Verksamhetsberättelse för Visby rödakorskrets år 2021
1. Styrelsens sammansättning
Ordförande, medlemsansvarig
Kassör
Övriga ledamöter

Christina Schreuder
Niklas Karlsson
Aina Bergwall, Heidi Gaiadotter, Lova Johnman,
Marianne Adman, Susanne Andersson

2. Övriga förtroendevalda
Revisorer
Börje Lundberg, Lars Klintstad
Valberedning
Bengt Gällmo, Maj-Gun Buskas
3. Medlemmar
Antal medlemmar var vid årets slut 413.
4. Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året.
5. Kretsstämma
Kretsstämma hölls 2021-02-27 via telefon med 7 medlemmar.
6. Riksstämman
Riksstämma hölls digitalt 23 maj – 30 maj 2921. Deltagande från Gotland var
Christina Schreuder. Riksstämman valde ny ordförande för Svenska Röda Korset.
Anna Hägg Sjöqvist valdes till ordförande för 2 år.
7. Frivilligarbete
Pga rådande Coronapandemi har många av verksamheterna ställt in helt eller delvis.
Anhörigstöd, vilande
Insamling (frivilligledare Bengt Gällmo, styrelsens kontaktperson Heidi Gaiadotter)
Tyvärr har vi inte kunnat stå med bössor på de platser i den utsträckning vi brukar
pga pandemin. 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 och liknande.
Insamlade och skänkta medel till Världens Barn 68 767 kr.
Insamlade och skänkte medel till Röda Korsets insamling för Kris och katastrof
150 945 kr.
Morgonvandrarna

(frivilligledare Louise Berry)

Morgonvandrarna är en verksamhet som har pågått under hela året trots
pandemin. Visbykretsen är arrangör och verksamheten är gratis och kräver ingen
föranmälan. Det var två grupper som gick alla vardagar, med uppehåll under
sommaren. En del träffades och gick även då.
Grupperna har bestått av 5 – 8 personer varje gång.

Rödakorsvärdar på Lasarettet (frivilligledare Mari Hasselrot, Inger Göthberg)
På grund av Corona-pandemin fanns inga Röda Kors-värdar på lasarettet
under tiden 18 mars 2020 till och med 29 augusti 2021. Efter att Rödakorsvärdarna
haft ett möte och beslutat, enligt allas önskemål, att återuppta verksamheten på
lasarettet med början den 30 augusti med arbete endast förmiddagar måndag
t.o.m. fredag. Detta pågick till och med den 1 oktober och under denna period var
det ca 250 uppdrag.
Från och med den 4 oktober arbetade rödakorsvärdarna måndag t.o.m. torsdag
08.00 – 16.00. Då var det färre antal värdar varför många fick arbeta ensam-pass.
Antalet värdar var innan pandemins utbrott 25 st, men vid uppstart igen var
antalet endast 17.
Alla värdar arbetar inte heller varje vecka varför det inte går att fylla alla pass med
två och inte heller går det att arbeta fredagar.
Under oktober, november och december har rödakorsvärdarna utfört ca 1500
uppdrag. Under denna period har också ett par ledsagaruppdrag med patient till
sjukhus på fastlandet blivit utfört.
”Vi behöver absolut bli fler Röda Kors-värdar på lasarettet om vi ska kunna utföra
vårt arbete fullt ut som tidigare år.”
Rödakorsvärdar på Korpen (frivilligledare Ann-Margret Eskedahl, Birgitta Nordberg)
Pga Coronapandemin fanns inga rödakorsvärdar på Korpen under tiden 18 mars
t.o.m. 4/7. Fr.o.m 5/7 arbetade värdarna måndag t.o.m. torsdag kl. 8.00 – 12.00. Det
har varit 10 st rödakorsvärdar på Korpen. Några arbetar varje vecka och några
varannan vecka. Under året har ca 800 uppdrag utförts.
Besöksverksamhet (frivilligledare Cristina Malmqvist, Laila Klintbom)
Verksamheten har pågått under hela året, men har påverkats mycket p.g.a.
pandemin. Besök har till viss del fått ersättas med telefonsamtal, vilket naturligtvis
inte är samma sak. Men kontakter har kunnat hållas. Det har också förekommit
besök i hemmet hos några som har önskat det. Naturligtvis enlig restriktionerna.
Vid årets slut var det 11 besökare samt 10 personer som önskar besök olika ofta.

Birkagården (styrelsens kontaktperson Christina Schreuder)
Det har varit hög beläggning under året, det har varit helt fullt vid några tillfällen
under sensommaren. Det har varit svårt att hitta ideella som kunnat arbeta under
pandemin och många ideella och anställda har varit sjuka. Det är helt stängt under
dagtid. På julafton var det öppet endast för nattgästerna.
Stickgrupp (frivilligledare Christina Schreuder)
Ingen verksamhet p.g.a. pandemin
Sittgympa (frivilligledare Maj-Gun Buskas, Eva Tennstedt, Christina Schreuder)
Ingen verksamhet p.g.a. pandemin
Övrigt frivilligarbete
Medlemmar i kretsen har hjälpt till med bemanning av Mötesplatsen på Norra
Hansegatan enligt schema, trots Coronapandemin.

8. Ekonomi
Kretsen har lämnat följande bidrag under 2021:
Hyra Träffpunkt Gråbo 6 210kr.
Kretsens ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar
samt till dem tillhörande noter.
Bilagor
 Resultaträkning 2021 Bilaga 1
 Balansräkning 2021 Bilaga 2
 Notförteckning 2021
Bilaga 3
 Revisionsberättelse
Bilaga 4
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