
 

Verksamhetsberättelse Östersunds rödakorskrets 2020 

Verksamhetsinriktning 2020 

En sammanfattning av den strategiska inriktningens viktigaste punkter som beslutats från 

Svenska Röda Korset (2020 - 2023) som stöd för vårt arbete:  

- vi bedriver verksamhet utifrån de största humanitära behoven i varje kommun 

- vi agerar snabbt när krisen händer 

- vi bedriver ett kraftfullt opinions- och påverkansarbete 

- vi kraftsamlar i varje kommun kring en stark lokalorganisation med kommunkretsar 

Dessa strategier samt den verksamhetsinriktning och budget som legat till grund för vårt 

lokala Röda Kors utgör de styrdokument som vi normalt arbetar efter. Eftersom omvärlden 

ständigt påverkar arbetet är det viktigt att kunna omprioritera när så behövs. Under 2020 har 

vi som det övriga samhället starkt påverkats av den pandemi som förändrade Sverige och 

världen från februari-mars detta år.  Hela vår sociala verksamhet stängdes ner från mars 

månad. Merparten av våra volontärer, som upprätthåller den sociala verksamheten, tillhör den 

riskgrupp som identifierades och som har fått ta ett steg tillbaka och mer eller mindre isolerats 

från det normala samhällslivet.  

Det i sin tur gav Röda Korset en ny uppgift – mathantering och hjälp med inköp till 

riskgruppen. 

Vår mötesplats ”Kupan” med butik och café har vi dock kunnat bedriva under hela året än 

med stor påverkan både praktiskt och ekonomiskt av pandemin. 

 

1. Organisation och ledning 

1.1 Styrelsen 

Styrelsen består av 10 ledamöter som utökades vid kretssammanslagningarna för att alla tre 

kretsarna skulle vara representerade. En ledamot valde att avgå kort före stämman och 

valberedningen föreslog att en vakans fick kvarstå under 2020 vilket också beslutades på 

stämman. Vid stämman valdes Åke Ljusberg till ordförande och följande ledamöter, Gertrud 

Nygren, Iréne Fregelin, Maria Jora, Majlis Nyman Falkelind, Märta Jakobsson, Per Sundin, 

Peter Ehrenström Germer och Pia Edblad.  

Styrelsen har genomfört 10 styrelsemöten under året och 19 möten i arbetsutskottet (AU= 

ordförande, tre ledamöter och operativ ledning). Orsaken till att det blivit ett intensivt 

styrelsearbete har varit den situation som uppstod genom pandemin och att vi hade anledning 

att följa utveckling och beslut som måste tas i samband med detta. Efter att  



föregående år gjort stora organisationsförändringar gick vi in i år 2020 med en ekonomi i 

balans och som också blivit vår ”räddning” under detta år då verksamheten haft en mer 

ansträngd ekonomi. Vi har sökt och beviljats några statliga stöd, framförallt för 

korttidspermittering, som varit till hjälp för oss. 

Styrelsen har också organiserat sig i ett antal verksamhetsuppdrag tillsammans med kretsens 

verksamhetsutvecklare, behovsanalys, rekrytering, utbildning samt Rödakors-grupperna. 

Under 2020 har vi haft 10 anställda (8,5 % tjänst). Tillsammans med volontärer och 

praktikanter har alla med sitt engagemang och kunskap bidragit till att verksamheten har 

kunnat upprätthållas.  

Förtroenderevisorer har varit Stefan Fax med Britta Olsson som ersättare samt auktoriserad 

revisor Torbjörn Nordin, Grant Thornton AB.  

Kretsen har köpt löne- och redovisningstjänster av ekonomibyrån Axnor AB i Östersund.  

Den 31 december 2020 hade Östersunds rödakorskrets 668 medlemmar. 

 

2. Kris och Beredskap 

Övergripande nationella mål: Nationellt krävs omfattande frivilliginsatser för att minska 

samhällets sårbarhet. Vi deltar aktivt i samhällets beredskap för att kunna möta olyckor och 

kriser. Vårt främsta bidrag är att utbilda människor i första hjälpen och i medmänskligt stöd 

samt att utveckla vår egen kapacitet att bistå i en krissituation. 

2.1 Första Hjälpen Gruppen 

Medlemmar 

Under året var vi ca 25 medlemmar i gruppen varav ca 15 var behöriga. 

 

Uppdrag 

Under 2020 har vi i stort sett inte haft ett enda uppdrag då allt blev inställt från mars och 

framåt. Det kom också ut direktiv från Svenska Röda Korset under april att vi inte fick ta 

uppdrag om inte sjukvården var uppdragsgivaren. Det vi har fokuserat på under året är att 

hjälpa till med krisverksamheten i form av att handla till isolerade grupper. Vi har också 

jobbat på att kunna genomföra verksamhet så som möten och utbildning digitalt. 

 

Rekrytering 

Rekryteringen har pausats under året då vi inte har haft möjlighet att utbilda nya samt inga 

första hjälpen uppdrag. Vi har i stället hjälpt till med rekryteringen av frivilliga till 

krisinsatsen. 

 

Utbildning 

Under året har vi jobbat med digitala utbildningar. Vi har under hela åter varit hänvisade till 

de digitala kurserna, då alla fysiska kurser har ställts in. Vi jobbar också på att skapa en egen 

digital praktikantutbildning. Vi har också hjälp till i Svenska Röda Korsets framtagning av 

digitala kurser på olika sätt och i olika roller. 



 

Behörighetsbedömning 

Vi har inte haft någon behörighetsbedömning under året. Det har inte kommit någon 

bedömning för 2021 ännu. 

 

Medlemsmöten 

Vi har haft regelbundna möten under året. På månadsmöten brukar vi ta upp information som 

rör Första Hjälpen-gruppen samt att vi har haft några repetitionsutbildningar och övningar. 

Mycket fokus i år har varit pandemin och smittspridning samt att vi har pratat mycket om 

krisinsatsen. Vissa möten har varit fysiskt, vissa digitala och vissa hybridmöten (en mix 

mellan fysiska och digitalt). 

 

Medlemsvård  

Vi har haft samkväm i år under Coronasäkra former både fysiskt och digitalt.  

 

Frivilligtid 

Vi har inte följt upp frivilligtiden under året. 

 

2.2 Kris och Beredskap 

Pandemin har, som för många andra, påverkat vårt arbete. Som en följd av de restriktioner 

som angavs för befolkningen har vi arbetat med 

- att speciellt för åldersgruppen 70+ fick vi i uppdrag via ett samarbete med Östersunds 

kommun och Svenska Kyrkan att rigga ett ”Mathanteringsprojekt” som pågått under 

2020 och fortgår under 2021. En ansvarig resurs har samordnat varuhandeln och gett 

uppdrag till en volontärgrupp som inhandlat och distribuerat varor hem till respektive 

bostad. Östersund har gett ett ekonomiskt bidrag till Östersunds rödakorskrets för 

samordningsuppdraget på 75 %. Motsvarande uppdrag har samordnats och utförts av 

Häggenås-Lit-Kyrkås rödakorsgrupp. 

- under våren hjälpte vi regionen på Hälsocentraler med informationsspridning, 

vägledning och entrévärdskap.  

- under sex veckor har vi haft en praktikant från Mittuniversitetet som hjälpt till med 

arbetet på Hälsocentralerna och gjorde en utvärdering av krisplanen samt påbörjade en 

omarbetning av den. 

- under hela pandemin har vi haft ett tätt samarbete med Svenska Röda Korsets 

regionkontor i Umeå. Vi har haft möten med dem och hjälpts åt i arbetet med att bl a 

ta fram arbetsverktyg till arbetet under pandemin. 

 

3. Hälsa och Social delaktighet 

Vi arbetar för att motverka segregering, ensamhet och sysslolöshet, som hotar människors 

hälsa och sociala delaktighet. Vi sprider kännedom om de mänskliga rättigheterna och Röda 

Korsets humanitära värderingar för att motverka diskriminering, stigmatisering, rasism och 

fördomar och agerar för att bryta ensamhet, ge medmänskligt stöd och främja delaktighet och 



integration. Våra mötesplatser och vårt förebyggande sociala arbete banar väg för ett mer 

medmänskligt samhälle. 

3.1 Social verksamhet i Östersunds Rödakorskrets 

Kretsen har under ett normalår en betydelsefull och omfattande verksamhet inom kommunen 

där vi bedriver många olika verksamheter. Verksamheten påverkades stort av pandemin och 

vi tvingades upphöra med i stort sett all verksamhet från mars månad. Dock var verksamheten 

igång under de två första månaderna 2020 och vi ger här en bild av vad den sociala 

verksamheten består av utan att kvantifiera årets verksamhet. 

Besöksverksamheten: Volontärerna besöker sin besöksvän cirka en gång i veckan eller om 

det inte går, så har man telefonkontakt. Syftet är att bryta isolering och ensamhet, sätta 

guldkant på tillvaron, umgås och fika. 

Besök på äldreboenden: Vid besöken pratar, fikar och sjunger vi. Det är en mycket 

uppskattad verksamhet, som bryter vardagen för de boende.  

Sittgympa: på Prästgatan 58. Där träffas deltagarna och volontärsamordnaren varannan 

måndag eftermiddag. Det är 8–10 deltagare per gång och efter gympan så har det varit fika 

och trevligt umgänge.  

Häktesgruppen: besöker häktet två gånger i veckan. Det goda samarbete häktesgruppen har 

med Kriminalvården i Östersund har pågått sedan 2006. Syftet är att besöka intagna för att 

skingra ensamhet och isolering. 7 volontärer finns i denna grupp. 

Rödakorsvärdar: bedriver sin verksamhet på Östersunds Sjukhus måndag-torsdag mellan kl. 

9.00 -14.00 och är ställföreträdande anhörig för besökare som behöver stöd och hjälp till 

mottagning, apotek mm. Gruppen består av 20 volontärer.  

Ladies Villa: i samarbete med Östersunds kommun. Det är 17 volontärer som varit med 

under året. Ett axplock av de aktiviteter som tidigare genomförts är: biblioteksbesök, 

vardagsekonomi, datakunskap, sömnad, odling och andra studiebesök.  

Spåkkaféer:  

- genomförs 2 timmar varje lördag på Kupan. Det är en mycket uppskattad verksamhet 

med många besökare varje gång. I volontärgruppen är det ca 30 aktiva volontärer. 

- samarbete med Hermods som i slutet av året övergått till en digital verksamhet. 

- digitalt i samarbete med Folkuniversitetet. 

Språkstöd: ett samarbete med Östersunds bibliotek. Varje måndag och torsdag har volontärer 

mött upp våra besökare. I volontärgruppen är det ca 10 volontärer. 

Läxhjälp: är en verksamhet som vi har på Mimergården i Torvalla. Där träffar vi elever från 

låg- och mellanstadiet under 2 timmar i veckan. I volontärgruppen är det 3 aktiva volontärer. 

Det är en mycket uppskattad verksamhet från både skola och elever. 

 



3.2 Projektet:  ”Ensamkommande” 

Regeringen har beslutat att under 3 år (2018-2020) tilldela några ideella organisationer bidrag 

för att genomföra verksamhet riktad till gruppen Ensamkommande unga vuxna. Svenska 

Röda Korset fick under 2019 tilldelat 30 miljoner kronor. Av de medel som Östersunds 

rödakorskrets tilldelades för 2020 har vi kunnat samarbeta runt boende för ensamkommande 

och akutboende för papperslösa, samt vid behov delat ut mat och hygienpaket.  

 

4. Frivilligt engagemang och resursmobilisering 

Vi engagerar nya grupper av människor för våra idéer. Olika medlemsformer och sätt att 

kanalisera frivillit engagemang, liksom användande av nya medier, bidrar till det. Vi 

utvecklas och anpassar våra verksamheter med syftet att rekrytera även andra målgrupper än 

de vi traditionellt når. 

4.1 Volontärverksamheten 

Idag har vi ca 250 volontärer som bidrar till verksamheten. 

4.2 Rekrytering 

För att nå nya volontärer har vi bl a annonserat i dagspress och sociala medier. Eftersom stora 

delar av verksamheten legat nere under året är det främst till projektet ”Mathantering” och till 

butik/café som nya volontärer rekryterats. Tyvärr minskar den volontärbas som vi haft och 

många har engagerat sig i Röda Korset under avsevärt lång tid. Denna grupp har kommit upp i 

ålder och väljer att avsluta sitt engagemang. Det är därför viktigt att vi möter detta med 

rekrytering av nya grupper. 

 

5. Handledning och arbetsledning 

En gång/månad genomförs arbetsplatsträffar med anställda på Kupan. Avstämningar med 

anställda som är handledare på sin avdelning. Kontinuerliga arbetsmöten sker med respektive 

avdelning i secondhandbutiken och kaféet där både anställda, frivilliga och praktikanter 

deltar. Möten med volontärsamordnare inom sociala verksamheten sker normalt några 

gånger/år. Varje verksamhetområde har månadsmöten med avstämningar och 

schemaläggning. 

 

6. Föreningsutveckling 

Vi är en av Sveriges största medlemsorganisationer. Med ca 640 lokala kretsar finns vi på 

plats i stora delar av landet. I vår strävan mot visionerna vill vi vara en lärande organisation 

med många arenor för idé och erfarenhetsutbyte. Goda ledare är en förutsättning för 

utveckling och förnyelse. Vi genomför regelbundna möten med våra volontärsamordnare.  



 

6.1 Kretssammanslagning 

I den nationella strategin för 2020-2023 är en av de viktiga punkterna att kretsar går samman i 

kommunkretsar. Detta beslutades och genomfördes i Östersunds kommun under 2019 då 

Frösö rödakorskrets, Häggenås-Lit-Kyrkås rödakorskrets och Storsjö rödakorskrets gick 

samman under Östersunds rödakorskrets.  

6.2 Rödakorsgrupper 

I samband med att flera kretsar går samman i en kommunkrets så bildas rödakorsgrupper för 

att behålla det engagemang och verksamhet som bedrivs inom den tidigare kretsen. Så har 

även vi gjort och idag finns två rödakorsgrupper inom Östersunds rödakorskrets, Frösö 

rödakorsgrupp och Häggenås-Lit-Kyrkås rödakorsgrupp. 

6.2.1           Frösö rödakorsgrupp 

Kontaktperson: Irene Fregelin 

Inom Frösö rödakorsgrupp bedrivs ett antal aktiviteter som i vissa delar legat nere under 2020. 

- familjeåterförening, efterforskning, resestöd, rådgivning, medmänskligt stöd, 

fängelseintyg.  

- öppet hus för nyanlända i Equmeniakyrkan 2 tim varje lördag,  rådgivning, 

språkträning. Tre volontärer i samverkan med Sv Kyrkan och Equmeniakyrkan 

- besök på alla fem äldreboenden på Frösön, en gång varje månad. Hembakat fika, tårta, 

sång och högläsning. 7 volontärer 

- julmarknad med insamling - inställd 

- adventskaffe i Sunne - inställd 

-  språkkafé på Hermods 2 tim varje vecka. 7 volontärer.  

- digitalt språkkafé i samarbete med Folkuniversitetet 

 

6.2.2 Häggenås-Lit-Kyrkås rödakorsgrupp 

Arbetsgruppen består av: Bodil Henriksson/Johansson, Märta Jakobsson, Maria Jora, Carina 

Vest, André Dellermalm, Susanne Winterqvist, Erna Aschenbrenner och Gerd Larsson 

Lundgren. Gruppen träffas kontinuerligt och har under året träffats fysiskt och digitalt vid 10 

tillfällen. 

 

- besöksverksamhet på två avdelningar på äldreboendet Häradsgården i Lit. Från januari 

– mars sen startade pandemin och aktiviteterna ställdes in. Aktiviteternas innehåll var 

högläsning, allsång, minnesträning och antalet volontärer var 5 personer. 

- arbetsgruppen har under året gjort en behovsundersökning för att ta fram de behov och 

önskemål som finns i området. 

- mat- och apoteksleveranser har genomförts i området Lit/Häggenås/Kyrkås under hela 

året från start av pandemin. Arbetsgruppen har planerat, organiserat och sett till att 

leveranserna har fungerat bra och det fanns under året ca 22 volontärer att tillfråga och 

få hjälp av. En utvärdering av detta arbete är gjord och kommer att lämnas till 



kretsstyrelsen för vidare analys och förbättringsmöjligheter. 

- god relation med bygdens volontärer genom nyhetsbrev och uppdaterad information 

har gjorts. 

- under sommaren, 7 onsdagar genomfördes underhållning utomhus på Häradsgården i 

samverkan med 6 lokala organisationer. 

- på Häradsgården har under året en kamratgrupp med volontärer jobbat med att ställa i 

ordning, göra fint, rensa ogräs, plantera och odla på uteplatserna. Antalet volontärer är 

4 personer. 

- i Studieförbundet Vuxenskolans regi och lokaler har ”Loppis” genomförts under juni-

augusti. Gruppen har haft ett bord och sålt saker. 

- i Studieförbundet Vuxenskolans regi finns en ”Hantverksbutik” i Lit. I kamratcirkel 

har små koftor stickats och sålts i ”Hantverksboden”. 

- genom sociala medier, ÖP och LT har Röda korset fått bra reklam och 

marknadsföring, först och främst genom mat- och apoteksleveransuppdragen. 

- budget och verksamhetsplan för året 2021 är inlämnad till kretsen plus 

verksamhetsberättese för året 2020. 

- de aktiviteter som inte har kunnat genomföras under året pga Coronapandemin var: 

Scools Out, julmarknad och besöksverksamhet på äldreboende efter mars månad. 

 

7. Insamlingsverksamhet 

Vi har flera olika aktiviteter för att samla in medel inom kretsen. Vår second hand-butik är en 

insamlingsmetod vilket innebär att överskottet från denna ska användas lokalt, nationellt och 

internationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Lokalt innebär det att vi kan 

använda pengarna till språkträning, familjeåterförening, katastrofinsatser och inte minst den 

sociala verksamhet som vi bedriver lokalt. Vi har insamlingsbössor ute i vår handel och vid 

speciella anordnade arrangemang som julmässor samlar vi in pengar, skänker en dagskassa 

från Second handbutiken till exempelvis ”Världens barn”. Under 2020 kunde vi bidra 

nationellt med 178 790 kr. 

7.1 Secondhand-butik och kafé 

Vår Secondhand-butik med kafé är en betydande del av vår verksamhet. Varje dag kommer 

det in gåvor, ca 1 ton, som sorteras. Kläder och övrig textil som är felfritt kommer ut till 

försäljning i vår butik. Övrigt sorteras till återvinning där vi skickar en fullastad långtradare 

var sjätte vecka ner till Tyskland där det återvinns till exempelvis pellets, isolering mm. Prylar 

med mindre defekter lagas innan det kommer ut i butik. Allt detta sköts av våra anställda, 

praktikanter och inte minst alla våra volontärer som lägger ner många frivilliga timmar. Vi har 

haft en depåträff om textilhantering för kretsar i hela länet, ca 50 personer deltog. Trots en 

pandemi med stor påverkan på verksamheten hade vi en nettoomsättning på 5 362 110 kr och 

ett resultat på 455 444 kr. 

8. Kommunikation 

Våra medlemmar och volontärer är våra ambassadörer ute i samhället. Förtroendevalda inom 

föreningen har ett särskilt ansvar. För att nå ut till en bred allmänhet med information om vår 

verksamhet eftersträvar vi synlighet i både nationella och lokala medier. Den lokala 



synligheten ska öka. Vi kommunicerar klimatsmart genom att huvudsakligen använda 

elektroniska medier. 

- vi använder oss av Facebook och Instagram 

- annonserar i våra lokala tidningar  

- nyhetsbrev via Svenska Röda Korset 

under 2020 har 

- Radio Jämtland uppmärksammat oss vid ett flertal tillfällen, bl a besökt vårt Second 

hand, gjort reportage angående flyktingar som flytt kriget och bosatt sig i Jämtland. 

- TV-inslag från vår flyktingverksamhet 

- Röda Korset – Magasin nr 1/2020 – gjort reportage från ett äldreboende på Frösön 

samt ett om familjeåterförening. 

- två av våra medlemmar har under året utsetts som vardagshjältar av Östersunds-

Posten. 
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