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INLEDNING 

Först och främst - ett stort tack till alla medarbetare för allt ert engagemang och alla era 

insatser under 2021. Även det här året har ju präglats av pandemin och det har krävt många 

omställningar och anpassningar i verksamheterna. Tack för att ni är både uthålliga och 

kreativa! 

Tack också till de olika företag och myndigheter som stöder vår verksamhet i form av pengar 

och arbetskraft!  

 

 

 

”VI SKA FINNAS DÄR VI KAN GÖRA STÖRST NYTTA” 

Sedan årsskiftet är våra mötesplatser och den allra största delen av alla våra verksamheter 

förlagda till Skäggetorp och Berga. Vi har valt att finnas där, eftersom vi vill fokusera våra 

insatser till områden där behoven är som störst. Under året har det grova våldet ökat 

dramatiskt i Linköping och framför allt i Skäggetorp och Berga. Vi ser att vår närvaro där är 

betydelsefull för att långsiktigt bidra till ett tryggare Linköping. 

Våra insatser i utsatta områden har uppmärksammats i massmedia både på lokal, regional 

och nationell nivå. Inom Svenska Röda Korset pågår ett långsiktigt arbete för socialt hållbara 

städer runtom i Sverige. Där är Linköpings södra rödakorskrets, med den långa erfarenheten 

av att bedriva verksamhet i utsatta områden, en inspirationskälla för andra kretsar i landet. 

 

 

 

PÅVERKAN OCH SAMVERKAN 

Under året har företrädare för de politiska partierna i Linköpings kommun bjudits in till och 

deltagit i kvartssamtal. Vi har även haft verksamhetsbesök av politiker från flera partier. För 

att göra mesta möjliga nytta är samverkan med andra aktörer i stadsdelarna betydelsefullt. 

Fastighetsägare, andra frivilligorganisationer och kommunen är exempel på sådana 

samarbetspartners. 
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STÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR 

En levande organisation behöver ständigt ha beredskap för förändring, utveckling och 

avveckling. 

Under pandemin har våra insatser efterfrågats på nya områden. Ett exempel är Region 

Östergötlands önskemål om hjälp vid covid-19 vaccinationer. Tillsammans med frivilliga från 

andra kretsar i Linköping har vi ställt upp med vaccinationsvärdar vid ett stort antal tillfällen 

under sommaren och hösten. 

Vi har tecknat ett avtal med kommunen om att utveckla popup-caféer på olika företag. De 

bidrar till att skapa nätverk och till ökade företagskontakter för personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. 

Familjeåterföreningsgruppen har det senaste året haft en i stor sett obefintlig efterfrågan på 

insatser, beroende på den mycket begränsade invandringen till Sverige de senaste åren. 

Därför har gruppen lagts ner och tjänstepersoner på Svenska Röda Korset hanterar i 

fortsättningen de ärenden som kommer in. 

 

 

 

KRETSSAMMANGÅENDE 

Röda Korset arbetar på lokal nivå i kretsar. I Linköping har vi fram till nu haft fem kretsar.  I 

syfte att kraftsamla och bli en tydligare organisation bildar nu Kärna, Åkerbo, Vreta Kloster 

och Linköpings södra Rödakorskrets en ny gemensam krets med namnet Linköpingsortens 

Rödakorskrets. 
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SOCIALT HÅLLBARA STÄDER 

Vår krets i Linköping sitter med i Svenska Röda Korsets referensgrupp för program Socialt 

hållbara städer.  Gruppen består av personer som har olika roller inom Svenska Röda Korset, 

exempelvis anställda nationellt och lokalt, förtroendevalda och frivilligledare. Syftet med 

gruppen är förankring och utveckling av områdesbaserat arbete i socioekonomiskt utsatta områden 

inom ramen för programmet för socialt hållbara städer och inhämtning av lokala behovsbilder och 

erfarenheter som kan användas som underlag för verksamhetsutveckling och i påverkansarbete.  Det 

ger också utbyte mellan städer och mellan olika delar av Röda Korset för ett gemensamt lärande.  

Under hösten hölls en tematräff för och med kretsarna inom Region Göta om bland annat vårt arbete 

i Skäggetorp och Berga. Detta för att utbyta erfarenheter och utmaningar som vi möter i våra 

verksamheter. 

Svenska Röda Korset har samlat erfarenheter i en rapport från Röda Korsets insatser av lokala 

samarbetspartners från civilsamhället, kommun och näringsliv, Lokal kraft i krisen. Rapporten 

släpptes den 14 december och i samband med det hölls ett digitalt panelsamtal där vi hade med en 

representant från vår styrelse.  Representant från kretsen blev också intervjuad av Sveriges Radio P1 

– Studio Ett, om vårt arbete lokalt under pandemin här i Linköping. 

 

SECOND HAND 

VÅRT ÅTAGANDE 

• Att genom försäljning kunna finansiera social nytta i Linköping och världen. 

• Att kunna erbjuda praktikplatser, arbetsträning och språkträning 

En av Svenska Röda Korsets strategier är att vi ska finnas i socialt utsatta områden. Den sista 

december 2020 lämnade vi vår mötesplats i city på Repslagaregatan för att flytta den i 

anslutning till butiken i Skäggetorp Centrum. Där har vi nu kontor, mötesplats, 

verksamhetslokaler och konferensrum. På grund av den pågående pandemin så fick vi inleda 

året med att ha fortsatt stängt i våra butiker. Den 19 januari beslutades dock att öppna upp i 

Skäggetorp, där är ytan stor och det är lättare att hålla avstånd. Eftersom våra butiker också 

fungerar som en mötesplats, märktes det tydligt att det varit efterlängtat. Sista maj lämnade 

vi också lokalen på Nygatan och stängde igen den butiken. Bergabutiken öppnade vi upp igen 

i slutet av maj, till en början öppet två dagar i veckan och numera tre.  

I butiken i Skäggetorp har vi förutom volontärer personer som arbetstränar, språktränar och 

elever från olika skolor runt om i Linköping på praktik. Vi samarbetar med olika stöd- och 

matchningsföretag, Linköpings kommun, Företagsplatser och olika skolor. Vi har också ett 

samarbete med Kriminalvården och har personer som gör samhällstjänst.  

I samband med en brand i bostadsområdet i Skäggetorp så erbjöd vi vår hjälp till 

fastighetsägaren. Vi hjälpte en del personer med kläder, leksaker m. m. då de tvingats lämna 

sina bostäder hastigt.  
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Representanter från kretsen deltog på invigningen av Berga By 9 oktober tillsammans med 

andra aktörer i området. Vi hade frågesport för stora och små och delade ut uppskattade 

giveaways. Vi hade också öppet i vår Second Hand-butik den dagen. 

 I butiken i Berga deltog vi tillsammans med andra aktörer i området i Bergas 

Adventskalender.  Vi hade ansvar för en dag, 14 december och hade lotterier och lite olika 

aktiviteter utanför butiken.  

 

 

INSAMLING 

VÅRT ÅTAGANDE 

• Att samla in pengar till Röda Korsets internationella hjälparbete. 

• Att delta i Riksinsamlingen för Världens Barn. 

       

På flera Ica-butiker runt om i Linköping har vi insamlingsbössor vid kassorna. Vi har också 

deltagit i insamlingen för Världens Barn, dels genom att sälja sydda alster på marknader och 

genom att skänka en dagskassa från våra två butiker. 

 

 

ÄLDREVERKSAMHET 

VÅRT ÅTAGANDE 

• Att medverka till att hindra och lindra ensamhet. 

 

På grund av den rådande pandemin har vår verksamhet på de boenden som vi brukar finnas 

på varit begränsad. I augusti började dock besöksverksamheten igen på Räknestickan i 

Ekholmen. De har social samvaro, fikar, syr/stickar tillsammans. De alster som görs skänks 

sedan till våra butiker för försäljning.  
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LÄXHJÄLP I SKOLAN  

VÅRT ÅTAGANDE 

• Att hjälpa barn och ungdomar att uppnå ett bättre studieresultat.  

 

 

Under året har vi inte haft möjlighet att delta fysiskt i skolorna på grund av 

pandemin. På hösten erbjöd vi läxhjälp digitalt, och vi startade upp vår fysiska 

läxhjälp/språkcafé i september. Där har det varit många familjer som deltagit med 

sina barn. Många föräldrar tar med sig barnen för att få hjälp med deras läxor när de 

också får hjälp själva. En del a våra volontärer har hjälpt elever via telefon med läxor. 

 

 

 

SPRÅKCAFÈ/LÄXHJÄLP 

VÅRT ÅTAGANDE 

 
• Att erbjuda träning i svenska språket 

• Att lindra och hindra ensamhet 

 

 
Våra språkcaféer/läxhjälp är mycket efterfrågade och välbesökta. På grund av de 

rådande omständigheterna så inledde vi året med digitala språkcafé. Det har 

fungerat mycket bra, även om det inte kan ersätta de fysiska träffarna. Vi har under 

januari till september haft ca 400 deltagare på ca 55 tillfällen.  Under våren och 

sommaren har vi också haft promenadgruppen Walk-n Talk. Vi har varierat att utgå 

från tre olika platser i Linköping. Deltagandet på språkpromenaderna har fördubblats 

sedan förra året. Det har varit ett bra sätt att få social gemenskap på ett tryggt och 

säkert sätt, både för deltagarna och våra volontärer nu under pandemin. 

 

Under september månad kunde vi äntligen starta upp våra fysiska 

språkcaféer/läxhjälp. Vi finns nu i Röda Korsets mötesplats i Skäggetorp, Berga Kyrka, 

Ryds Herrgård i Ryd och i Lambohovs kyrka. Vi har märkt ett stort intresse och många 

kommer till oss för att få hjälp med att utveckla och träna språket och många med 

olika läxor. Många föräldrar har med sina barn och får samtidigt hjälp med att stötta 

barnen i deras läxor. Våra volontärer märker att behovet är stort och att många 

tappat en del av språket nu när vi inte kunnat ses på samma sätt.  
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FÖRSTA HJÄLPEN  
 

VÅRT ÅTAGANDE 

 

 

• Att erbjuda olycksfallberedskap vid olika evenemang i Linköping och i 

närområdet. 

 

Under året har inte gruppen haft några uppdrag på grund av pandemin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION OCH UTBIDLNING 
 

VÅRT ÅTAGANDE 

 

• Att informera om Röda Korsets verksamheter lokalt, nationellt och globalt. 

• Att informera om Röda Korsets värderingar och grundprinciper 

• Att utbilda volontärer 

 

Under året har vi haft möjlighet att genomföra 3 utbildningar i Röda korskunskap. En 

intern för kretsen och 2 externa utbildningar för andra kretsar i regionen. Totalt 22 

deltagare. Flera av våra nya volontärer har genomfört utbildningen via webb.  
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LOKALA KRIS OCH BEREDSKAPSGRUPPEN 
 

Inför sommaren fick gruppen en förfrågan från Region Östergötland om att bidra 

med vaccinationsvärdar vid SAAB Arena för vaccineringen av Covid-19. Ledningen för 

beredskapsgruppen i Linköping tog på sig det uppdraget att rekrytera frivilliga. Ett 

tjugotal rödakorsvolontärer anmälde sitt intresse, de flesta är Rödakorsvärdar på US, 

några har andra uppdrag i Röda Korset och ytterligare några var helt nya 

spontanfrivilliga.  

 

Uppdraget genomfördes utomhus och innebar att värdarna skulle hjälpa till vid 

köbildning, finnas till hands för besökarna om det uppkom frågor eller om det fanns 

oro angående vaccineringen.  

Ett mycket positivt uppdrag och att kunna bidra med samhällsnyttig verksamhet. 

Ledningsgruppen upplevde också att uppdraget med rekrytering var roligt då alla 

volontärer var så positiva.  

Region Östergötland, Linköpings kommun och Länsstyrelsen har utryckt sin 

tacksamhet och beundran för vår organisations engagemang och kapacitet.  

Gruppen bjöds in till en träff på mötesplatsen i Skäggetorp för summering av vårt 

uppdrag.  

Representanter från gruppen har också varit närvarande för stöd och samtal vid ett 

par tillfällen då det inträffat skjutningar i Berga och Skäggetorp. De har funnits som 

ett stöd för att möta och prata med både medarbetare, kunder och boende i 

områdena.  

 

 

FOLKRÄTTSGRUPPEN 
 

VÅRT ÅTAGANDE 

 

• Att informera om den humanitära rätten och krigets lagar 

 

I Region Götas folkrättsgrupp ingår som tidigare volontärer från Nyköping, 

Norrköping och Linköpings rödakorskretsar. Gruppen har deltagit i föreläsningar i 

aktuella ämnen relaterade till Folkrätten. Dessa anordnades av tjänstemännen vid 

Svenska Röda Korsets Stockholmskontor. De har också deltagit i de obligatoriska 

nätverksträffarna för Folkrättsinformatörer. Gruppen har under året träffats både 

digitalt och fysiskt. Nyköpings Rödakorskrets bjöd in gruppen vid en medlemsträff för 

en föreläsning i november där ett trettiotal deltagare närvarade.  
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VI SES – SPRÅKVÄNNER I LINKÖPING 
 

VÅRT ÅTAGANDE 

• Att driva en långsiktigt fungerande verksamhet dit personer som är nya i 

Sverige och de som är etablerade i Linköping kan vända sig för att hitta nya vänner.  

 

Trots det oförutsägbara pandemiläget så har antalet anmälda och lyckade matchningar 

överträffat förväntningarna, 56 matchningar mellan 112 individer. De matchade 

språkvännerna har haft en utmaning i att hålla kontakten med varandra då 

rekommendationen att inte träffa personer utanför den närmsta sfären rådde under en lång 

period av året. Projektsamordnaren har lagt mer tid på att hjälpa och stödja matchade 

språkvänner tillbaka till varandra.  

Först under hösten kunde Språkvänner äntligen träffas för aktiviteter igen. Det har varit 

trädgårdsfest i Folkträdgården där det lagades mat över öppen eld och trädgårdslekar. 

Lagom till Halloween bjöd vi in till filmkväll vid Röda Korsets mötesplats i Skäggetorp. En 

guidad tur med Linköpings guideklubb på lätt svenska om historien kring Hunnebergsgatan i 

centrala Linköping. Avslutningsvis en Lucifika i Skäggetorp med julpyssel och sång med 

klassiska julsånger.  

Cykelskolan för kvinnor utökades till ytterligare ett område, Ryd. Under året har totalt 137 

kvinnor deltagit i de olika cykelskolorna i Berga, Skäggetorp och Ryd tillsammans med 17 

volontärer. Cykelskolan genomförs under vår och höst.  

Digitalt språkcafé har vi erbjudit fram till sommaren 2 gånger i veckan. Under sommaren 

erbjöds det 1 ggr/vecka. Det har varit en lyckad insats under pandemins mest isolerade 

period, både för deltagarna och för våra volontärer.  

Promenadgruppen Walk-n-Talk har under året hållits på tre olika platser i Linköping. Från 

Domkyrkan, Ryds motionscentrum och från Stadsbiblioteket. I Ryd så samarbetade vi med 

KFUM – Bollihop.  Antalet deltagare har dubblerats i år jämfört med året innan. Vi har märkt 

ett stort behov av social gemenskap på ett tryggt och säkert sätt.  

Projektsamordnaren för Språkvänner har sedan 2019 deltagit i en arbetsgrupp initierad av 

kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M). Syftet med arbetsgruppen var att samla och 

föreslå åtgärder för att motverka segregation och utanförskap i Linköping. Slutrapporten Vi 

tror på Linköping ,  blev klar under året och presenterades på en presskonferens den 8 

oktober. Språkvänner har också medverkat i Linköpings Kommuns arbete med European Act 

for Integration (EPI) under 2021 på dess nätverksträffar. Verksamhetschef och 

projektsamordnaren har också deltagit i Skäggetorpslyftet som arrangerades av Världens 

Mammor. Syftet med träffarna var att skapa en gemensam samsyn om vad som behöver 

göras och hur i fråga om skola, fritid, segregation och sysselsättning i Skäggetorp.  
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Projektsamordnaren bjöd in Linköpings kommuns politiker till ett kvartsamtal för att 

diskutera om vad vi tillsammans kan göra för att locka fler svensktalande Linköpingsbor att 

medverka i Språkvänner. Mötena genomfördes digitalt, och totalt deltog 7 politiker och 

bidrog med olika idéer.  

 

ARBETSTRÄNING/SPRÅKTRÄNING/PRAKTIK 

VÅRT ÅTAGANDE 

 

• Att stötta personer som anvisas via kommunen, Arbetsförmedlingen, skolor 

och andra aktörer, att skaffa sig erfarenhet och kunskaper så de kommer närmare 

arbete eller studier. 

 

Vi har under året haft ca 40 personer som arbetstränat, haft praktik eller gjort 

samhällstjänst hos oss i vår Second Handbutik i Skäggetorp. Vi arbetar för att ge 

förutsättningar för olika individer utefter behov och förmåga att praktisera hos oss. 

På så sätt har flera skaffat sig erfarenhet av arbetslivet, fått möjlighet att träna 

svenska språket och utvecklats för vidare studier eller arbete.  

 

MEDARBETARE 
 

Med medarbetare menar vi alla som engagerar sig i vår krets, volontärer, anställda, 

praktikanter och elever. På grund av pandemin har det endast erbjudits två fysiska 

utbildningar i Röda Korskunskap. Alla har dock möjlighet att genomföra 

utbildningarna digitalt.  

Vår traditionella julfest kunde vi ändå genomföra på Stadsmissionens café. Vi åt god 

julmat, umgicks och lyssnade på Mustafa Panshiri . Han gav en inspirerande 

föreläsning med utgångspunkt i sin bok ”7 råd till Mustafa – så blir du lagom svensk i 

världens mest extrema land”.  

 

SKYDDSOMBUD 
 

Brigitta Hellström 
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SAMMANTRÄDEN 
 

Under 2021 har 12 protokollförda styrelsemöten genomförts, de flesta har skett 

digitalt via Zoom. Vår årsstämma hölls också digitalt 18 februari. Medlemmarna 

erbjöds att lämna motioner och röster via post i år.  

 

 

SAMVERKANSRÅDET 
 

Samverkansrådet som arbetar för att bilda en gemensam kommunkrets har haft 10 

möten under året. Rådet består av representanter från kommunens kretsar, Kärna, 

Åkerbo, Vreta/Flistad/stjärnorp, Linköping och Linköpings Södra. Resultatet så här 

långt är att Kärna, Åkerbo, Vreta/Flistad/Stjärnorp och Linköpings södra nu går 

samman till en krets.  

 

REGIONRÅD 
 

I region Göta (Östergötlands, Södermanlands och Jönköpings län) finns från vår krets 

två ledamöter. De har under året deltagit i de regionledningsmöten som varit, dels 

via telefon och digitala forum, men även fysiskt beroende av restriktioner av Covid-

19. Diskussionerna har främst rört vad som går att göra under pandemin och hur det 

fortskridit med arbetet att bilda kommunkretsar. Utifrån dessa har aktuell 

information getts vår krets och också övriga kretsar i Östergötland som nuvarande 

ledamöter ansvarar för. En av ledamöterna är dessutom sekreterare i regionrådet.  

 

REVISORER OCH SUPPLEANTER 
 

AnnaKarin Sahlén, Henrik Brandt, auktoriserade revisorer 

 

Lars-Åke Ekström, ordinarie 

 

VALBEREDNING 
 

Linnéa Darell och Ann-Sofi Ringkvist 

 

 

 

MEDELMMAR OCH VOLONTÄRER 
 

Totalt är vi 697 medlemmar. Vi har ca 200 volontärer som gör det möjligt att driva 

alla våra verksamheter och är engagerade i kretsen.  
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Resultaträkning 2021 (1/1 2021 - 31/12 2021)  

 

    
Intäkter Not År 2020 År 2021  
Medlemsavgifter 1 73 313 kr 69 000 kr  
Kommunprojekt, språk och arbetsträning 3 600 000 kr 600 000 kr  
Insamlat från allmänheten 2 37 470 kr 27 489 kr  
Gåvor från företag 3 175 000 kr 0 kr  
Erhållna bidrag, Svenska Röda Korset 3 200 000 kr 1 134 000 kr  
Erhållna bidrag Läxhjälp 3 257 659 kr 132 582 kr  
Bidrag social verksamhet 3 472 376 kr 65 925 kr  
Statliga bidrag (omställningsstöd) 3 0 kr 549 097 kr  
Försäljning första hjälpen 4 0 kr 0 kr  
Hyresintäkter 4 63 000 kr 78 000 kr  
Övriga intäkter och ersättningar 4 206 986 kr 131 128 kr 

 

    2 085 803 kr 2 787 222 kr  
   

      
Second hand:       
  Bidrag arbetsförmedlingen 5 379 583 kr 253 520 kr  
  Kläder 5 351 492 kr 396 738 kr  
  Husgeråd/Prylar 5 666 474 kr 725 538 kr  
  Möbler 5 135 279 kr 134 804 kr  
  Böcker 5 46 902 kr 36 275 kr  
  Skor 5 75 664 kr 95 120 kr  
  Textilier 5 55 816 kr 60 553 kr  
  RK-artiklar 5 0 kr 10 kr  
  Övrigt 5 232 110 kr 911 kr 

 

  Summa Second hand:  1 943 320 kr 1 703 469 kr  
  

 
      

  Summa intäkter:    4 029 124 kr 4 490 690 kr 
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Kostnader Not År 2020 År 2021  
Humanitära värderingar/mänskliga rättigheter:        
  Övrig verksamhet inom hälsa och vård     1 799 kr 0 kr  
  Folkrättsinformation 6 550 kr 662 kr  
          
Kris- och katastrofhantering: 6      
  Krisberedskap   1 832 kr 15 442 kr  
          
Hälsa och social trygghet:  6      
  Äldreverksamhet   918 kr 665 kr  
  RK i skolan   370 kr 0 kr  
  Läxhjälp och träna svenska   178 567 kr 219 009 kr  
          
Second hand:  6      
  Livsmedel samt diverse råvaror   23 166 kr 10 933 kr  
  Lokalhyra, el, städning samt övriga lokalkostnader   1 196 044 kr 794 864 kr  
  Förbrukningsmateriel och inventarier   46 866 kr 70 766 kr  
  Transport   40 683 kr 37 116 kr  
  Personal- och frivilligrelaterade kostnader   1 183 062 kr 957 845 kr  
  Marknadsföring   18 634 kr 10 240 kr  
  Övriga kostnader   167 544 kr 215 064 kr  
  Lagerförändring   4 371 kr 45 981 kr  
  Avskrivning     86 000 kr 201 569 kr  
  Depåverksamhet   79 447 kr 122 804 kr 

 

     2 845 818 kr 2 467 181 kr  
          

 

Föreningsutveckling: 6      
  Kretsstämma     6 814 kr 13 776 kr  
  Styrelsens interna arbete     685 kr 5 810 kr  
  RKUF     38 122 kr 0 kr  
  Frivilligutveckling     0 kr 13 238 kr  
            
Insamlingar och gåvor: 7      
  Sänt till HK och Radiohjälpen     37 470 kr 25 363 kr  
  Insamlingskostnader     1 085 kr 243 kr  
            
Administration: 8      
  Livsmedel samt diverse råvaror     152 kr 0 kr  
  Lokalhyra, el, städning samt övriga lokalkostnader     2 405 kr 9 896 kr  
  Förbrukningsmateriel och inventarier     11 274 kr 10 079 kr  
  Personal- och frivilligrelaterade kostnader     35 537 kr 1 627 kr  
  Marknadsföring     1 919 kr 6 734 kr  
  Övriga kostnader     44 149 kr 28 053 kr  
  Redovisning och Revision     145 601 kr 223 806 kr 

 

       241 037 kr 280 195 kr  
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Första hjälpen-gruppen: 6 6 431 kr 0 kr  
            
Övriga sociala verksamheter 6 1 517 327 kr 1 852 316 kr  
            

  Summa kostnader:      4 878 824 kr 4 893 901 kr 
 

  
      

 

 

  Not Ingående balans      1/1 2021 2021 
 

Tillgångar        
Anläggningstillgångar 9 82 875 kr 474 774 kr  
Fonder  1 050 000 kr 850 000 kr  
Varulager 10 100 519 kr 54 538 kr  
Kortfristiga fordringar 11 648 041 kr 603 282 kr  
Kassa och bank 12 1 586 398 kr 1 022 500 kr 

 

Summa tillgångar   3 467 833 kr 3 005 094 kr  
  

 
    

 

Eget kapital 13      
Obundet kapital  -2 737 820 kr -1 888 119 kr  
Värdesäkringsfond  -800 000 kr -800 000 kr  
Årets resultat   849 701 kr 411 709 kr 

 

Summa Eget Kapital  -2 688 119 kr -2 276 410 kr  
        
Skulder 14      
Diverse skulder   -779 714 kr -728 684 kr 

 

Summa skulder  -779 714 kr -728 684 kr  
        
Summa Skulder och Eget 
kapital 

-3 467 833 kr -3 005 094 kr 
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NOTER 
  

1) Medlemsavgifter 

 

Medlemsavgifter betalas i sin helhet till Svenska Röda Korset samt 
intäktsredovisas över den tidsperiod den avser. Den redovisade delen i 
resultaträkningen avser kretsens totala andel för 2021.  

2) Gåvor 

 

En transaktion där organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har 
ett värde, utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, är en gåva eller 
ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls för att organisationen 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. Intäkter i form av gåvor 
intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor avser 
främst insamlade medel från privatpersoner, företag och organisationer. 
Gåvor redovisas normalt enligt kontantprincipen men om en gåva avser en 
bestämd tidsperiod periodiseras gåvan över denna period genom avsättning 
till ändamålsbestämda medel i eget kapital. Gåvor i form av insamlade kläder 
och liknande som ska säljas vidare redovisas som intäkt vid försäljningen 
under nettoomsättning. 

3) Bidrag 

 

En transaktion där organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har 
ett värde, utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, är en gåva eller 
ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls för att organisationen 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. Intäkter i form av gåvor 
intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor avser 
främst insamlade medel från privatpersoner, företag och organisationer. 
Gåvor redovisas normalt enligt kontantprincipen men om en gåva avser en 
bestämd tidsperiod periodiseras gåvan över denna period genom avsättning 
till ändamålsbestämda medel i eget kapital. Gåvor i form av insamlade kläder 
och liknande som ska säljas vidare redovisas som intäkt vid försäljningen 
under nettoomsättning.   

4) Övriga intäkter 

 

Övriga intäkter avser främst hyresintäkter, försäljning av första 
hjälpenuppdrag, ränta samt intäkter hänförbara till fusioner. De likvida 
medlen har inte placerats på annat än placeringskonto, då räntan nästintill 
varit 0% under 2021 på tidigare använda fasträntekonton. 

 

 

 

 

 

 

5) Nettoomsättning 
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Nettoomsättning avser försäljningsintäkter i butik vid försäljning av kläder, möbler, 
husgeråd och dylikt. Intäktsförs vid kontant betalning eller vid fakturering. Även intäkter 
från arbetsförmedlingen ingår i denna post.          

6) Ändamålskostnader 
       

 

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras direkt till kretsens uppdrag 
enligt dess stadgar. Här inkluderas bland annat kostnad för personal som är anställd för att 
möjliggöra genomförande av de verksamheter samt omkostnader av administrativ art som 
är en direkt följd av de åtaganden som organisationen iklätt sig för att uppfylla ändamålen.        

7) Insamlingskostnader 
       

 

Insamlingskostnader innefattar insamlingsintäkter som är skickade till centrala Röda 
Korset (transfereringar) och kostnader för att genomföra insamlingar såsom 
insamlingsmaterial, trycksaker och dylikt.        

8) Administrationskostnader 
       

 

Administrationskostnader omfattar kostnader förknippade med stadgar, internt regelverk 
och legala krav, det vill säga; styrelse, stämma, revision, samverkansråd, 
medlemsvärvning, medlemsinformation, frivilligutveckling, kostnader för RKUF samt 
central ledning och planering.         

             

9) Anläggningstillgångar  
   

 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av planenligt över den bedömda 
nyttjandeperioden.   

 

    

 
Anläggning 2021-01-01 2021-12-31 

 

 
Ingående anskaffningsvärde 483 290 kr 483 290 kr 

 

 
Inköp - 593 468 kr 

 

 
Försäljningar - - 

 

 
Utrangeringar - -34 540 kr 

 

 
Utgående ackumulerade anskaffningar 483 290 kr 1 042 218 kr 

 

     

 
Ingående avskrivningar -314 415 kr -400 415 kr 

 

 
Årets avskrivningar -86 000 kr -229 694 kr 

 

 
Försäljningar - - 

 

 
Utrangeringar  -   kr  34 540 kr 

 

 
Utgående ackumulerade avskrivningar -400 415 kr -595 569 kr 

 

     

 
Bokfört värde 82 875 kr 446 649 kr 
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10) Varulager 
   

 

Varulager är en värderingsfråga och gäller endast de gåvor som har sorterats, prismärkts och är exponerade i 
försäljningslokalen.  

     

 
Varulager 2021-01-01 2021-12-31 

 

 
Berga 5 500 kr 5 580 kr 

 

 
Nygatan 28 809 kr 0 kr 

 

 
Skäggetorp 66 210 kr 48 958 kr 

 

  
100 519 kr 54 538 kr 

 

     

11) Fordringar 
   

 
Fordringar värderas individuellt och tas upp till det belopp som beräknas inflyta.  

  

     

 
Fordringar 2021-01-01 2021-12-31 

 

 
Upplupna intäkter  321 304 kr 190 965 kr 

 

 
Skattefordran 42 119 kr 243 236 kr 

 

 
Förutbetalda hyror 224 086 kr 149 065 kr 

 

 
Förutbetalda kostnader samt upplupna intäkter 60 532 kr 20 016 kr 

 

   
648 041 kr 603 282 kr 

 

     

12) Likvida medel 
   

 
De likvida medlen består i huvudsak av banktillgodohavanden. 

   

 

 

 

 

      

13) Eget kapital 
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Att Röda Korset är en allmännyttig ideell förening – utan vinstsyfte och externa ägare – gör att begrepp som resultat 
och eget kapital har en annan innebörd än i andra juridiska former, exempelvis aktiebolag. Eget kapital utgörs av de 
medel som tillställts organisationen för uppfyllande av dess syften. Det obundna kapitalet består av ackumulerade 
resultat som genom åren balanserats, vilket är det kapitalet som styrelsen har rätt, i enlighet med organisationens 

stadgar, att disponera. Årets resultat, enligt resultaträkningen, utgör skillnaden mellan kostnader och intäkter. 

     

14) Skulder 
   

 

Skulder innefattar enbart kortfristiga skulder (inte överstigande 3 år) och till övriga skulder ingår kortfristiga 
leverantörsskulder. 

    

 
Skulder 2021-01-01 2021-12-31 

 

 

 

 

Semesterlön & 
tillhörande sociala 
avgifter 

156 949 kr 123 766 kr 

 

 

Upplupna övriga sociala 
kostnader 

101 464 kr 56 613 kr 

 

 
Övriga skulder 301 801 kr 283 873 kr 

 

 
Förutbetalda intäkter 219 500 kr 264 433 kr 

 

  
779 714 kr 728 684 kr 
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STYRELSENS TACK 

 

 
Styrelsen vill tacka för förtroendet. Vi vill också rikta ett varmt tack till alla 

medlemmar, givare, kunder, samverkanspartners och sponsorer som på olika sätt 

bidragit till vår fina verksamhet. 

 

Tack alla för ert stora engagemang! 

 

Linköping 2021-01-31 

 

 

 

Kerstin Aldstedt                                                                 Ingalill Gällstedt 

Ordförande                                                                         Vice ordförande 

 

 

 

 

Marianne Bergstedt                                                         Gudrun Öberg 

Kassör                                                                                 Sekreterare 

 

 

 

 

 

Lena Tapper                                                                     Elisabeth Willén 

Ledamot                                                                           Ledamot 

 

 

 

Gunnel Mård 

Ledamot 

 


