
 
 

Verksamhetsberättelse för Södra Jämtlands/Berg rödakorskrets år 2020 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 styrelsemöten, 3 via zoom och 3 i 

Aktivitetsparken i Svenstavik. Helena Åsasdotter Nord avgick under året som 

styrelsemedlem. Lena Lindahl inträdde som kassör. Ulrika Eriksson som 

ansvarig för medlemssidan som är under omvandling. 

Kretsen har ändrat namn från Södra Jämtlands rödakorskrets till Berg 

rödakorskrets. 

Året startade med en fest i Tingshuset den 17 januari. Festen anordnades i 

samarbete med Bergs kommun nom ramen för projektet Vägen framåt. 

Lokalen i Åsarna sades upp i början av året. Kretsen har bara ett förråd är kvar. 

Verksamheten hade under hösten 2019 flyttats till Svenstavik och 

Studiefrämjandets lokaler som kunde användas gratis. Under januari och 

februari hade kretsen Mötesplats där en gång/vecka och kommunen 1 

gång/vecka. 

Vi anordnade ett TaGe-bibliotek på busstationen i Svenstavik där böcker som 

fanns i den tidigare rödakorslokalen erbjöds resenärer. Verksamheten 

avstannade i och med coronan då den ansågs innebära en smittorisk. 

Vi planerade att närvara på JSM i skidor i Åsarna och hade införskaffat olika 

materiel för detta. På grund av coronan fick detta ställas in. Även mötesplatsen 

ställdes in i början av mars. 

Kretsen erbjöd sig att inom ramen för MSB:s överenskommelse ge stöd till 

personer som tillhör riskgrupper. Eftersom kommunen betalade hemkörning av 

hemleveranser till riskgrupperna blev behovet av hjälp från kretsen litet. 



Innan coronan gjorde vi besök på kommunens äldreboenden. På nationaldagen 

skickade vi tårtor till personal och boende på samtliga äldreboenden i 

kommunen.  

Under sensommaren gjorde vi några försök att ordna träffar med spel, fika/ 

grillkorv i Aktivitetsparken. Intresset var så litet att vi ställde in verksamheten. 

Vid branden i Svenstavik kunde vi erbjuda möbler från vår nerlagda lokal till ett 

antal familjer som tvingats flytta och vars möbler blivit förstörda. 

Kretsen har tagit fram en krisberedskapsplan och haft kontakt med kommunen 

om ett eventuellt samarbete. Intresset från kommunen har varit lågt. 

Kretsen har lämnat ett remissvar på Migrationsutredningen utifrån sina 

erfarenheter av att hjälpa asylsökande. 

Den grupp medlemmar i Hackås som brukat åka till Kupan Östersund för att 

hjälpa till att sortera skänkt materiel har tvingats ställa in sin verksamhet. 

Anhöriggruppen hann ha en träff innan coronan  gjorde att verksamheten har 

blivit vilande. 


