
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Jönköpings Rödakorskrets verksamhetsåret 2020 

Verksamhetsåret 2020 blev ett omvälvande år och ett år vi inte upplevt tidigare. 
Coronapandemin drabbade oss med full kraft under mars månad och kretsen stod inför 
stora utmaningar på olika sätt. De flesta av kretsens verksamheter ställdes in och har med 
några få undantag förblivit inställda resten av året. Trots detta har flera av kretsens frivilliga 
på olika sätt hittat nya utmaningar och varit aktiva under rådande omständigheter. 

Kretsstyrelsen har haft nio styrelsemöten efter kretsstämman i februari 2020. Styrelsen har 
bestått av Göte Frid, ordförande, Inger Henriksson, vice ordförande, Pirkko Lackström, 
kassör, Benita Josefsson, sekreterare, Marie-Louise Löfdahl, Peter Gustafsson, David 
Hallberg, Lilian Axelsson och Betty Ann Guander, samtliga ledamöter. 

Den nya styrelsen har under året fortsatt att fokusera på styrelsens inre arbete och haft 
fokus på kretsens ekonomi samt second hand butikens fortsatta utveckling. Kretsen  har 
även haft fokus på den strategiska inriktning och beslut som togs på Svenska Röda Korsets 
riksstämma 2019.  

Kretsens tre anställda har varit delvis permitterade med 20 % av sin arbetstid under 
perioden maj – oktober. Kretsen har erhållit kompensation för detta av Tillväxtverket.  

Under hösten tillsatte Samverkansrådet en arbetsgrupp som fick i uppdrag att påbörja 
förberedelserna för ett kretssammangående av de sex kretsar som finns inom Jönköpings 
kommun. Detta i anledning av de beslut som togs på Svenska Röda Korsets riksstämma 2019 
om att den lokala organisationen ska vara kommunkretsar, dvs en krets per kommun. 
Kommunkretsen  organiserar sig sedan i rödakorsgrupper och verksamhetsgrupper med 
sikte på 2023. Arbetet kommer att fortsätta under år 2021. 

På grund av den rådande pandemin, hög sjukfrånvaro bland de anställda samt svårigheterna 
att mobilisera frivilliga till second hand butiken har organisationen varit sårbar och stått inför  
stora påfrestningar. Styrelsen har därför under december månad påbörjat en rekrytering av 
en biträdande butikschef, allt för att stärka organisationen och den fortsatta utvecklingen av 
second hand butiken.  

Kretsen har varit representerad i Länsstyrelsens integrationsråd och i  kommunens nätverk; 
Nätverket flyktingstöd och integration, Civilsamhällets samverkansgrupp och 
Coronanätverket.  

Svenska Röda Korsets har tillsammans med företrädare från kretsen under året påbörjat 
diskussioner med Region Jönköpings län om möjligheterna att etablera ett behandlings-
/traumacenter för personer med trauman från tortyr, krig och flykt motsvarande det 
behandlingscenter som Svenska Röda Korset driver i Skövde. En enkät har skickats ut till ett 



stort antal organisationer och personer för att efterhöra behov av vård och behandling. 
Arbetet kommer att fortsätta under år 2021. 

Söndagen den 19 januari 2020 deltog kretsen med en informationsmonter på den 
klädbytardag som anordnades av Återbrukspodden på Kulturhuset Spira. Syftet med dagen 
var att sprida kunskap om vad återbruk innebär. Kretsen och andra lokala organisationer var 
inbjudna att delta. 

Den 29-30 juni 2020 deltog kretsen i evenemanget Elmiadalen. Vi bemannade en monter 
som Världens Barn hade på Elmia dessa dagar. Syftet med dagarna var att möjliggöra 
erfarenhetsutbyte och tillvarata innovationskraft som finns i Sverige. Programmet lyfte bland 
annat fram teman som hälsa, social hållbarhet, miljöfrågor och krisberedskap. 

Under sommaren tog några ungdomar initiativ till en insamling till Beirut i Libanon i 
anledning av förödelsen i samband med explosionen i Beiruts hamn. Ungdomarna sålde 
bland annat smoothies på Vätterstranden. Resultatet av försäljningen, 11 400 kronor,  
skänktes till Svenska Röda Korsets insamling till Beirut. 

Den 3 oktober genomfördes en höstmarknad. Dagskassorna från second hand butiken under 
vecka 40 och resultatet av höstmarknaden om sammanlagt 21 500 kronor skänktes till 
förmån för insamlingen Världens Barn.  

Därutöver har insamling skett till Svenska Röda Korsets katastrofhjälp med 22 000 kr. 

ICA-stiftelsen har skänkt 25 000 kronor  till kretsen för ett projekt som ska stärka samverkan 
med annan organisation kring genomförande av hälsofrämjande och sociala insatser med 
särskilt fokus på nyanlända och asylsökande lokalt i Jönköpings kommun. Ett avtal har 
tecknats med KFUM Jönköping där kretsen och KFUM tillsammans genomför aktiviteter. 

Under april/maj månad ringde bland annat styrelsen till kretsens medlemmar som var 70 + 
för att höra om det förelåg behov av stöd och hjälp i vardagen i  anledning av den pågående 
pandemin. Detta initiativ togs väl emot av medlemmarna, som blev uppringda. 

Under hösten stöttade åtta frivilliga två vårdcentraler, Hälsan 1 och 2, med att ringa och 
boka tid för influensavaccinationer till personer över 70 år. Efterfrågan om detta stöd kom 
från vårdcentralerna. 

Flera av kretsens verksamheter har  haft svårigheter att få frivilliga och frivilligledare till sina 
verksamheter de senaste åren. Detta faktum kvarstår och är en oroande tendens framförallt 
i anledning av den pågående pandemin. Oron finns också hur de olika verksamheterna 
kommer kunna behålla sina frivilliga och återstarta sina viktiga verksamheter inom Röda 
Korsets lokala arbete när pandemin avtar i omfattning. 

På grund av den rådande pandemin har möjligheterna att samla och genomföra 
medlemsaktiviteter varit mycket begränsade. 

Kretsen hade vid årsskiftet ca 650 medlemmar.  



Ett stort tack till alla givare, medlemmar, frivilliga och anställda som har bidragit till kretsens 
olika verksamheter och som gjort det möjligt att fortsätta delar av verksamheten under året,  
ett år som  blev ett mycket annorlunda år. 

 

Informationsvägar: 

Telefon: 036-15 01-19 

Nationell hemsida: www.redcross.se 

Mejladress till kretsen: jonkoping@redcross.se 

Hemsida: http://kommun.redcross.se/jonkoping 

Facebook: @rodakorsetjonkoping 

Facebook: @secondhandRodaKorset.Jkpg 

Instagram: @secondhandrodakorsetjkpg 

Kretsens verksamheter 

Flyktinggrupp 

Gruppen har främst arbetat med ärenden om efterforskning, familjeåterförening och 
uppföljning av tidigare  avslutade  ärenden. 

Under året har verksamheten varit mycket begränsad på grund av den pågående pandemin. 
Ett par bokade besök har genomförts och omfattande cirka 1 timme/besök. 

Antalet frivilliga har under året uppgått till 3-5 personer. 

Frivilligledare: gruppen har ett delat ansvar 

 

Flyktingstöd 

Gruppen har under året samarbetat med KFUM Ungdomens Hus Mötesplatsen. Syftet med 
samarbetet har varit att stödja asylsökande/nyanlända genom språkträning/dialog, stöd och 
information med frågor som kan röra ex vis arbete, praktik och bostad. Allt för att underlätta 
vardagslivet och bidra till en social gemenskap och en snabbare integration. 

Samarbetet har under året pågått under 10 tisdagar med 4 timmar /tillfälle. 

3 volontärer, samtliga kvinnor har varit aktiva i arbetet, 3 x 4 timmar x 10 = 120 timmar 

Sammanlagt antalet deltagare, asylsökande/nyanlända  cirka 25 per tillfälle 

På grund av den pågående pandemin ställdes verksamheten in i slutet av mars månad. 

Frivilligledare: Benita Josefsson 

 



Förstahjälpen grupp 

I början av året genomfördes möten och träning för första hjälpare. Efter mars månad har 
antalet uppdrag varit mycket få på grund av den pågående pandemin. 

Antalet uppdrag har uppgått till 10 stycken under året. 

Antalet frivilliga har uppgått till cirka 10 personer, varav 5 män och 5 kvinnor.  

Frivilligledare: Christian Salestro 

 

Första Hjälpen/HLR utbildning 

Under våren 2020 genomfördes 25 utbildningstillfällen och cirka 200 personer deltog i 
utbildningarna, som omfattade 3 timmar/tillfälle. Utbildningarna genomfördes fram till mars 
månad. Därefter ställdes planerade utbildningar in på grund av den pågående pandemin. 

Ansvarig för utbildningarna: Iraj Mirshahi  

 

Husgruppen 

Husgruppen har under året utfört mindre underhåll- och förbättringsarbeten inom 
fastigheten Klostergatan 3. 

Den pågående pandemin har starkt påverkat gruppens arbete. Enskilda medlemmar i 
gruppen har, efter eget ställningstagande,  ställt upp och utfört arbete som exempelvis 
hämtning av möbler och transporter till återvinningscentral och till depån. 

Gruppen har sedan tid tillbaka arbetat efter en jourlista och varje medlem i gruppen avgör 
om man ansett sig kunna utföra diverse uppgifter. 

Gruppen har varit verksam under hela verksamhetsåret. Antalet frivilliga som ingår i gruppen 
uppgår till 9-10 personer. Fem gemensamma träffar har genomförts. Uppskattad tid per träff 
uppgår till 3-4 timmar. 

Frivilligledare: Ulf Gustafsson och Roland Olsson  

 

Insamlingsgrupp 

Under året har insamlingsgruppen räknat och redovisat kontanter från insamlade medel i 
insamlingsbössor. 

Gruppen, som består av 8 personer har vid två tillfällen, februari och maj, träffats och räknat 
och redovisat insamlade medel. Tidsåtgången vid varje träff uppgår till 5-6 timmars arbete. 
På grund av den pågående pandemin har inga träffar efter maj månad genomförts.  

Sammankallande: Eva Luks 



 

Läxläsningstöd Talavidskolan 

Gruppen, som består av 6 läxhjälpare, läser läxor med barn från årskurs 1-6 på Talavidskolan. 
Läxläsningen genomförs i ett klassrum och kan omfatta matematik, svenska, engelska, 
geografi mm. Varje träff omfattar 2 timmar. Träffarna genomfördes under perioden den 20 
januari – 9 mars 2020. Därefter ställdes träffarna in på grund av pandemin 

6 frivilliga x  2 timmar x 5 tillfällen =  60 timmar 

Antalet deltagare per tillfälle 8-9 deltagare. 

Frivilligledare: Inger Sanne 

 

Läxhjälp ungdomar 

Läxhjälpen har genomförts i samarbete med Jönköpings kommun på Stadsbiblioteket i 
Jönköping onsdagar klockan 15.30 – 18.00 under vår- och hösttermin. Under september 
startade, efter förfrågan från kommunen, läxhjälp på biblioteken på Österängen, torsdagar 
klockan 15.00 – 17.00 och på Öxnehaga, måndagar klockan 10.00 – 12.00.   

Läxhjälpen har haft uppehåll under sommaren och är kopplad till skolornas terminer. 

Läxhjälpen har genomförts fysiskt vid 35 tillfällen. Läxhjälpen pågick under 2-2,5 timmar per 
tillfälle. Antalet läxhjälpare har varit totalt 28 personer. 

Antalet elever som tagit del av läxhjälpen uppgår till under vårterminen 193 stycken och 
under höstterminen 113 elever. 

På grund av coronapandemin fick många elever distansundervisning och äldre läxstödjare 
valde att ställa in sitt engagemang på grund av risk för smitta. 

När biblioteken stängdes på grund av coronapandemin under november månad, startades 
den 15 december 2020, en digital läxhjälp via Teams på tisdagar klockan 19.00 – 21.00. 
Återstart av denna läxhjälp kommer att ske under januari 2021. 

Frivilligledare: Margareta Sterner 

 

Marknadsföringsgrupp/Kommunikationsgrupp 

Marknadsföringsgruppen publicerar i sociala medier och på Webbplatsen. Annonsering har 
skett och material har tagits fram till tv-skärmar på högskolan för att marknadsföra Röda 
Korset och information om läxhjälp.  

På Facebook och Instagram har inlägg om second hand butiken publicerats 1- 5 
gånger/vecka.  



Gruppen har bestått av 2-4 frivilliga och har genomfört möten löpande under hela året såväl 
fysiska som digitala möten. 

Frivilligledare. Lisbeth Lejon 

 

Rekryteringsgrupp 

Gruppen har under 2020 fortsatt med rekrytering av frivilliga till olika verksamheter inom 
kretsen. Antalet intervjuer har uppgått till cirka 25 stycken och omfattat behov av frivilliga till 
Förstahjälpen gruppen, Second hand butiken och Läxhjälpare. 

Gruppen har haft fysiska planeringsmöten fram till mitten av mars. Därefter har telefon- och 
digitala planeringsmöten genomförts.  Varje möte omfattade 1-2 timmar. 

Gruppen består av tre personer och planeringsträffar har genomförts med bland annat 
ordföranden,  marknadsföringsgruppen och ansvariga för second hand butiken.   

Deltagare från gruppen har varit representerade i kommunens Coronanätverk, som startade 
i slutet av mars 2020. 

Frivilligledare: Birgit Darelid 

 

Secondhand butik/Mötesplats 

Secondhand butiken har varit fortsatt öppen dock med begränsade öppettider fr o m den 16 
mars 2020 på grund av pandemin. De flesta frivilliga i butiken valde att pausa sitt 
engagemang på grund av pandemin och risk för smitta. Butiken har hållits öppen med stöd 
av kretsens anställda och med cirka 10 frivilliga från och med mars månad. 

De anställda i butiken har varit delvis permitterade med 20 % av sin arbetstid under 
perioden maj – oktober.  

Second hand butikens bokgrupp har inte haft några möten sedan mars 2020. Dock har ett 
par av de frivilliga i gruppen skött om hanteringen av böckerna under sommaren och tidig 
höst samt varit i butiken utanför dess öppethållande. 

Under året har butiken tagit emot att antal personer för arbetsträning samt ungdomar för 
feriepraktik. 

Under året har ett stort inflöde av gåvor skett vilket inneburit att butiken inte haft brist på 
varor att sälja. Under hösten har kunder förutom kontant- och kortbetalning även getts 
möjlighet att betala med swish. Detta för att komma ifrån kontanthanteringen under 
pandemin. 

Verksamhetsledare: Habiba Licina 

 

 



Sjukhusvärdar Ryhov 

Sjukhusvärdarna hjälper besökare med ledsagning och att hitta rätt på Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping. Sjukhusvärdarna kommer från olika kretsar inom Jönköpings kommun. 

Antalet sjukhusvärdar är 38 stycken och arbetar måndag- torsdag 08.00 – 16.00 och fredagar 
08.00 – 15.00 med varierat schema över en 14 dagars period. 

På grund av den rådande pandemin ställdes verksamhet in från och med den 9 mars 2020. 

Frivilligledare: Ann-Sofi Dybeck 

 

Språkcafé/Prata Svenska 

Grupper bedriver ett språkcafé för att människor från andra länder ska få tillfälle att öva sig 
att prata svenska. Verksamheten bedrevs under perioden den 14 januari – 17 mars. Efter 
detta datum ställdes verksamheten in på grund av den pågående pandemin. 

Antalet frivilliga i gruppen har varit 8 stycken och antalet träffar var 8 stycken. Varje träff 
varade cirka 2 timmar och antalet besökare per tillfälle var cirka 10 personer. 

8 frivilliga x 8 träffar x 2 timmar = 128 timmar  

Frivilligledare: Rickard Efvergren 

 

Sygrupp 

Gruppen har träffas en gång per vecka under perioden januari - början av mars månad. 
Gruppen har tillverkat alster som sålts i secondhand butiken. 

Gruppen består av 10 -14 personer, som vid varje tillfälle träffats 3-4 timmar. 

Frivilligledare: Gerd Rosén 

 

Enligt ovan  

Göte Frid   Inger Henriksson Peter Gustafsson 

Marie-Louise Löfdahl Pirkko Lackström David Hallberg 

Laila Axelsson Betty Ann Guander Benita Josefsson 
  


