
 

 

Lomma rödakorskrets styrelses avsiktsförklaring 

 
Bakgrund 

Riksstämman 2019 beslutade att Svenska Röda Korset endast ska ha en krets i 

varje kommun. Något som ska vara genomfört senast 2023. Fokus ska vara att de 

frivilliga ägnar sig mer åt verksamheterna och att det endast kommer att finnas en 

rödakorsstyrelse i kommunen. 

 

Avsiktsförklaring till kretsstämman 

Nedan förslag har godkänts av styrelsen i Lomma rödakorskrets att läggas fram till 

medlemmarna för godkännande på kretsstämman 2022. 

 

En gemensam krets i Lomma kommun 

I Lomma kommun bildas en rödakorskrets genom sammangående av de två befintliga:  

Bjärred-Borgeby-Önnerups rödakorskrets och Lomma rödakorskrets. Det innebär att en av 

kretsarna upplöses och går upp i den krets vars organisationsnummer behålls.  Kretsarna är 

lika stora i antal medlemmar och ekonomi. Efter förhandlingar i sammangåendegruppen kom 

vi överens om att Lomma rödakorskrets går in i Bjärred-Borgeby-Önnerups rödakorskrets. I  

samband med förändringen antas namnet Lomma-Bjärreds rödakorskrets för den nya 

gemensamma kretsen och samtliga medlemmar förs över. Preliminärt datum är satt till den 1 

november, 2023. Tillsammans får vi en stark grund att stå på med flera verksamheter som kan 

stödja och hjälpa människor i vår kommun. Lomma-Bjärreds rödakorskrets blir också en väl 

synlig humanitär organisation samt samarbetspartner gentemot Lomma kommun och andra 

organisationer. 

 

Styrelse 

Den nya styrelsen föreslås bestå av 50/50 representation från de tidigare kretsarna. Det är 

viktigt att den nya styrelsen har en bred representation från båda kretsarna, med olika 

kompetenser från Röda Korset och det omgivande samhället. 

 

Sammangående mellan Bjärred-Borgeby-Önnerups- och Lomma  

rödakorskrets 
 

Verksamheter 

Våra väl inarbetade verksamheter som finns i Lomma rödakorskrets kommer att fortgå efter 

sammangåendet. Dessa är: Besöksverksamhet, Söndagscafé, Trivselkvällar, Levande 

verkstad, Fester, Småutflykter samt årlig Heldagsutflykt. 

 

 

 

 

 



Medlemmar & frivilliga 

Den nya kretsen kommer att ha drygt 430 medlemmar, ca 40 frivilliga varav ca 12  

frivilligledare. För att vi ska klara vårt åtagande i den nybildade kretsen, och att uppdragen 

ska vara utvecklande för de frivilliga, så föreslår vi att utbildning av styrelseledamöter, 

medarbetare och frivilliga ska vara obligatorisk om inte motsvarande kompetens redan 

erhållits av annan förening/krets. 

 

Ekonomi 

Sammangåendet innebär att tillgångarna i Lomma rödakorskrets överförs till den nya 

kretsen så fort likvidationen är avslutad. Alla slutna avtal kommer att genomlysas för att 

förlängas, omförhandlas eller sägas upp av valda likvidatorer. 

 

Likvidatorer 

Om kretsstämman godkänner att Lomma rödakorskrets går samman med 

Bjärred-Borgeby-Önnerups rödakorskrets, kommer styrelsen för Lomma rödakorskrets att 

utse två likvidatorer med firmateckningsrätt för Lomma rödakorskrets (org.nr 802419-3297). 

 

 

Lomma, 2021-11-05 
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