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Kallelse till kretsstämma i 

Kungsbackabygdens Rödakorskrets 
Lördagen den 26 februari 2022 kl.14.00 

Ordenssalen Odd Fellow  

Kabelgatan 9 E, 434 37 Kungsbacka  
 

 

 

 

 

 

 

Vi bjuder på kaffe och smörgås mellan kretsstämman och anförandet. 
Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 
 

Dagordning 
  

1 Mötet öppnas 

2 Godkännande av mötets stadgeenliga sammankallande. 

3 Fastställande av röstlängd. 

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera  

dagens protokoll. 

6 Godkännande av dagordning. 

7 Föredragning av 2021-års verksamhetsberättelse och bokslut med  

balans och resultaträkning. 

8 Föredragning av 2021-års revisionsberättelse. 

9 Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen för 2021-årsverksamhet. 

10 Val av ordförande för kretsen 2022. 

11 Val av erforderliga styrelseledamöter. 

12 Val av föreningsrevisor, ersättare samt auktoriserad revisor. 

13 Val av valberedning jämte sammankallande. 

14 Beslut om eventuellt inkomna motioner. 

15 Beslut om verksamhetsinriktning under 2022. 

16 Övriga frågor. 

17 Mötet avslutas.                              

 

Eventuella motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda  

senast 19 februari 2022. 

Balans- samt resultatrapport finns tillgängliga i Second Handbutiken  

en vecka före årsmötet. 

Vid stämman har vi glädjen att hälsa 
Anna Hägg-Sjöquist, ordförande i 
Svenska Röda Korset välkommen. 
Vi får höra henne berätta om Röda 
Korsets framtid och kommande 
utmaningar. 
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Välkommen till verksamhetsåret 2022 för Kungsbackabygdens 

Rödakorskrets. 
 
Kära medlem 
 
Det är med stor glädje jag hälsar Dig hjärtligt välkommen till ett nytt verksamhetsår med 
Kungsbackabygdens Rödakorskrets. Ett år går fort. Även om jag hade hoppats på en återgång till ett mera 
normalt liv, utan restriktioner, så är jag tacksam över att Röda Korset i Kungsbackabygden har kunnat 
genomföra ett antal viktiga aktiviteter som bidragit till att vi, under 2021, har nått vår målsättning att 
skicka 500.000 kr till Svenska Röda Korsets olika hjälpprojekt i världen. 

Vi har en del utmaningar att hantera inför det kommande verksamhetsåret. Förutom den rådande 
pandemin även behov av en effektivare marknadsföring av Röda Korset i en mer konkurrensutsatt värld, 
förstärkning av antalet volontärer och ökade kostnader i verksamheten.  Det sistnämnda inte minst 
beroende på allt högre elpriser, hyror, kommunala avgifter m.m. Styrelsen arbetar intensivt med dessa 
frågor.  

Som ett led i att sätta Röda Korset på kartan öppnade vi i maj 2021 en mer centralt placerad butik i 
Kungsbacka som ett komplement till vår stora butik på Verkstadsgatan. Vi har positiva erfarenheter av 
detta. Förutom ett resultat som förstärker vårt bidrag till Svenska Röda Korset har vi nått en bättre 
marknadsföring av vår verksamhet. 

Många av våra volontärer gör ett fantastiskt arbete för Röda Korset. De ger av sin tid och sitt 
engagemang för att hjälpa andra. 
 
- Vi kommer att fortsätta med Röda Korsvärdarna på Kungsbacka Sjukhus. 
- Vi står till förfogande när önskemål om vaccinationsstödjare finns. 
- Vi står i ständig beredskap om en allvarlig kris uppstår i vårt närområde. 
- Volontärerna  och anställda gör ett otroligt arbete med secondhand verksamheten. 
- Vi har en ambition att genomföra aktiviteter kring Kvinnodagen och The Orange Day. 
- Vi avser att genomföra en traditionell konsert, julmarknader och flera sociala aktiviteter i våra lokaler på 
Verkstadsgatan och i våra lokala rödakorsgrupper. 

Vi diskuterar i styrelsen flera projekt exempelvis utbildning kring HLR (hjärt / lung räddning) 
och erbjuda läxhjälp till behövande i närområdet. Förhoppningsvis medger pandemin att vi kan komma i gång 
under 2022. Har du idéer eller kunskap som kan göra oss ännu bättre tveka inte att höra av Dig till mig eller 
någon i styrelsen. 
 Se kontaktuppgifter på vår hemsida www.rodakorset.se/ort/halland/kungsbacka-kommun/ 
  
Jag är också tacksam om vi kan få hålla en kontakt med dig som medlem via e-posten. Då sparar vi många 
kronor. Skicka din e-postadress till Gullvi Andersson fristedt4@gmail.com 

Avslutningsvis vill jag tacka Dig som medlem i Svenska Röda Korset som gör dessa insatser möjliga. Du 
bidrar till att vårt arbete inom Kungsbackabygdens Rödakorskrets blir roligt och meningsfullt. 

 

 
Claes Orwallius 
Ordförande 
 

http://www.rodakorset.se/ort/halland/kungsbacka-kommun/
mailto:fristedt4@gmail.com


 

Kungsbackabygdens Röda Korskrets 
Verksamhetsberättelse för år 2021 

 

 

 

2021 har på många sätt varit ett händelserikt år. Effekten av pandemin har gått i vågor. När 

man trodde att det värsta var över har nya muterade virus gjort entré och vi har fått nya 
restriktioner. Det har givetvis påverkat verksamheten. Våra fantastiska volontärer har varit 
duktiga med sin vaccinering vilket inneburit att många kommit tillbaka i verksamheten men 
vi kan konstatera att volontärarbetet ändå minskat något. Mot årets slut har kretsens arbete 
i grupperna och med Second Hand butikerna gradvis återupptagits. 

Kretsen valde en ny ordförande Claes Orwallius vid kretsstämman i februari. 

En andra, mindre butik öppnades på Storgatan 2 i Kungsbacka i maj 2021 och planeras att 

fortsätta åtminstone till slutet av augusti 2022. Det primära syftet med den nya butiken är 

att öka marknadsföringen av Röda Korset i Kungsbacka med ett stabilt ekonomiskt underlag. 

Kungsbackabygdens Rödakorskrets har sedan den 1 januari 2017 det juridiska ansvaret för 

Svenska Röda Korsets Secondhand-butiker i Kungsbacka. 

Medlemsantalet under året 2020 är 735 personer. 

Under året har vi haft 10 protokollförda möten inom styrelsen, 9 ordinarie styrelsemöten 
och 1 presidiemöte. 6 av styrelsemötena har varit digitala. Styrelsen har även genomfört en 
workshop för att mera genomgripande kunna diskutera verksamheten. 

Den 27 februari 2021 konstituerade vi styrelsen således. 

Claes Orwallius - Ordförande, Ann-Britt Samuelsson – Kassör, 

Jeanette Nilsson – Sekreterare, Gullvi Andersson – Vice ordförande. 
Ledamöter Stig Löf, Inger Jernberg, Brita Gustafsson, Birgitta Wahlström 
och Anders Westman. Suppleant Monica Johansson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styrelsen 2021 Stig Löf, Anders Westman, Ann-Britt Samuelsson, Gullvi Andersson, Brita Gustafsson, Claes Orwallius och Jeanette 
Nilsson. Inger Jernberg, Birgitta Wahlström och Monica Johansson fattas i bilden. 

2021 
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Vår verksamhet under 2021: 

• Vi har haft som mest 70 volontärer som arbetar i Second Hand Butikerna, men Corona 
restriktioner har gjort att antalet volontärer minskade under första halvåret.  

• Verksamheten med Rödakorsvärdar på Region Hallands sjukhus i Kungsbacka fortgick 
under oktober – december efter ett långt uppehåll på grund av Coronarestriktioner. Vi 
har idag 20 volontärer som går på schema och kommer från alla grupper. 

• Våra Rödakorsvärdar var verksamma i över 300 timmar som vaccinationsstödjare i 
Tingbergshallen. Totalt har 9 personer varit engagerade.  

• Vi har vid olika sammanhang informerat om Röda Korset och dess verksamhet. 

• Vi deltog för att uppmärksamma Kvinnodagen den 8 mars och FN:s Orange Day 25 
november som belyser våld mot kvinnor, båda i Kulturhuset, Kungsbacka. 

• Medel från Alf och Märta Olssons fond för stöd till funktionsnedsatta har 
skickats till       FUB och till handbollsklubben Aranäs för ”handboll för alla”. 

• Vi har under året uppdaterat vår krisberedskapsplan, haft en krisberedskapsövning, och 
deltagit i Kungsbacka Kommuns krisberedskapsvecka. Vi var kallade av Röda Korsets 
krisberedskapsavdelning som stödpersoner i samband med lägenhetsbranden i 
Lindome. 

• Styrelsen har arbetat med att förbättra kontakten med medlemmarna framför allt 
genom digitala medier 

 
Under året har Kungsbackabygdens Rödakorskrets och våra Second Hand-butiker 
lämnat följande bidrag: 616 699 kr varav 10 070 kr skickats till Världens Barn. 
Av det totala bidraget kommer 545 702 kr från Second Hand-butikerna och 70 997 kr från 
kretsens övriga verksamhet. 

 
 
 
 

               

 
Claes Orwallius, Jeanette Nilsson Ann-Britt Samuelsson 
Ordförande Sekreterare Kassör 

VERKSAMHET 

Kretsens styrelse 

2 Second Hand butiker 

Insamling, försäljning, 

återbruk och social 

verksamhet. 

8 Röda Korsgrupper 

Aktiviteter 

inom ramen för kretsen 

och grupperna 

Kungsbackabygdens Rödakorskrets 
735 medlemmar 
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Verksamhetsberättelser Rödakorsgrupperna för år 2021 
 

Rödakorsgrupperna har tyvärr haft en mycket mindre lokal verksamhet än vanligt under 
år 2021 pga. Coronakrisen. 

Nedan ses en kort redovisning av de lokala aktiviteter som har ägt rum utöver de som redan 
har nämnts i kretsens verksamhetsberättelse ovan: 

Fjärås-Förlanda Rödakorsgrupp 

Gruppen har haft försäljning av frukt och grönt på Tacksägelsedagens kyrkkaffe till förmån 
för Världens Barn. 

Vi har haft fyra trivsel möten under året 

Frillesås-Landa Rödakorsgrupp 

Gruppen har haft två möten under året. Flera av oss har varit volontärer i secondhand 
butiken samt har vi varit värdar på sjukhuset i Kungsbacka. 

Deltagande i Föreningarnas Dag på torget i Frillesås och vid Luciafirandet i idrottshallen i 
december med lotterier. 

Julblommor till Löftagårdens servicehus, 4 avdelningar. 

Gällinge och Idala Rödakorsgrupp 

Ingen verksamhet har förekommit under året. 

Kungsbacka Rödakorsgrupp 
Ingen verksamhet förutom volontärarbete i Second Handbutiken. Biträtt i arbetet med 

kretsens fonder. 

Onsala Rödakorsgrupp 
Onsala har inte haft de vanliga aktiviteterna, men deltog i Orange Day arbetet och delade ut 
chokladaskar till jul till samtliga avdelningar i Onsalas äldreboende. 

Särö Rödakorsgrupp 

Gruppen har inte haft möjlighet att träffas under året. 

Tölö Rödakorsgrupp 

Ingen verksamhet har förekommit under året. 

Vallda Rödakorsgrupp 

Vi har haft fem möten och varit mellan sju och nio personer varje gång. Några stickar 
babykläder som vi skänker bort. Syr kassar och förkläden hemma som levereras till Röda 
Korset för försäljning. Stickat orange sockor till Orange Day. Pratat, skrattat, druckit kaffe 
och umgåtts. 
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Verksamhetsberättelse Second Hand i Kungsbacka för år 2021. 
 

Syftet med Second Hand butikerna är att genom försäljning få ett överskott som skickas till 

Svenska Röda Korsets (SRK:s) olika sociala projekt nationellt och internationellt. Vidare att 

vara ett skyltfönster för SRK och dess olika verksamheter och reagera och agera vid 

katastrofer av olika slag. 

Vi hade två övergripande mål under året där det ena var att skicka 500 000 kronor till social 

nytta och ingå i Wargön innovation vilket är ett textilåtervinningsprojekt. 

Skickade medel: 545 702 kr har skickats från second hand-butikerna till social nytta varav  

40 000 kr från Storgatan. Vi nådde målet trots fortsatta restriktioner på grund av Covid-19. 

Gåvoviljan har varit större under verksamhetsperioden vilket varit svårt att hantera främst 

på grund av ett minskat antal volontärer under våren vilket betyder att vi mellanlagrat fler 

gåvor än tidigare år. Under hösten då i princip alla volontärer var tillbaka kom vi delvis i 

kapp. Ett stort antal mellanlagrade textilier och böcker är fortsatt ett problem. 

Butik, Verkstadsgatan/Storgatan. Under året har vi ökat takten med sortering och 

prismärkning med ambitionen att få större rotation och för att få ut mer i butik. Detta 

lyckades vi med på alla avdelningar. Vi har dock fortsatt problem med att få in tillräckligt 

med herrkläder. Vi öppnade sommarbutik på Storgatan vilket har omvandlats till ett längre 

kontrakt. Konkurrensen från övriga secondhand butiker och verksamheter som 

nätförsäljning och tillfälliga loppmarknader har ökat i Kungsbackaregionen. Inga utbildningar 

har erbjudits via SH konceptet. 
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Depå/Wargön. Det har varit en del arbetsmiljöproblem då säckarna är fortsatt tunga att 

hantera. Idag lämnar 10 kretsar sina textilier för återvinning hos oss. Kris-kriminellas 

revansch i samhället och volontärer hjälper oss att lasta textilierna för vidare transport för 

en låg kostnad. Vi har varit en av fyra kretsar som ingått i Wargön innovation under året. 

Volontärer. Just nu är ca 70 volontärer knutna till butiken. Alla tidigare volontärer har 

återkommit efter vaccination. Vi har gjort volontärrekrytering via Instagram och Facebook. 

Inlämningen har i huvudsak bemannats av personal, frivård och volontärer. Volontärerna 

har fått en julblomma som tack. Inga utbildningar, fikastunder eller utflykter är genomförda 

under detta pandemiår. 

Medarbetare. Verksamheten har 4,4 heltidsanställda personer. Verksamhetschef är 

Anna-Leena Kuronen. Utvecklingssamtal och lönerevision är genomförda. Morgonmöten är 

genomförda i huvudsak på måndagar, onsdagar och fredagar under hela året. Dessa är 

gemensamma för volontärer, praktikanter och anställda. 

Arbetsmiljöplan för 2021 är i stort genomförd och finns i butiken att ta del av. Inga tillbud 

rapporterade. Arbetsmiljömöte med TF genomförd. 

Vi har haft tre som språktränat under året. 
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Verksamhetsinriktning för Kungsbacka bygdens Röda Korskrets 

Verksamhetsinriktning för kretsen som helhet för kommande år finns i ordförandens 
årsbrev som bifogas kallelsen. 

Verksamhetsinriktning Rödakorsgrupperna 

Rödakorsgrupperna i Kungsbackabygdens Rödakorskrets planerar att som tidigare år 
deltaga i kretsens verksamhet och på olika sätt bidrar till Svenska Röda Korsets 
akutinsamlingar och Svenska Röda Korsets övriga insamlingar, samt utöver detta ordna 
lokala aktiviteter. 

De planerade lokala verksamheter utöver de som är nämnda i kretsens 
verksamhetsinriktning är: 

 

Fjärås-Förlanda Rödakorsgrupp 

Kaffe på Måhaga Äldreboende 

Kyrkkaffe på Tacksägelsedagen med försäljning av frukt och grönt 

100 års Jubileum av vår gamla kretsgrupp 

Aktivitetsstöd på Måhaga Äldreboende 

Trivselmöten 

Frillesås-Landa Rödakorsgrupp 

Vi planerar att fortsätta med trivselmöten, delaktighet i Frillesåsdagen och Luciafirande, och 
dela ut julblommor till avdelningar på Löftagårdens servicehus. 

Gällinge och Idala Rödakorsgrupp 

Har inte någon planerad verksamhet. 

Kungsbacka Rödakorsgrupp 

Endast volontärarbete i Second Handbutiken planerat. 
 

Onsala Rödakorsgrupp 

Underhållning med fika på våra äldreboende Ekhaga, Vickan och Bedagården 

Deltaga i Nationaldagsfirandet i Onsala. 

Vi hoppas kunna åstadkomma någon slags aktivitet som ger vinst som kan sändas till 
Svenska Röda Korsets, Kris och katastrof. 

Åtminstone 1 trivselträff. 

Särö Rödakorsgrupp 

Regelbundna trivselträffar. 

2022 
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Tölö Rödakorsgrupp 

Har inte någon planerad verksamhet 

Vallda Rödakorsgrupp 

Vi ska försöka träffas nästa termin om vi hittar någon lokal dagtid. Vi hoppas få vara kvar i 
församlingshemmet. 

 
Verksamhetsinriktning för Röda Korsets Second Hand Kungsbacka. 

Det övergripande målet för kretsens 2 butiker är att vara en aktiv del i världens främsta 

katastroforganisation. Detta genom att arbeta för ökad beredskap för volontärer och 

medarbetare men också allmänheten bland annat genom ökad kunskap i HLR, 

Rödakorskunskap, värderingar och krishantering. Vi vill också använda energi och tid till 

butiksutveckling för att öka marknadsandelar via secondhandkonceptets utbildningar och 

inspel. Vidare att stärka varumärket RK och öka förtroendet för organisationen. 

Den ekonomiska målsättningen är att skicka 500 000 kr till sociala nytta riktade till både 

nationella och internationella projekt. Öka intäkterna i butiken, omförhandla befintliga avtal 

och i övrigt behålla kostnadsnivån för butik. 

Göra Kungsbackabygdens Rödakorskrets och Röda Korsets Second Hand mer känt för 

Kungsbackabygdens invånare. Detta genom ökad delaktighet i lokalsamhället genom att 

utveckla både externa kontakter i lokalsamhället och i närområdet Inlag och Kungsbacka      

innerstad. Etableringen av butiken på Storgatan är ett led i denna målsättning. 

Volontärrekrytering kommer att vara fortsatt aktuellt då vi står inför ett generationsskifte 

bland volontärerna. 

Sociala medier, vi kommer att ha fortsatt hög närvaro i sociala medier framför allt via FB 

och Instagram men också hemsidan. 

Våra miljömål är att utveckla hantering av textilier genom fortsatt deltagande i Wargön 

Innovation där vi avsätter 350 000 kr till kostnader kring transport och sortering. Vidare att 

jobba med att få ett större uttag av inlämnade gåvor genom ökad försäljning genom att allt 

skall prövas mot kund och genom att dela med oss till närliggande Rödakorsbutiker där 

detta är möjligt. 

Rödakorsets Second Handbutik delar from november 2019 ut vinterjackor, sommarjackor, 

sovsäckar, liggunderlag, halsdukar, mössor och annat till behövande via ett bås utanför 

entrén. Under våren kommer vi att utöka med ett bokskåp där vi delar ut böcker, 

information och tidskrifter. 

Butiken är en del i kretsens beredskapsplan. 
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