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Styrelsens sammansiittning o ch iivriga upp drag
Ordforande lngrid Nyman

V ordf6rande Ewa ClaEson

Kassdr Olof Jonsson

Sekreterare Karin Emanuelsdotter

Ledamot Anders Preutz

Samverkansridet lngrid Nyman, ersittare Ewa Cladson

Revisorer Bror Lundh

Ulla-Britt Carlsson

Valberedning Styrelsen

Verksamhet

Miiten
Ordinarie Kretsstiimma h6lls ifebruari. Styrelsen har haft 5 moten under perioden (2020-01-23,2020-
02-10 kretsstdmma samt konstituering, 2020-03-10 ,2020-04-2L, 2020-08-03 samt 2020-09-03\.

Tillsammans med dvriga kretsar i kommunen har Samverkansr6det haft 2 m6ten.

Vi har deltagit i referensgruppen for frivilligverksamhet i samverkan med kommunens

omsorgsverksamhet.

3 virdinnemdten har genomfdrts.

Social verksamhet
Vi har bedrivit Kupan-caf6 tv6 eftermiddagar i veckan fram tills nedstdngningen pga corona i mars.

Denna verksamhet vdnder sig framforallt mot iildre personer for en stunds socialt samkviim for att
motverka isolering och ensamhet. Samordnare Lena Wikstrom.

Kulturcaf6 har bedrivits en gSng iveckan fram tills nedstingningen pga corona i mars. Denna

verksamhet viinder sig till alla 6lderskategorier. Milet 5r att skapa nya kontakter, bryta isolering och
motverka frdmlingsfientlighet. Framforallt dr det viktigt med fler personer som pratar svenska spriket.
Samordnare lngrid Nyman.

Bida caf6erna drivs av ideella vdrdinnor.

Triffpunkt Hdstveda 5r samverkan med pensiondrsorganisationerna, PRO och SPF, och andra
pensiondrsverksamheter som skapar och ger m6jlighet till samvaro under enkla former.

tr:Korser



All verksamhet ligger fortfarande nere sedan m6nadsskiftet mars-april pga Folkhdlsomyndighetens

restriktioner.

Arrangemang
D6 Hiistveda Marknad inte arrangerades i 6r, ordnade vi ingen verksamhet i samband med det.

Insamlingar
Under viren har vi haft standigt pSgiende insamling for v6r lokala verksamhet, men oronmirkt den till
corona.

Arsappetl

2020 skdnkte vi 10 000 kr till Rdda Korset centralt som vi oronmdrkte till projektet Kris- och katastrof.

Kursverksamhet
2O2O har vi inte genomfort nigon kursverksamhet.

Medlemsviirvning
Kretsen har 61 medlemmar varav 5L betalande.

lngrid har informerat vid Intresseforeningens mote den 17 mars ang Kris- och beredskap.

Projekt
Vi har sponsrat Solgirden och hemtjinst med mat och underhillning vid festliga tillfillen men pga

coronan har dessa tillfdllen varit ytterst begrdnsade.

Styrelsen vill tacka for fortroendet att f5 leda Hdstveda Roda Kors krets under 2020lram till dess

uppgSng i Hdssleholmskretsen. Den nya kretsen kommer att fi namnet Hissleholmsbygdens

Rodakorskrets. Vi vill iven rikta ett stort tack till alla medarbetare och sponsorer som stdllt upp under

alla 6r och mojliggjort kretsens bidrag till ett gott hjdlparbete inom Roda Korset. V6r forhoppning dr att
detta samarbete kommer att fortsdtta dven ndrvi nu blir en grupp inom en Rodakorskrets som omfattar
hela Hissleholmsbygden.
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