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Åtvids Rödakorskrets

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2022

Åtvids Rödakorskrets hade vid årets slut 129 betalande medlemmar.    
Antalet medlemmar har under året minskat med 1 personer.

Styrelsen har  haft 10 protokollförda sammanträden. Protokollen finns att läsa på
Kupan

Styrelsens sammansättning:
                                                   

Karl-Erik Modin                ordförande
Pia Johansson                     vice ordförande
LisKarin Dahlgren       kassör
Ulla Björn                         sekreterare
Anita Ericsson      ledamot/ansvarig Kupan
Margit Modin                     ledamot
Margareta Johansson       ledamot      
Gunilla Zetterström            1: a suppleant
Katarina Däljemar              2: a suppleant

Revisorer:                         Ersättare
Björn Nilsson                     Majvor Nilsson
Jan Nordenström
                    

Valberedning
Vakant (sammankallande)
Vakant
Vakant

Vid 2022 årsstämma, liksom vid föregående årsstämma, fanns inga förslag på 
medlemmar till valberedning. Styrelsen fick åter i uppdrag av stämman att värva
lämpliga personer till denna. Trots stora ansträngningar har detta misslyckats.

Insamlingar och utbetalningar 
En skara frivilliga brukar varje år på ett mycket förtjänstfullt sätt vid olika 
tillfällen och oberoende av väder och vind fullfölja insamlingar i kommunen. 
Detta år har bössinsamling genomförts under våren till Ukraina, som inbringade
17 721 kronor, och under hösten samlades 8 694 kronor in till Världens barn. 
Totalt har insamlade medel, tombola och frivilliga cafeávgifter inbringat 49 199 
kronor.
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Mötesplats Kupan 
Mötesplats Kupan är inte bara en second hand-butik utan fungerar också som  
namnet antyder som en mötesplats. När Kupan är öppen kommer då ett flertal 
besökare för att sitta ner och samtala med någon. Tio frivilliga arbetar i butiken 
och de har tidvis assisterats av en manlig invandrare.  

Mötesplats Kupan har under året varit öppen fyra timmar på onsdagar, torsdagar
och fredagar.  Personalen serverar kaffe med bröd till alla besökare som vill 
fika, och man kan lägga en frivillig avgift i en bössa på fikabordet.

Affärsverksamheten har ännu inte kommit upp till den nivå som rådde före 
pandemin. Intäkterna täcker normalt  hyreskostnaderna med ett överskott på       
3 000- 4 000 kronor varje månad. Intäkterna år 2022 blev 102 383 kronor mot 
normalt 120 000 – 130 000 kronor. 

Svenska Röda Korset tar i möjligaste mån ansvar för att insamlade kläder 
återanvänds och återvinns i syfte att gynna en hållbar klimatutveckling. De 
kläder som av någon anledning inte går att sälja i vår secondhandbutik samlas i 
säckar och transporteras till en depå i Linköping. Under år 2022 har vi levererat 
29 säckar  till denna depå. Från ett flertal sådana depåer som svenska RK har i 
Sverige fraktas kläderna till en uppsamlingsplats i Tyskland där sortering sker. 
Efter sortering bedöms en del att kunna säljas i secondhandbutik och resten mals
sönder för att användas bland annat till isoleringsmaterial. 

Arbetsgruppen 
Tidigare har ett antal frivilliga i arbetsgruppen tillverkat vinster till lotterier. 
Efter pandemin har denna verksamhet upphört.

       
Lokala insatser
Väntjänsten har tidigare gjort insatser genom att varje vecka besöka 
Kopparkvarnens äldreboende, där dom underhållit och samtalat runt aktuella 
händelser och serverat fika. Tyvärr har denna verksamhet efter pandemin  av 
åldersskäl upphört.

Utbildning
Inga kurser eller utbildningar har genomförts under 2022.

Utmärkelser
Ingen 2022.

Kretsstyrelsen vill tacka medlemmarna och alla frivilliga för de värdefulla 
insatser som gjorts under året. 

Åtvidaberg i februari 2023

STYRELSEN 


