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2020 blev ett år olikt alla andra.  
Röda Korset i Halmstad har ställts inför 
stora utmaningar på grund av corona-
pandemin. Pandemin tvingade oss att 
ställa in nästan alla våra verksamheter, då 
de flesta av våra frivilliga och många 
deltagare befann sig i riskgruppen för 
covid-19. Samtidigt ställde situationen 
stora krav på oss att bidra med stöd till de 
äldre som inte kunde handla eller som 
kände sig oroliga och ensamma.  
 
Vi aktiverade Krisberedskapsgruppen och 
skrev avtal med Halmstad kommun om att 
bistå med detta stöd. Vi upprättade en 
stödtelefon ”Vill du prata med en 
medmänniska”. Detta visade att Röda 
Korset är en viktig aktör när påfrestning-
arna på samhället blir stora. Vi skrev 
också en överenskommelse som reglerar 
vår roll i kommunens krisberedskap på 
lång sikt. 
 
Styrelsen har endast kunnat mötas fysiskt 
i begränsad omfattning, de flesta av våra 
verksamheter har fått ställas in, planerade 
möten och utbildningar har fått ställas in 
eller läggas över på video och osäkerheten 
om pandemins följder är fortsatt stora. 
Vår organisation och våra frivilliga har 
trots detta fortsatt att visa stort 
engagemang och vilja att stötta de mest 
utsatta i vårt samhälle. Vi har därför 
kunnat svara upp mot de förväntningar 
som ställts på oss både från individer och 
från samhället, och visat att man kan 
räkna med oss när läget är kärvt. 
 
Vår fantastiska personal och frivilliga har 
kunnat hålla vår secondhand-butik öppen 
nästan hela tiden trots de restriktioner och 
begränsningar pandemin inneburit, och 
verksamheten har till och med kunnat 
leverera ett överskott.  
 
 
 
 

Omslagsfoto: Michael	Coyet,	ny	ordförande,	tillsammans	med	tre	
tidigare	ordföranden	Eleonor	Nilsson,	Urszula	Hansson	och	
Magdalena	Engelsz,	vid	kretsstämman	den	29	februari.	
	

In	memoriam	Eleonor	Nilsson:	

Röda	Korset	drabbades	av	ett	tråkigt	meddelande	den	26	
september	när	styrelse	och	frivilligledare	i	Halmstadkretsen	var	
samlade	i	Tylebäck	för	en	planeringsdag.	Där	informerade	tidigare	
ordförande	Magdalena	Engelsz	om	att	vår	Eleonor	Nilsson,	
regionråd	och	tidigare	ordförande	i	Röda	Korset	Halmstad,	somnat	
in	den	24	september.	Vi	tände	ett	ljus	och	höll	en	tyst	minut	för	att	
hedra	hennes	minne.	Elenor	hade	ett	stort	engagemang	i	Röda	
Korset	och	efterlämnar	en	stor	saknad,	både	lokalt	och	regionalt.		
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BESÖKSVERKSAMHETEN  
Besöksverksamheten – vi bryr oss om människor och 
vi behöver varandra.	
 
Tyvärr har på grund av coronapandemin de flesta 
aktiviteter inom Röda Korsets besöksverksamheter 
legat nere sedan mitten av mars 2020. 
 

De punktinsatser som vanligtvis ingår i 
besöksverksamheten har pausats sedan mitten av mars 
2020. Frivilliga från Röda Korsets besöksverksamhet 
är medföljare till sjukhus, vårdcentral, apotek, optiker 
med mera. Beställning av medföljare gjordes fram till 
mitten av mars på jourtelefon som hölls öppen 
måndagar, onsdagar och fredagar klockan 9-11. 
 

Frivilliga inom Röda Korsets besöksverksamhet 
gjorde fram till i mitten av mars 2020 regelbundna 
besök i hemmen eller på äldreboenden. Besöken hos 
de äldre består av samtal med varandra, promenader, 
fika, shopping med mera. Under Coronapandemin har 
kontakt bibehållits via telefonsamtal. Frivilliga har 
under december månad överlämnat en julgåva i form 
av en chokladask eller en blomma till den person de 
besöker. 

 

Ett månadsmöte för de frivilliga inom 
besöksverksamheten hann vi med innan coronaviruset 
slog till. Månadsmötena är viktiga forum för 
kompetensutveckling, stimulans och gemenskap. 

 

Alets klubbstuga  
Varje onsdag inbjuds frivilliga och pensionärer till 
olika aktiviteter som tipspromenader, bingo, 
musikunderhållning, spel, pyssel och korta utflykter. 
Sista träffen var i början av mars 2020. 
 
Jourtelefon ”Vill du prata med en medmänniska”   
Jourtelefonen reaktiverades och fick namnet ”Vill du 
prata med en medmänniska” med uppstart 1 juli 2020. 
Information om verksamheten har skett via annonser i 
Hallandsposten samt broschyrer, som har delats ut till 
diverse verksamheter och träffpunkter i samhället. Det 
har även varit en radiointervju i P4 Halland. 
Jourtelefonen är bemannad varje vardag mellan 
klockan 9-12.  

I september anordnades ett teambuilding- och 
informationsmöte med fika utomhus på 
Hallandsgården. 

 

Söndrum    
Besöksgruppen på Pålsbo äldreboende hann precis 
sätta igång vårens allsångsträffar då coronapandemin 
slog till och boendeansvarig meddelade att de inte 
ville ha besök utifrån. 
Den sociala gruppen har träffats utomhus under 
sommaren och några gånger inomhus men efter den 
förnyade smittspridningen har alla träffar skjutits fram 
tills läget är under kontroll. 
 
Oskarström med omnejd 
Röda Korset har sponsrat Oskarströms äldreboende 
med ingredienser till pilsnerkorvens dag samt med 
musikunderhållning på äldreboendets marknad. Allt 
blev mycket uppskattat.  
 
Sommarfest blev oktoberfest 
Verksamhetens årliga sommarfest var planerad att äga 
rum på Attendo Nissastrands äldreboende i maj. Även 
denna aktivitet fick ställas in. Sommarfesterna brukar 
vara mycket uppskattade där Röda Korset bjuder på 
musik och sång samt kaffe och tårta.  

Istället ordnades en utomhusunderhållning i oktober 
där Elvis4Ever underhöll. Det var en mycket 
uppskattad tillställning. De boende med personal 
kunde njuta av musiken, samt även dansa om de ville, 
på sina balkonger. 
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Besöksverksamhetens seniorgrupp  
Gemenskap för äldre som varit aktiva inom Röda 
Korset 
 
Seniorgruppens deltagare träffas en gång per månad 
under vår och höst, men på grund av pågående 
pandemi och eftersom samtliga tillhör riskgruppen har 
verksamheten legat nere sedan mars. 
 
Resor för seniorer   
När det gäller 2020 års resor var allt bokat och klart 
tre veckor före coronautbrottet.  Alla resorna, både för 
kommunens pensionärer och för Röda Korsets 
frivilliga, fick ställas in.  
 
Utmaningar 
Besöksverksamheten har för närvarande 40 frivilliga 
och för att vi ska kunna nå fler äldre i runt om i 
kommunen behövs det många fler.  

 
EVENT OCH INSAMLINGAR 
Vårt ansikte utåt 
 
Vår Event/Insamlingsgrupp har som syfte att i 
samband med event: 
• Ge Röda Korset uppmärksamhet i kommunen 
• Öka försäljningen i Second hand-butiken 
• Samla in pengar till Röda Korsets verksamheter  
• Rekrytera nya frivilliga och medlemmar 
• Uppnå samordningsvinster och bättre effektivitet 

För 2020 hade vi planerat intressanta aktiviteter samt 
välkomnande av nya viktiga frivilliga. Det mesta fick 
ställas in på grund av pandemin, och det är främst 
aktiviteter i vår Second hand-butik som hjälpt oss 
genom året. Det vi kunnat göra är följande: 

Den 31 januari bjöd konserthusgruppen på en 
uppskattad dansuppvisning på Kulturhuset Najaden.  
I foajén anordnade vi en PopUp-butik och informerade 
om Secondhand-butikens verksamheter. Vi hade även 
lyckad lottförsäljning med presentkort till butiken som 
vinster. 

Den 8 februari ordnade vi Öppet hus i butiken då vi 
även uppmärksammade Alla hjärtans dag. Vi 
rekryterade nya frivilliga, bjöd på kaffe med 
kärleksmums och hade lotteri. I samband med detta 
fick besökarna besvara en enkät om hur de upplever 
butiken. Enkäten gav oss nyttig information som vi 
jobbat vidare med. 

Den 22 februari bjöd vi in till en körkonsert med 
allsång på ”Strandgatan 20” med kören CAT. Tyvärr 
hittade inte publiken dit, troligen beroende på 
missvisande adressangivelse, vi borde bjudit in till 
caféet i Immanuelskyrkan istället. 

Den 12 mars bjöd vi in till informations- och 
frågestund på Stadsbiblioteket med temat ”Den 
humanitära situationen för ensamkommande”. 
Medverkande var Martin Ärnlöv, Svenska Röda 
Korset och representanter från våra egna verksamheter 
med integration. 

Den 17 mars hade vi bjudit in Halmstads pensionärer 
till en konsert med ”Elvis4Ever” på Kulturhuset 
Najaden. Alla biljetterna var utkvitterade, men tyvärr 
fick vi ställa in på grund av coronautbrottet. 

Alla event under sommaren ställdes in. Däremot har 
butiken haft öppet under hela pandemin, dock tidvis 
med förkortat öppethållande. Tack vare ett fantastiskt 
arbete av både personal och frivilliga, fina skänkta 
varor från allmänheten och företag har omsättningen 
kunnat hållas. En starkt bidragande orsak till att 
kunderna hittat till oss är vår marknadsföring på 
sociala medier. 

I samband med Värdens Barn samlade vi in pengar 
när vi deltog tillsammans med Rädda Barnen i 
”Zumba för Världens Barn” på Laxön. 
Vi hade under veckan aktiviteter i butiken, sålde lotter 
och skänkte en dagskassa. 
 
Den 30 september marscherade vi tillsammans med 
maratonlöparen Håkan Jonsson från Örjans vall till 
Stora Torg i Halmstad på hans avslutande sträcka 
genom Halland för Världens Barn.  

 
Istället för vår traditionella julmarknad hade vi 
Alternativ julmarknad, då vi varje dag så långt lagret 
räckte plockade fram julsaker i butiken 

Utmaningar  
Vi ser att samverkan med och deltagande i olika 
evenemang är ett effektivt sätt att nå ut med Röda 
Korsets arbete lokalt. Vi ser framåt och har en ny 
marknadsplan för 2021 då vi hoppas slippa 
restriktioner på grund av coronaviruset.  
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INTEGRATION  
En förutsättning för att komma in i det svenska 
samhället och göra vardagen lite ljusare för de 
asylsökande  
 
Vi har mycket gott samarbete med Halmstads 
kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Svenska 
Kyrkan, Rädda Barnen och Agape. Vi hoppas kunna 
fortsätta och utveckla samarbetet med samma kraft 
under 2021.  

Spenshults Asylboende  

Tillsammans med Svenska Kyrkan driver vi en 
mötesplats på Spenshult som har öppet två gånger i 
veckan dit de boende kommer för att delta i våra 
aktiviteter, få medmänskligt stöd, vägledning och 
hjälp. Året som gått har varit tufft på många sätt och 
inte minst på grund av pandemin som slog till i våras 
och sedan tog ny fart mot slutet av året. Tidigt på 
försommaren flyttade vi större delen av våra 
aktiviteter utomhus vilket gjorde att vi kunde fortsätta 
bedriva vår verksamhet till skillnad från många andra 
aktörer på Spenshult som tvingats stänga ner. 
Mötesplatsen förändras och utvecklas ständigt, mycket 
på grund av att det är omsättning på människorna i 
målgruppen. Tidigare fanns det många familjer och 
barn boende på Spenshult medan majoriteten nu 
utgörs av unga män. Det tog ett tag innan vi lyckades 
lägga om verksamheten så att den tilltalade hela 
målgruppen men nu gläds vi åt att våra deltagarsiffror 
helt speglar demografin på boendet. Under hösten har 
vi haft nöjet att introducera fyra nya frivilliga varav 
alla är studenter vid Halmstad högskola. Dessvärre 
fick de en tuff start eftersom coronafallen ökade 
kraftigt igen i samband med att de skulle gå ut i 
verksamhet fram mot vintern. Vi tog då beslutet att 
stänga även vår verksamhet. Trots att vi inte hållit 
öppet har vi funnits vi på plats för att röja, 
omorganisera och förbereda inför en ljusnande vår och 
med syftet att de boende inte ska känna sig 
bortglömda eller bortprioriterade. 

Året har, precis som föregående år, varit utmanande 
för de boende på Spenshult. Många har en lång väntan 
på beslut bakom sig samtidigt som de ser att många i 
deras omgivning får avslag på sina asylansökningar 

och utvisningsbeslut. Situationen bidrar till känslor av 
hopplöshet och otrygghet och många passiviseras och 
drabbas av psykisk ohälsa. 

Under 2020 har en anställd och en frivillig arbetat på 
Spenshult två eftermiddagar i veckan och fyra 
frivilliga har varit där mot slutet av året på mer eller 
mindre regelbunden basis. Anställningen har 
finansierats av Länsstyrelsen i Hallands län. 

Utmaningar  
Det är utmanande att arbeta med människor som 
befinner sig i en svår situation, som de boende på 
Spenshults asylboende gör. Men det är också mycket 
givande och det finns oftast mycket att glädjas över, 
inte minst i värdet som finns i mellan-mänskliga 
relationer. Många gånger när allt känns mörkt och 
ändlöst kan vi finna ljusglimtar i samvaron med andra 
människor och i de aktiviteter vi gör. Verksamheten 
hade dock mått bättre om den varit större så att vi 
kunde haft utrymme att anordna aktiviteter utanför 
tiderna för Mötesplatsen, till exempel fotbollskvällar 
på filmduk vid stora matcher eller dans för kvinnor i 
Öhrvikssalen. Det kan så klart ske först efter att 
pandemin har lagt sig och det blivit lättnader i 
restriktionerna. I dagsläget är covid-19 är vår största 
utmaning. 

Samarbetet med Agape Halmstad  
Vi fortsätter samarbetet i nätverket Agape och vi 
stöttar unga i utsatthet varje tisdag och torsdag på 
NollTreFem. Röda Korset anställde en studie- och 
yrkescoach i maj, på 50 procent, som spelat en 
jättestor roll för ungdomarna som varit beroende av att 
få en fast anställning inom sex månader efter att de 
avslutat sin yrkesutbildning. Lyckas de inte med det 
förlorar de sina tidsbegränsade uppehållstillstånd och 
riskerar att hamna i papperslöshet och hemlöshet, om 
de inte återvänder frivilligt till Afghanistan. 
Afghanistan är enligt GPI (Global Peace Index) det 
farligaste landet i världen just nu, tätt följt av Syrien, 
Irak, Sydsudan och Jemen. De 25 ungdomar som tog 
sin examen under hösten har alla lyckats få en 
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anställning med stöd av coachen. Dessvärre kommer 
det bli svårare att klara av de större kullar som tar 
examen i vår, samtidigt som många företag går i 
konkurs på grund av coronapandemin. Pandemin slår 
även hårt mot dem som fortfarande sitter i skolbänken 
då en stor del av undervisningen bedrivs online, vilket 
vi vet drabbar studenter i behov av stöttning hårdare 
än dem som har en god skolunderbyggnad, stabil 
tillvaro och ett starkt vuxenstöd. Med anledning av det 
kommer vi att rekrytera ytterligare en studiecoach på 
fyra timmar i veckan från och med december och sex 
månader framåt. Den största utmaningen blir att kunna 
stötta de ensamkommande som omfattas av den nya 
gymnasielagen, så att de klarar skolan och kommer ut 
i arbetslivet och kan få sina uppehållstillstånd. 

 
Akutboendet 
Behovet av stöd för att tillgodose basala behov för 
målgruppen ensamkommande som inte omfattas av 
gymnasielagen, är fortfarande stort och vårt akut- 
boende har varit fullbelagt hela året. Vi har en anställd 
på 50 procent som sköter allt praktiskt kring boendet 
samt agerar psykosocialt stöd för de unga som bor där. 
Eftersom huset är litet och trångboddheten ett faktum 
har coronapandemin varit en stor utmaning även här. 
Lyckligtvis har inget utbrott, vad vi vet, förekommit 
på boendet. Dock testade den anställde positivt i maj 
men klarade sig utan sjukhusvård och återgick snabbt 
till arbetet. Utöver akutboendet har vi under året 
månadsvis stöttat 3-6 frivilliga fadderhem ekonomiskt. 
Verksamheten har finansierats genom regeringsmedel 
via Svenska Röda Korset. 

 
Klädutdelning/Starta upp 
Oskarström med omnejd 
För att tillgodose en bra start för nyanlända 
Teamet av Röda korsvolontärer i Oskarström har ett 
klädförråd för asylsökande. Det fanns tidigare även ett 
mindre förråd på Spenshult, vilket nu är avvecklat. De 
som behöver kläder eller liknande åker med minibuss 
från Spenshult.  Kläder, husgeråd, leksaker med mera 
som är skänkta från Oskarström med omnejd har 
sorterats en till två dagar i veckan och förrådet har 
öppet tisdag eftermiddag eller enligt 
överenskommelse. Teamet har kontakt med 
asylsökande i bland annat Halmstad, Torup, 
Rydöbruk, Brännögård, Kinnared och Fegen, vilka 
kommer med buss eller bil till klädförrådet. 

 

Språkcafé Vallås 
En mötesplats för integration 
Tyvärr har vi tvingats lägga ner verksamheten på 
Vallås språkcafé, till stor del på grund av pandemin 
men även för att vår frivilligledare, efter att ha arbetet 
i verksamheten sedan 2013, vill lämna över 
stafettpinnen till nästa person som kan ta vid. Vi 
tackar henne för de fantastiska insatser hon gjort 

genom åren och hoppas att hon dröjer sig kvar för att 
stötta nästa frivilligledare om vi får möjlighet att 
komma igång igen efter pandemin. Under perioden 
som verksamheten legat nere har vi fått flera 
förfrågningar både från biblioteken och från 
privatpersoner vilket visar att det finns ett intresse. 

Utmaningar 
Många nyanlända undervisas i svenska språket både i 
skolbänken och genom olika onlinematerial, vilket är 
fantastiskt. Den förvärvade kunskapen utgör en god 
grund för att enklare lära sig språket. Vad många 
däremot saknar är möjligheten att spontant samtala på 
svenska och att i praktiken öva på olika språkliga 
situationer som uppstår i ett levande umgänge. Att 
skapa ett flexibelt innehåll i verksamheten samt 
rekrytera frivilliga och nå ut till nyanlända är vad vi 
måste börja med för att åter starta språkcaféet 
 
SPRÅKVÄNNER 
Stöd i mötet med det nya samhället 
 
Språkvänsverksamheten är viktig för att främja 
integration inte minst för de nyanlända som beviljats 
uppehållstillstånd och som ska bli en del av det 
svenska samhället. I dagsläget finns det fler nyanlända 
på kö i verksamheten än etablerade språkvänner och 
tiden har inte räckt till för att hålla verksamheten 
igång på ett önskvärt sätt. Därför skapades en tjänst på 
50 procent som tillsattes i december och varar till och 
med maj 2021. Uppdragstiden för frivilliga 
språkvänner är sex månader med möjlighet till 
förlängning om båda parter vill. Verksamheten ämnar 
att skapa ett utbyte där vi alla lär av varandra genom 
att vi delar med oss av våra kunskaper och 
erfarenheter.	 

Utmaningar  
Verksamheten är mycket viktig för en långsiktig och 
hållbar integration och efterfrågan på svenska 
språkvänner är stor. Den största utmaningen under 
2021 är att rekrytera svensktalande språkvänner samt 
att skapa en gemensamhetskänsla i uppdraget som 
annars kan kännas ganska ensamt för de frivilliga. 
Detta planerar vi att göra genom nätverksträffar, 
föreläsningar och olika aktiviteter. 

 

TRÄNA SVENSKA        

Vägen in i svenska samhället 
 
Deltagarna ges möjlighet att, efter individuell 
förmåga, förbättra sina färdigheter i att tala, läsa och 
skriva svenska. Deltagarna får också information om 
hur det svenska samhället och dess traditioner 
fungerar. 
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Fem gånger under våren kunde vi följa planen vi haft 
sedan tidigare. Under hösten flyttade vi ut träna 
svenska gruppen och promenerade med nyanlända. 
Antalet varierade stort mellan tre till femton till tjugo. 
Vi har haft en till tre elever per frivillig. Samtalen har 
nivåanpassats efter elevernas förkunskaper. Vädret 
och rädsla för smitta påverkade antalet elever. De som 
har deltagit i promenaderna har uppskattat upplägget. 
 
Utmaningar 
Vi har gjort en paus men hoppas att vi kan starta 
någon form av verksamhet i vår. 
Utmaningen för Träna svenska är att få kontinuitet i 
deltagandet samt att hitta rätt nivå för undervisningen 
med tanke på de olika förkunskaperna deltagarna har.  

 

KREATIVA GRUPPEN OCH 
STICKCAFÉET   	
Kreativitet och nytt liv åt textilier 
	
Varje vecka har en grupp kvinnor träffats på Röda 
Korsets stickcafé som också är en mötesplats för 
social samvaro. 

Kreativa gruppen träffades en gång i veckan för att 
återanvända produkter som skänkts av våra kunder.  

I vår kreativa hörna erbjöd vi även plats för 
arbetsträning och gav människor möjlighet att 
använda sin kreativitet, vilket enligt vår erfarenhet är 
en viktig del i rehabiliteringsprocessen.  

För att ge stimulans till de boende på Spenshult har vi 
lämnat en del textilier och lånat ut symaskiner så att 
de har haft något meningsfullt att göra. 

Folkuniversitetets resurspool är en av våra 
samarbetspartners som syr tygväskor, förkläden mm 
som vi sedan säljer i vår butik. 

Utmaningar 
Vi hoppas kunna locka fler frivilliga till dessa 
verksamheter. 

	
KRIMGRUPPEN 
En medmänniska som lyssnar 
	
Att sitta frihetsberövad innebär en mycket stark 
psykisk påfrestning. Vårt mål är att som medmänniska 
underlätta för den intagne på anstalten.  
 
Vi lyssnar och samtalar efter den intagnes önskemål 
och besöken på anstalten sker i grupp. Verksamheten 
har stort stöd från Kriminalvården och uppskattas av 
de intagna. Under våren hann gruppen endast göra 
fyra besök innan coronastoppet. 
 
Utmaningar 
Fortsatt engagemang och gott samarbete med 
Kriminalvården, som önskar att vi kan starta upp igen.  
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KRISBEREDSKAP    
Medmänniskor vid kris 
	
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation 
och vi ska vara rustade för att finnas på plats oavsett 
om krisen som sker är stor eller liten. 
Mobiliseringen sker i samverkan med Första hjälpen-
kretsen som påtagit sig huvudansvaret.  

Pandemin har präglat årets verksamhet. Vecka 12 kom 
stränga restriktioner för alla över 70 år, vilket de flesta 
i krisberedskapsgruppen var. Vi fick därför snabbt 
omdirigera ansvaret av vår verksamhet till 
huvudansvariga i Förstahjälpen-gruppen som vi 
träffade utomhus den 26 mars för att överlämna 
nycklar och telefoner till. Efter det var vi ordinarie 
frivilligledare behjälpliga via telefon.   

Vår ordförande och insatsledaren från Första hjälpen 
tog kontakt med Halmstad kommun för att erbjuda vår 
hjälp. Därefter skrevs en överenskommelse med 
kommunen om att hjälpa personer i riskgrupperna som 
saknar hemtjänst eller anhöriga som kan hjälpa till.  

Stödtelefon 
Vi startade snabbt en stödtelefon på Röda Korset som 
bemannades och schemalades bland de av våra 
frivilliga som erbjudit sig att vara med i verksamheten. 
De fick information och webbutbildning för 
uppdraget. Telefonen kopplades till Halmstad 
kommuns växel, som vidarebefordrade samtalen till 
oss. Marknadsföringen skedde med annonser i 
Hallandsposten, på Halmstad kommuns och vår 
hemsida samt på Facebook. Dessutom delade vi ut 
flygblad på bland annat äldreboenden, läkarstationer 
och Alla hjärtans hus. Vi bildade också en grupp för 
inköpsstöd. Dessa insatser pågick till den 12 juni. 

Jourtelefon 
Därefter ombildade vi verksamheten i stödtelefonen 
till vår egen Jourtelefon 035-21 66 61 ”Vill du prata 
med en medmänniska?” som har bemannats vardagar 
klockan 9-12. Den har också kompletterats med att 
erbjuda medföljning vid läkarbesök, till tandläkare 
etcetera. Denna del har dock varit vilande på grund av 
pandemin. 

Stöd vid sökinsats 
Den 3 november blev vi kontaktade av en av våra 
volontärer i Oskarström och Missing People. Det var 
en man som hade försvunnit och de behövde hjälp från 
oss. Under två dagar fanns vi på plats som stöd till de 
inblandande. 

Utmaningar	Vi hoppas att pandemin går tillbaka 
så vi med full kraft kan återta verksamheten!  

 

 

Alexander, Erna och Margareta på plats i Oskarström 

 
RÖDAKORSVÄRDAR 
När du behöver hitta rätt eller fördriva din tid på 
sjukhuset 
 

På grund av pandemin fick vi avsluta vårt uppdrag i 
mitten på mars. Vi hann dock med att bemanna 
sjukhuset vid 76 tillfällen och hjälpa cirka 950 
patienter. 

 
En del av oss har under tiden i stället sysslat med att 
sitta i jourtelefonen och svara på samtal och en del har 
ringt runt till våra medlemmar och berättat om vår 
verksamhet i Halmstad. 

 
Utmaningar  
Vi hoppas kunna öppna verksamheten så snart som 
möjligt och då kunna engagera fler kvinnor och män.  
Vi hoppas även på fortsatt gott samarbete med 
sjukhuset. 

 
REKRYTERING  
En förutsättning för att vi ska kunna bedriva 
verksamhet 
	
Rekrytering av frivilliga har bland annat skett via vår 
hemsida och i sociala medier. Blanketter för 
intresseanmälan finns också i vår Second hand-butik. 
 
Vid våra olika evenemang har vi informerat om våra 
verksamheter och värvat nya frivilliga. 
 
ReachMee, som är Röda korsets nya digitala 
rekryteringsverktyg, började användas vid 
coronautbrottet. Under hösten har två ledamöter i 
styrelsen fått huvudansvaret för vår rekrytering. 
 
Utmaningar 
Vår verksamhet är i behov av fortlöpande rekrytering. 
Vi hoppas därför kunna intensifiera 
rekryteringsarbetet. 
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SECOND HAND-BUTIKEN  
Ger hopp, räddar liv i Halmstad och i världen 
 

Att handla second hand är dubbelt så bra. Ungefär 80 
procent av miljöpåverkan sker vid produktionen. 
Genom att handla det som redan är producerat spar vi 
på jordens resurser. Det är också genom att minimera 
nyköp och istället handla second hand som vi gör den 
största miljögärningen enligt EUs avfallstrappa. När 
du handlar hos oss eller skänker är du med och bidrar. 
Världens textilproduktion släpper ut mer koldioxid per 
år än all flyg- och båttrafik tillsammans. Ett enkelt sätt 
att göra stor skillnad är att köpa hos, och skänka till, 
Second hand.  
 
Kläder, textilier, väskor och skor som av olika 
anledningar dessvärre inte går att sälja eller återbruka 
skickar vi till återvinning. Genom att återvinna istället 
för att tillverka nytt material sparar vi på vatten,  
CO2-utsläpp samt kemikalier.   
 
 
Samverkan   
Vår Second hand bygger på engagemang, frivillighet 
samt delaktighet, vi har även detta år haft förmånen att 
arbeta tillsammans med ett stort antal frivilliga, många 
praktikanter, fem anställda samt en mängd olika 
företag, organisationer och kommuner.   
  
  
Resultat   
2020 år har självklart inte varit som andra år och 
utmaningarna har varit många. 
I slutet av mars ansökte vi, och blev beviljade, stöd via 
Tillväxtverket och korttidsanställde därmed all 
anställd personal. En kombination av att många 
volontärer och praktikanter ingår i riskgruppen och 
inte har möjlighet att vara hos oss längre och att vi i 

perioder har färre kunder gör det tufft att bedriva 
verksamheten.  
 
Men trots att året bjudit på allt det här avslutar vi med 
en skön känsla av tillfredställelse över att vi 
tillsammans även fixar detta. Vi har hela tiden fortsatt 
försökt arbeta med förbättringar, förnyelse och 
förändringar i vår strävan att skapa en än mer attraktiv 
och trevlig butik. Vi har också utökat vår försäljning 
via Tradera med gott resultat. 
 
För oss är det alltid oerhört viktigt att skapa en trygg 
och inkluderande arbetsmiljö och vara en arbetsplats 
där alla behövs, tar ansvar och utvecklas. Vi erbjuder 
en fantastisk möjlighet till arbetsträning och 
arbetspraktik för många deltagare. Vi får dagligen 
bevis på att vi förändrar människors välmående i 
positiv riktning, att vi ger dem lust att bidra till något 
större samt en gemenskap att tillhöra.   
 
Utmaningar  
Vi kommer att fortsätta vårt idoga arbete med att 
utveckla butiken, vara en bra och trygg arbetsplats 
samt sträva efter ett ekonomiskt överskott vilket 
medför att vi kommer kunna göra mer social nytta. Vi 
behöver fortsatt locka nya kundgrupper till butiken via 
erbjudanden och med ett bra utbud samt trevligt och 
genuint bemötande.   
 
 
STUDIESTÖD OCH 
LÄXHJÄLP  
 
För att komma vidare i studierna  
 
Verksamheten är ett samarbete med Halmstads 
kommun och syftet är att ge stöd till barn och 
ungdomar att komma vidare i sina studier. 
Många saknar någon i sin direkta närhet som har 
tillräckliga språkkunskaper och skolgång för att 
kunna hjälpa till. 
 
Studiestöd och läxhjälp är mycket uppskattat av både 
barn, ungdomar, föräldrar och pedagoger. Under 2020 
har vi endast haft läxhjälp på Linehedsskolans 
lågstadium och på Stadsbiblioteket en gång i veckan. 
Detta beror på att det är svårare att få tag på 
läxhjälpare som kan arbeta dagtid.  
 
Till Stadsbiblioteket kommer många elever från 
gymnasiet och Komvux som oftast behöver hjälp med 
matematik. 
 
Tyvärr tvingade pandemin oss att stänga ner 
verksamheten periodvis.  
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Utmaningar 
Vi hoppas att läxhjälpen och studiestödet kan 
återupptas på Linehedsskolan och Stadsbiblioteket så 
att vi där kan hjälpa så många elever som möjligt i 
deras skolarbete. 

 
UTBILDNING 
För att skapa en gemensam utgångspunkt och  
sprida kunskap 
	
Innan nya frivilliga börjat sitt uppdrag ska de deltagit i 
introduktionskurserna ”Att vara frivillig” och 
”Rödakorskunskap”. Detta för att få en gemensam 
plattform och känna till Röda Korsets värdegrund. 
Bägge dessa kurser finns även som webb-kurser. Inom 
flera av våra verksamheter behövs även kursen ”Att 
mötas i vardag och kris”. För dessa kurser har vi egna 
utbildare och erbjuder utbildningarna på plats. Tyvärr 
fick vi ställa in de fysiska kurserna från och med mars 
då vi istället endast kunde erbjuda webb-kurser. 
 
Vi har också haft utbildningar i ”Första hjälpen – 
Barnolycksfall” och ”Första hjälpen – Vuxen” med 
hjärtstartare. Tyvärr fick även dess utbildningar ställas 
in från och med mars. 
 
Svenska Röda Korset har snabbt tagit fram nya webb-
utbildningar, inte bara för ovanstående kurser, utan 
även flera kopplade till krissituationen. På detta sätt 
har utbildningsbehovet kunnat lösas. 
 
Utmaningar 
Under 2021 hoppas vi kunna återuppta utbildningar på 
lokal nivå som komplement till webb-utbildningarna. 
 

 
INFORMATION OM 
SVENSKA RÖDA KORSET 
HALMSTAD 
 
Frivilliga och anställda    
I Halmstad har vi 193 frivilliga samt ett stort antal 
språkvänner, som ger av sin tid och sitt engagemang i 
en eller flera verksamheter.  	

Vi har under året haft fem anställda i butiken och två 
på Spenshult på olika tider och anställningsformer. 
Dessutom har vi från och med december haft en 
projektanställd koordinator till 
språkvänsverksamheten.   

 
 

RÖDA KORSET PÅ NÄTET 
På Facebook och Instagram har vi kunna följa Second 
hand-butiken. Det är ett viktigt bidrag till att 
försäljningen kunnat hållas uppe trots pandemin. 
 
Tradera har under hösten blivit ett komplement till 
försäljningen i butiken. 
 
I november lanserades vår nya lokala hemsida 
www.rodakorset.se/halmstad 
 

 
STYRELSEN   
På skottdagen den 29 februari valdes en ny styrelse 
bestående av: 
 
Michael Coyet, ordförande 
Jeanette Winberg, vice ordförande 
Tommy Palm, kassör 
Kicki Stålnacke, sekreterare 
Ledamöter: 
Pia Eurenius  
Totti Björk  
Anna-Karin Forsberg 
Ana-Valeria Mermege 
Kenneth Svensson 
Ingrid Johansson, adjungerad från och med juli 
Jessica Stewart, adjungerad från och med december 
 
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda möten. 
På grund av coronaepedemin har många av möten fått 
hållas per telefon eller som videokonferens. I somras 
träffades styrelsen utomhus. Ingen i styrelsen har 
något arvode. 

 
MEDLEMMAR 
Halmstads Rödakorskrets har 1139 medlemmar. 
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EKONOMI  
Försäljningen i vår Second hand-butik 
finansierar till största delen vår lokala verksamhet och 
ger oss också möjlighet att vidaresända medel till 
internationella projekt. Bokföringen hanteras av 
kretsens kassör och lönehanteringen sköts externt.  
 
Gåvor 

 
Yen Rane, frivilligledare i Besöksgruppen, 
överlämnade en minibuss värd cirka 150 000 kronor  
i samband med träffen på Tylebäck. Tanken var att vi 
ska kunna använda bussen till bland annat utflykter för 
våra äldre, men även kunna hyra ut den till våra 
medlemmar. 
 
 
Vi fick 24 400 kr som minnesgåvor i samband med 
Elenors Nilssons bortgång. 
 
 
 
Beviljade medel 
Från Svenska Röda Korset har vi fått 543 800 kronor 
till akutboendet. 
  
Region Halland har beviljat 550 000 kronor. 
  
Från Halmstads kommuns inkluderingsfond har vi fått 
238 000 kronor till Språkvänskoordinator samt 48 000 
kronor till Träna svenska. 
   
Vi har fått 38 000 kr av ICA-stiftelsen som bidrag till 
vår verksamhet med anledning av covid-19. 
  
Hallands sjukhus täcker Rödakorsvärdarnas 
verksamhet med 15 000 kronor. 
 
Kriminalvården har ersatt oss för de utlägg vi hade 
innan coronastoppet. 

 Insamlade vidaresända medel 
Pandemin har gjort att vi under året haft mycket 
begränsade möjligheter till insamlingar och att avsätta 
medel från Second handverksamheten. Dock kunde vi 
i samband med Världens Barn vidaresända 19 493 
kronor. 
 
SAMVERKAN REGION SYD  
Urszula Hansson är ett av åtta regionråd i Region Syd 
med särskilt ansvar för kretsarna Halmstad, Hylte, 
Laholm i Halland. Enligt stadgarna skall regionråden 
vara ett led i informationsutbytet och dialogen mellan 
kretsarna och Svenska Röda Korsets styrelse.  

 
KVALITETSSÄKRING  
Den 26 september hade frivilligledarna och styrelsen 
en planeringsdag på Tylebäck.  Förmiddagen startade 
med aktuell information, workshops i Självskattning 
samt diskussioner och förslag på vad vi kan göra 
under pandemin. Under eftermiddagen tog vi fram nya 
verksamhetsplaner och budget för 2021.  

Tyvärr fick vi ställa in uppföljningsträffarna, som vi 
har fått lösa digitalt.  

Frivilligledarnas träffar i verksamhetsgrupperna har 
också de till stor del ställts in. Dock träffades de 
utomhus när det gick att lösa. 

HÅLLBAR UTVECKLING  
Röda Korset arbetar med ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet. Lars Salomonsson från vår krets är 
en av Röda Korsets hållbarhetsambassadörer i Region 
Syd (Skåne och Halland). På grund av pandemin har 
inga nya utbildningar med kretsar påbörjats. Redan 
påbörjade utbildningar avslutades under 
våren. Arbetet med att ta fram digitala utbildningar  
i hållbarhet intensifierades under hösten. 
 
VALBEREDNING 			
Kretsstämman utser en valberedning som lämnar 
förslag till Kretsstämman på personer till de poster i 
styrelsen som stämman har att välja. 
Under året har valberedningen haft ett antal 
telefonmöten och i oktober träffade valberedningen 
styrelsen för att stämma av behovet av nya 
styrelsemedlemmar.	
Valberedningen består av	Lars Salomonsson, Berit 
Ekberg och Urzsula Hansson.	
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NÄSTA VERKSAMHETSÅR   
Vårt mål och vår ambition är att fortsätta vara en 
självklar mötesplats där vi arbetar med att överbrygga 
språk- och kulturolikheter samt bryta isolering och 
utanförskap.  
 
Vi fortsätter vårt arbete med kvalitetssäkring av 
kretsens planerings- och uppföljningsprocess.  
 
Vi planerar att Förstahjälpen-kretsen ska slås samman 
med Halmstadkretsen och vi kommer att fördjupa 
samarbetet med Halmstad kommun avseende 
krisberedskap. 
 
Fokusområden 
• Öka omsättningen i vår Second hand-butik 
• Nå fler ensamma för att bryta isoleringen 
• Riktat arbete med integration 
• Rekrytera fler frivilligledare och frivilliga 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ett stort tack till alla 
som bidragit till 
verksamheten 2020!	


