personer som deltog.  

22 maj var det dags för Nostalgidagen i Wämöparken igen. Vi var 6 personer 
från Röda Korset som hade lotteri, hjälpte till att dela ut vatten (det var varmt) 
och plockade undan vid serveringen.  

Besöksverksamheten var också representerad vid kommunens Seniorevent 26-
27 september och informerade deltagare om vad Röda Korset och 
besöksverksamheten kan erbjuda.  

Under året har verksamhetsledaren för besöksverksamheten gjort studiebesök 
samt deltagit i och genomfört informationsträffar. Studiebesök gjordes hos 
besöksverksamheten hos Röda Korset i Växjö, deltagande i informationsträff 
om Cykling utan ålder för de äldre i Emmaboda samt genomförande av tre 
informationstillfällen om Röda Korset för eleverna i vårdutbildningen på 
vuxenutbildningen i Karlskrona. Verksamhetsledaren deltog också och 
presenterade sig vid planeringsdag för de ansvariga för kommunens 
träffpunkter. I december genomfördes en nätverksträff hos Röda Korset i 
Malmö där det gavs information om ett nytt verktyg för våra besökare som 
heter Aktivitetsmagasinet.  

Besöksverksamheten stöds ekonomiskt av Karlskrona kommun, 
äldreförvaltningen. From den 14 jan fanns en nyrekryterad verksamhetsledare 
på plats på heltid vilket medfört att besöksverksamheten haft en stabil och 
positiv utveckling under 2019. 
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Hantverksgruppen  

Gruppen träffas några gånger per månad och tillverkar handarbeten som sedan 
säljs eller lottas ut. Under året framförallt sålts på julmarknaden som hölls på 
Militärhemmet den 14 december.  

Insamlingsverksamhet 2019 

15 frivilliga har varit verksamma under ledning av en frivilligledare. 
Insamlingar har bland annat gjorts under Rödakorsdagen och Rödebydagen. 
Tillsammans med flera frivilligorganisationer har vi deltagit i Världens barn-
insamling den 27,28 september och 4,5 oktober i Wachtmeister galleria som 
vanligt.  
Vi har också haft 13 insamlingsbössor i butiker. 
Totalt har kretsen samlat in och skickat iväg 59 994 kr. fördelade enligt nedan: 
 
Katastrofhjälpen    12 480 kr. 
Vårkampanjen    10 370 kr. 
Hälsa och vård      9 770 kr. 
Världens barn                 37 374 kr. 
 

Integrationsverksamhet  
Januari - augusti har vi fortsatt driva vårt språkcafé varje torsdag.  Då alla våra 
cafébesökare blev förflyttade från kommunen blev vi tvungna att lägga ner vårt 
café. Vi avslutade med en båtresa till Nättraby. 

Vi fortsatte under hösten att vara mentor/språkvän till de asylsökande och har 
även kontakt med våra tidigare besökare som flyttat till Kronobergs län och 
Ronneby. Vi arbetar med att stödja och hjälpa dem med kontakter såsom 
migrationsmyndighet/advokat/handläggare/. Vi lägger stor vikt vid svenska 
språket och att de får träffa andra svenskar. Vi hjälper dem med läxor när det 
efterfrågas. Vi gör hembesök, följer med och "stöttar vid myndighetsbesök när 
de ber om det. Vi är även behjälpliga med att leta arbete till dem samt 
praktikplatser. 
 
Vi planerar att under 2020 utvidga språkvän/mentorsverksamheten. 
Om efterfrågan finns kommer vi att öppna ett nytt språkcafé i våra lokaler. 
 
Har även haft en person som gjort 50 timmars samhällstjänst inom 
Integrationen. Kriminalvården har bett om att vi skall öppna upp för att ta emot 
fler för samhällstjänst, vilket vi ska fundera på. 
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Verksamhet för ungdomar 
Under 2019 har Karlskronakretsen i samarbete med kommunens resursboende 
startat en verksamhet för unga. Verksamheten har främst riktat sig mot unga 
som av olika anledningar har varit i behov av stöd för att komma in i vuxenlivet. 
Verksamheten har inte uttalat riktat sig mot ensamkommande, men i slutändan 
har samtliga deltagare varit ur denna kategori. 
 
Gruppen har träffats en gång i veckan, förutom ett längre uppehåll över jul, 
med början i november. På träffarna har vi fokuserat på att prata svenska och 
har varje vecka haft ett aktuellt ämne som vi diskuterat lite extra. Det har 
handlat om allt från privatekonomi till studieteknik eller aktuella händelser i 
världen. Utöver aktuella ledda lektioner har vi också hunnit en del läxhjälp och i 
allmänhet diskuterat hur det är att vara ung i Karlskrona.  

Krisberedskapen  
Under året har gruppen bestått av 21 deltagare. Det har anordnats 4 möten 
som har varit välbesökta.  

På Kris- och beredskapsveckan i maj deltog 13 av gruppens medlemmar  

Det har anordnats utbildning i ”Att mötas i vardag och kris”. På denna 
utbildning deltog 12 medlemmar. För att delta i denna utbildning har 
deltagarna även genomgått webbkurserna; ”Uppförandekoden”, ”Röda-kors-
kunskap” samt ”Att vara frivillig”.  

Våra krisstödjare har även deltagit i ”Första Hjälpen-kurs” och som nu samtliga i 
gruppen har genomgått.  

Under året har även verksamhetsledare Christer Ågren från Missing People 
varit inbjuden. Ett mycket uppskattat föredrag om deras organisation och där vi 
kanske i framtiden kan få till ett samarbete. Två av gruppens medlemmar 
agerade krisstödjare vid ett fiktivt försvinnande arrangerat av Missing People  

Studiebesök på Räddningstjänsten har också anordnats som var uppskattat av 
de som närvarade.  

Under sista mötet i november var insatsledare Anders Sjöstrand från Röda 
Korset inbjuden för att bl.a. iscensätt verklighetstrogna scenarier i händelse av 
kris.  
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Vi fick även en förfrågan från Missing People om att finnas tillgängliga en kväll 
då ett sök hade påbörjats. En av gruppens medlemmar var i ”beredskap” men 
behövde inte kallas in.  

Frivilligledaren har, förutom ovanstående nämnda kurser, under året även 
genomgått utbildningar såsom ”Psykisk hälsa åt alla”, arrangerat av Karlskrona 
Kommun och Folkuniversitetet samt ”Att leda en krisinsats”, 2-dagars kurs i 
Stockholm i Röda Korsets regi. Utöver detta har frivilligledaren tillsammans 
med några ur gruppen även deltagit i 4 möten anordnade av Karlskrona 
kommun för att planera Kris- och beredskapsveckan, både 2019 och 2020 års 
beredskapsvecka.  

Under året har även 3 stycken ryggsäckar inhandlats med innehåll, för att vara 
till hjälp vid en eventuell krisinsats.  

Media har kontaktats av gruppen för att nå ut till allmänheten. Ingen kontakt 
från media har etablerats ännu.  

Behållningen vid årets början var 23 000: -. Det har inhandlats material till en 
kostnad av cirka 3 000: - och utöver detta har förplägnad till möten och kurser 
samt föreläsare uppgått till cirka 6 000: -.  

Slutligen vill jag nämna att det har varit ett spännande och lärorikt år, gruppen 
har varit mycket deltagande och kommit med mycket goda idéer och tankar 
som i fortsättningen kommer att vara mycket värdefullt för kommande arbete.  

Lyckeby Rödakorsgrupp  
Gruppen har på olika sätt informerat om Röda Korsets verksamhet och samlat 
in pengar.  Röda korsdagen firades den 11 maj i Amiralens köpcentrum med 
insamling och information. Gruppen deltog också i Världens barn- insamlingen 
den 5 oktober 
 
Kyrkkaffe bjöds på Mariagården den 10 november 
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Läxhjälp  
Läxhjälp har under vårterminen bedrivits i Sunnadalskolans bibliotek 

tillsammans med läraren tillika bibliotekarien och 6 frivilliga kvinnor under 

ledning av Ingrid Apell. Eleverna, främst från klass 1, 2 och 3 får hjälp med 

svenska språket, uttal vid läsning och förståelse av matematikuppgifter. 

Eleverna har valts ut av lärarna och ett erbjudande har gått till föräldrarna.  

Under höstterminen har läxhjälpen bedrivits i klass 2 och 3. Två frivilliga har 

hjälpt till i klassrummen tillsammans med läraren.  

 

Rödakorsvärdar  

Rödakorsvärdarna finns i huvudentrén på Blekingesjukhuset. De visar patienter 

och besökare till rätta på sjukhuset, visar vägen till rätt mottagning, följer de 

som har svårt att hitta, lämnar och hämtar rullstolsburna, ledsagar synskadade, 

hjälper till att beställa transport mm. Rödakorsvärdar utför ingen vård eller 

annat sjukvårdsarbete och de ersätter aldrig den anställda personalen. 

Rödakorsvärdarna har röda västar och namnbricka med Röda Korsets logotype. 

På Blekingesjukhuset finns rödakorsvärdar varje vardag kl 9-15 (fredagar 9-12) 

– med undantag för sommar- och juluppehåll. Varje pass är tre timmar, tre 

personer på varje pass (fredagar 2 personer). 

Röda korset är på plats 27 timmar i veckan. 

30 rödakorsvärdar har arbetat under året (varav två är nytillkomna) 
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Röda Korsets Secondhandbutik  

Kö inför öppningen den 7 november 

 

Det har varit ett intensivt år. I början på året påbörjades arbetet med flytten till 

ny lokal och den 7 november invigdes den nya, betydligt större lokalen, i 

Lyckeby. Se ovan och försättsbladet! 

Försäljning 

Försäljningen har ökat - det trots att vi har haft otroligt mycket jobb med 

flytten till Lyckeby. Försäljningen ökade både i den gamla lokalen och i den nya 

lokalen. Den veckodag som utmärker sig mest, efter flytten till den nya lokalen, 

är lördagarna då försäljningen nästan tredubblats. En bidragande orsak är 

troligtvis att butiken ligger nära ett köpcenter och att den är lättillgänglig. 

Gamla kunder har hittat hit, liksom helt nya. De varugrupper som säljer mest är 

kläder samt glas och porslin. Årets resultat är något bättre än budget. 

Inflödet av varor har legat på samma nivå som tidigare i den gamla lokalen. I 

den nya lokalen har vi märkt ett ökat inflöde som troligtvis beror på att det är 
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lättare att lämna varor i den nya lokalen – parkeringsmöjligheter och lastkaj. Vi 

har haft problem med att vi inte hunnit få undan varorna.  

Dagskassan tisdagen den 24 september på 9 414 kr. skänktes till Världens barn.  

Bemanning 

Flytten av lokal har inneburit en ökad arbetsbörda för anställda, praktikanter 

och volontärer.  

Anställda 

Vi har haft en bemanning på i genomsnitt tre anställda under året. 

Volontärer 

Runt 70 volontärer jobbar i secondhandbutiken. Ett 40-tal av dessa jobbar ett 

eller flera pass i veckan. I maj meddelande Torhamnskretsen att de inte längre 

kunde bemanna lördagar och i slutet på året meddelade Fridlevstad detsamma. 

Under året har vi tappat fem volontärer, på grund av sjukdom. I samband med 

att vi flyttade in i den nya lokalen har vi fått åtta nya volontärer.  

Flytten har varit resurskrävande och våra volontärer har ställt upp utöver det 

vanliga. Det rör sig om många extra timmar. Volontärer har hjälpt till att måla, 

slipa, bygga och inreda butiken. 

Arbetsträning/praktikanter 
Under året har vi haft tre personer från Jobbcenter, Karlskrona kommun, fyra 

personer som arbetstränar (Arbetsförmedlingen) samt tre praktikanter. 

Arbetsmiljö 

Vi har länge varit trångbodda. Den nya lokalen är betydligt större och ger 

förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. Vi har jobbat aktivt med arbetsmiljön 

och har genomfört arbetsmiljöenkät under året.  

Övrigt 

Inför invigning av lokalen bjöd vi all personal och medlemmar i Röda korset 

Karlskronakretsen på en VIP-kväll. Alla 90 volontärer som kom fick varsin 

goodie-bag. All personal och frivilliga bjöds på julbord i slutet på året. 
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Ekonomi  
Resultaträkning   
  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    
Verksamhetsintäkter    
Medlemsavgifter 35 948 50 375 

Gåvor 84 545 65 755 

Bidrag 960 218 942 272 

Nettoomsättning 1 970 888 1 374 235 

Övriga intäkter 31 029 1 155 625 

Summa rörelseintäkter 3 082 628 3 588 262 

    
Verksamhetskostnader    
Ändamålskostnader -3 468 105 -1 945 945 

Medlems- och administrationskostnader -43 531 -12 594 

Summa verksamhetskostnader -3 511 636 -1 958 539 

    
Verksamhetsresultat -429 009 1 629 723 

    
Finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 015 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -640 -41 

Summa finansiella poster 375 -41 

    
Resultat efter finansiella poster -428 634 1 629 682 

    
Årets resultat -428 634 1 629 682 
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Balansräkning       

  2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 59 649 77 544 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 154 249 0 
    

Summa anläggningstillgångar 213 898 77 544 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Färdiga varor och handelsvaror 25 656 37 218 

    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 375 12 276 

Övriga fordringar 72 189 291 590 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 029 95 485 

Summa kortfristiga fordringar 107 593 399 351 

    
Kassa och bank 2 016 326 2 725 901 

    
Summa omsättningstillgångar 2 149 575 3 162 470 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 2 363 473 3 240 014 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Ändamålsbestämt av givaren, besöksverksamheten 1 385 703 1 107 590 

Ändamålsbestämt av givaren, samverkansrådet 4 817 15 900 

Ändamålsbestämt av givaren, rödakorsvärdar 0 6 551 

Ändamålsbestämt av givaren, secondhandbutiken 750 000 0 

Ändamålsbestämt av givaren, krisberedskap 12 991 0 

Balanserat kapital 347 492 153 479 

Årets resultat -428 634 1 629 682 

Summa eget kapital 2 072 369 2 913 202 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 57 047 95 153 

Aktuella skatteskulder 33 434 15 733 

Övriga skulder 100534 64 210 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 100 089 151 716 

Summa kortfristiga skulder 291 095 326 812 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 363 473 3 240 014 
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Verksamhetsplan 2020  

År 2020 är första året som Röda Korset Karlskronakretsen omfattar hela 

Karlskrona kommun.  

Svenska Röda Korsets nya strategiska inriktning skall implementeras under åren 

2020 – 2023. I korthet innebär den strategiska inriktningen: 

• Vi bedriver verksamhet utifrån de största humanitära behoven i 

kommunen 

• Vi agerar snabbt när krisen händer 

• Vi bedriver ett kraftfullt opinions- och påverkansarbete 

• Vi kraftsamlar i varje kommun kring en stark lokalorganisation med en 

kommunkrets och röda korsgrupper 

Röda Korsets Karlskronakrets kommer under 2020 att fokusera på 

Vi bedriver verksamhet utifrån de största humanitära behoven i kommunen - En 
lokal behovsanalys genomföras tillsammans med lokalsamhället och de 
människor som berörs. Detta görs för att se om det finns lokala behov som vi 
idag ej tillgodoser och som vi har möjlighet att göra något åt.  

Vi kraftsamlar i varje kommun kring en stark lokalorganisation med en 
kommunkrets och röda korsgrupper - Nya arbetssätt ska tas fram för att bl.a. 
stödja och utveckla de fem rödakorsgrupperna. Med stöd av Svenska Röda 
Korset kommer vi att utveckla strukturer och arbetssätt i Secondhandhand-
butiken samt finna nya former för rekrytering av frivilliga. 

Därutöver vill vi 

• strukturerar upp vårt insamlingsarbete, med traditionella metoder, men 
även på nya sätt. 

• finna nya former för rekrytering av frivilliga.  

• utöka vårt arbete med sponsorer och med utgångspunkt i det lokala 
näringslivet hitta fler samarbetspartners för våra olika verksamheter. 

Den sociala verksamhet som vi idag bedriver i Karlskrona kommer fortsatt att 

bedrivas och utvecklas under 2020.  
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Budget för år 2020  

Betalande medlemmar 395 per den 31 december 2019 

Verksamhet Intäkter Kostnader Resultat 

Kretsadministration 70 000 50 650 19 350 

Besöksverksamhet 256 000 661 170 -405 170 

Integration 0 13 750 -13 750 

Rödakorsvärdar 30 000 24 000 -6 000 

Läxhjälp 0 2 000 -2 000 

Hantverksgrupp 6 000 3 000 -3 000 

Krisberedskap 10 000 10 000 0 

Secondhandbutik 3 310 000 2 810 000 500 000 

Rödakorsgrupper 28 000 16 600 11 400 

Summa 3 770 000 −3 651 704 118 296 

 


