
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Styrelsen för Svenska Röda Korsets Degerforskrets avger följande berättelse för 
verksamhetsåret 2022. Ekonomisk redovisning görs i särskild ordning.
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Ingrid Johansson, ordförande
Ingrid Bengtsson, kassör
Birgit Hansson
Håkan Hansson
Astrid Larsson

Revisor
Gunnar Ström

Verksamhet
På kretsstämman valdes ny ordförande och en ny styrelsemedlem.
Styrelsen består därmed av 5 medlemmar.
Under året har 5 protokollförda styrelsemöten genomförts. 

Kretsen har rekryterat några nya frivilliga och med dem har vi genomfört flera 
utbildningar där vi har använt Röda korsets digitala webkurser.
Vi har också haft ett möte med kommunens säkerhetssamordnare  angående 
krisberedskap.

Vi har deltagit i några digitala nätverksträffar som Röda Korset centralt erbjuder.

I mars  genomfördes ett samverkansmöte med Karlskoga och Storfors 
Rödakorskretsar, det var mycket givande och vi ska försöka utöka vårt samarbete 
framförallt när det gäller krisberedskap

Ordförande i kretsen deltog i Nätverksträff för Region mellan. Innehållet var 
strategisk inriktning och lokal krisberedskap. 

Samarbetet med Degerfors IF har startat och vi har deltagit på match med 
insamlingsbössor för insamling till Ukraina.

Vi ansökte och fick ICA bidrag 2022 - den goda gemenskapen.
Vi hade en utdelning av presentkort.
Det kunde vi genomföra genom ett bra samarbete med familjecentralen och 
socialförvaltningen.
Genom det samarbetet har vi tillgång till lokal på InfoCenter som vi kan använda vid 
behov.



.

Samarbete med den lokala ICA -handlaren har påbörjats:Vi har flera gånger stått 
med insamlingsbössor och inför första advent var vi inne i butiken och bjöd på fika 
och samtalade, det blev många intressanta och givande möten.

Korpen i Degerfors genomför tipspromenader där vi deltog en gång  tillsammans 
med Pingstkyrkan. Vi hade information om vår verksamhet, delade ut ballonger till 
barnen och samtalade med besökarna när de fikade efter promenaden.

Inför jul-och nyårshelgen tog vi telefonkontakt med alla medlemmar. Det är 
uppskattat att vi tar kontakt och berättar om vad vi gör och att vi lyssnar på våra 
medlemmar.

Vid årsskiftet fanns 59 medlemmar i kretsen.

Degerfors i februari 2023
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