
 

Visby rödakorskrets verksamhetsberättelse för år 2020 

1. Styrelsens sammansättning 

Ordförande, medlemsansvarig             Christina Schreuder 

Vice ordförande                                       Heidi Gaiadotter 

Kassör                                                         Niklas Karlsson 

Sekreterare                                                Angelica Lavestål 

Övriga ledamöter                                      Aina Bergwall, Lova Johnman, Marianne Adman,  

                                                                      Susanne Andersson                                                                       

2. Övriga förtroendevalda 

Revisorer                                                     Hilbert Karlqvist, Torgny Andersson 

Valberedning                                              Bengt Gällmo, Maj-Gun Buskas 

       3.Medlemmar 

       Antalet registrerade medlemmar var vid årets slut 450. 

4. Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året. 

5. Kretsstämma 

Kretsstämma hölls 2020-03-01 med 23 närvarande medlemmar. 

  

6. Frivilligarbete 

Anhörigstöd, vilande 

Insamling    (frivilligledare Bengt Gällmo, styrelsens kontaktperson Heidi Gaiadotter) 

Allmänheten förväntar sig att Röda Korset genomför insamlingar, särskilt vid katastrofer, och 

viljan att skänka pengar är mycket god i Visby. Insamlingar är också ett bra sätt att ”visa upp” 

Röda Korset. Tyvärr har vi inte kunnat stå med bössor på de platser vi brukar pga 

Coronapandemin. Vi brukar stå vid Ica Maxi i stort sett varje vecka och vid Linds vid kampanjer. 

Vi har dessutom ca 20 fasta bössor vid olika butikskassor.  

Målen för insamlingarna år 2020 var: 

Vårinsamlingen 16 000     Den insamlingen fick ställas in pga sjukdom 

Världens Barn    35 000     Bössorna gav 25500kr och kretsen beslöt att dessutom skänka 26300 kr 

Julinsamlingen   17 000     Ingen bössinsamling. Kretsen beslöt att skänka 24500 kr 



 

       Morgonvandrarna  (frivilligledare Louise Berry) 

Morgonvandrarna är en verksamhet som har pågått under hela året trots Coronapandemin! 

Arrangör är Visbykretsen och verksamheten är gratis och kräver ingen föranmälan. Annonseras i 

dagspressen. 

Det var tre grupper som gick alla vardagar, med uppehåll under sommaren. Men det var en del 

som träffades och gick även då.  

Grupperna utgick från Allégatan, Kruttornet och Tallunden med lite olika längd på vandringen. 

       Rödakorsvärdar på Lasarettet (frivilligledare Mari Hasselrot, Inger Göthberg) 

Antalet värdar var vid 2020 års början 23. Vi har behov av fler värdar, så rekrytering görs 

kontinuerligt. 

RK-värdarna arbetar normalt två och två i fyratimmarspass måndag tom torsdag kl. 08.00-12.00 

och 12.00-16.00 samt en värd på fredagar mellan kl. 09.00-13.00. Cirka hälften av värdarna 

arbetar ett pass per vecka och resten ett pass varannan vecka.  

RK-värdarnas uppdrag är att hjälpa patienter och besökare tillrätta inom sjukhuset. De visar 

vägen till de olika mottagningarna och avdelningarna och följer även med om patienten så vill 

och behöver. De rullstolsburna patienterna får hjälp att komma till rätt mottagning/avdelning 

och blir också hämtade därifrån. Även besök på apotek och restaurang kan ingå i uppdraget. 

Patienter som så önskar får också hjälp att beställa sjukresa/färdtjänst/taxi, såvida inte 

mottagningen hjälpt till med detta.  

Vid särskilda behov utförs ledsagning till sjukhus på fastlandet efter förfrågan från kurator på 

lasarettet. (Inget sådant uppdrag utfördes 2020.)  

Men så kom Corona-pandemin! 

På grund av detta och att flertalet värdar är 70+ beslutade vi vid schemamöte 17 mars 2020 att 

pausa vår verksamhet på lasarettet fr o m den 18 mars. Efter detta datum har inga 

Rödakorsvärdar utfört något arbete på lasarettet under 2020. 

Efter önskemål från flertalet Rödakorsvärdar träffades vi ”coronasäkert” i Almedalen den 23 

september med egna kaffekorgar. Det var en härlig dag och det blev ett trevligt möte. Alla var 

överens om att man längtade efter att komma igång med verksamheten så snart som möjligt 

igen. Dock är det ett par medarbetare som omtalat att de inte kommer att återuppta arbetet 

som Rödakorsvärdar efter pandemin. 

Rödakorsvärdar på Korpen   (frivilligledare Ann-Margret Eskedal, Birgitta Nordberg) 

År 2020 blev ett ”fattigt år” med bara 11 veckors verksamhet. Sedan kom Corona! 

Januari och februari innebar många uppdrag pga ombyggnaden av centralkassan.  

13 värdar arbetar på Korpen. Det är två pass per dag 09.00-13.00 och 10.30-14.30 måndag tom 

torsdag och ett pass 09.00-13.00 på fredagar. Det blir för dessa 11 veckor 900 uppdrag.  

Uppdragen är bl a att hitta rätt, hjälpa med cafébrickan, ringa taxi/färdtjänst, en pratstund. 



Ett planeringsmöte i gruppen och ett samrådsmöte med Anna Glas blev det, sedan var det slut  

fr o m 18 mars. 

Värdarna har försökt att träffas varannan vecka under resten av året för gemensamma 

promenader på Hällarna. 

Stickgrupp   (frivilligledare Christina Schreuder) 

Kretsen har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan haft en grupp som träffats en gång  

varannan vecka. Tyvärr blev det bara tre träffar pga Coronapandemin.  

       Besöksverksamhet  (frivilligledare Cristina Malmqvist, Laila Klintbom) 

Under år 2020 har det varit 11 besökare samt 2 frivilligledare som besökt 10 besöksmottagare. 

Därav är det två som gått på olika boenden samt lasarettet och Pjäsen och hälsat på de gamla 

och sjuka och förgyllt deras vardag. 

Det är tre besökare som tagit paus. 

Besöken har bestått av promenader, högläsning samt kaffestunder med trevlig samvaro. 

Eftersom vi drabbades av Coronapandemin i mars så har inte några besök gjorts som tidigare, 

utan kontakt har hållits med besöksmottagarna per telefon. 

Birkagården  (kontaktperson i styrelsen Christina Schreuder) 

Styrgruppen:  

Svenska Kyrkan Visby Domkyrkoförsamling 

Svenska Kyrkan Visby stift 

Röda Korset Gotland 

Visby rödakorskrets 

Socialförvaltningen samt ordförande i socialnämnden 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt ordförande i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Föreningen Hela Människan 

Polisen vill få minnesanteckningar och kallelser men deltar endast om något berör dem 

Styrgruppen har inte kunnat träffas fysiskt pga Coronapandemin. 

Föreståndare har varit Susanne Ryderholm sedan 2019. 

Det har varit mycket svårt att hitta ideella som kunnat arbeta under pandemin.  

Det har under del av året varit helt stängt på dagen även för nattgäster. Julafton var öppet 

endast för nattgästerna.  

Tre personer med samhällstjänst och en praktikant har arbetat kvällar och några nätter. 

Det har varit hög beläggning på härbärget och det har varit helt fullt vid några tillfällen under 

sensommaren. T o m november har det varit 1142 gästnätter via socialtjänsten. 



Glädjande är, att sedan i juni har 4 kvinnor och 5 män flyttat till annat boende. 

Birkagården har fått ta emot en check på 60 tkr från Visbymäklarna och Fastighetsbyrån. 

Mästerby rödakorskrets, som skött om tvätt av sängkläder,  avslutar den tjänsten vid årsskiftet. 

Visby rödakorskrets står för kostnaden och kommer fortsättningsvis att anlita Vic-tvätten för den 

tjänsten. 

Sittgympa   (frivilligledare Maj-Gun Buskas, Eva Tennstedt, Christina Schreuder) 

I slutet av 2019 startades en grupp i samarbete med Regionens Hälsofrämjande enhet. Gruppen 

fortsatte under 2020 med start 14/1 och med träff en gång/vecka. Ingen anmälan behövdes 

innan och det var gratis att delta. I genomsnitt deltog 10 personer varje gång. Sista träffen för år 

2020 var 10/3, därefter pausades verksamheten pga Coronapandemin. 

       Övrigt frivilligarbete 

       Medlemmar i kretsen har hjälpt till med bemanning av Mötesplatsen på Hansegatan enligt  

       schema, trots Coronapandemin.  

        Ekonomi 

        Kretsen har lämnat följande bidrag under 2020: 

        MSVR:s administration      5000 kr 

        Hyra Träffpunkt Gråbo       6210 kr 

        Kretsens ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar samt till dem  

        tillhörande noter. 

        Bilagor 

 Resultaträkning 2020    Bilaga 1 

 Balansräkning 2020       Bilaga 2 

 Notförteckning 2020     Bilaga 3 

 Revisionsberättelse       Bilaga 4 

 

Visby 2021-02-18 

 

Christina Schreuder                             Lova Johnman                               Aina Bergwall 

 

 

 Niklas Karlsson                                    Marianne Adman 

 

 

Susanne Andersson                             Angelica Lavestål                            Heidi Gaiadotter 



 


