
 

Medlemsblad nr 2:2021 

 

Till medlemmarna i Lomma rödakorskrets 
 

Det här medlemsbladet täcker perioden januari – augusti 2021. Den fortsatta 

pandemin har gjort att vi inte heller detta halvår kunnat ha våra träffar. Vi 

saknar dem och vi saknar er. Men när vi ser tillbaka kan vi konstatera att det 

hänt en del i det tysta, med avstånd, och att vi även tagit tillfället i akt att visa att 

vi finns. Vi har hela tiden hållit kontakt med varandra och med våra äldre 

medlemmar vi telefon. 

 

 
 

Kretsstämma 

Den 25 februari höll vi kretsstämma. Det var rigorösa 

förberedelser inklusive genrep inför stämmodagen. Det fanns inga 

rutiner att luta sig mot. Denna gång skulle stämman hållas digitalt 

och den tekniken var helt ny för oss. Även om vi inte hade så 

många anmälda – det skulle ske via mail – skulle allt fungera! 

Och det gjorde det! En lättnad och glädje infann sig när vi 

avslutade stämman den kvällen! Samtidigt hoppas vi att aldrig 

behöva hålla digitala kretsstämmor i framtiden. Vi vill möta våra 

medlemmar i direktkontakt! Gulli Nilsson lämnade styrelsen och 

Margareta Karrman och Ann-Christine Elmström valdes in. 

Tilläggas kan att inga beslut, utöver ”de vanliga” fattades under 

stämman. 

 

 
Stina och Gittan digitalt! 



  

Stina i ”stämmolokalen” 

 

Styrelsearbetet 

Våra månatliga styrelsemöten har skett digitalt. Det har fungerat bra, och vi har 

nyligen hittat en stor lokal där vi kan mötas på behörigt avstånd vilket gjort mötena 

trevligare. Vi har bland annat behandlat medlemsvärvning, insamling av mailadresser, 

telefonkontakt med våra äldre medlemmar samt kursutbudet som Svenska Röda 

Korset (SRK) erbjuder.  

 

Styrelsen har också köpt in en SRK beachflagga och införskaffat ett högskåp till 

Havsblick för att förvara vårt rödakorsmaterial. Styrelsemedlemmar har även deltagit i 

möten som kommunens föreningslots bjudit in till. Dessa har handlat om Samverkan 

för inkludering och om språkcafé. Se längre fram i texten! 

 

 

Arbetsgruppen för sammangåendet 
Samverkansrådets medlemmar bildade i januari ”Arbetsgruppen för sammangåendet”. 

Sammangåendet mellan Lomma och Bjärred-Borgeby-Önnerupskretsen skall enligt 

direktiv från SRK vara genomförd till årsskiftet 2023/24.  

 



Vi har haft digitala möten i gruppen och en preliminär tidplan är lagd för att hinna med 

alla steg som skall tas i processen. Vi har utbytt ”Nulägesbild” genom att lista de 

verksamheter vi har i respektive krets för att kunna samordna och utveckla 

verksamheten. Beslut är fattat att det nya namnen blir Lomma-Bjärreds rödakorskrets, 

och att Lomma går upp i Bjärred-Borgeby-Önnerupskretsen.  

 

Vårt senaste möte i gruppen var den 10 juni och kommande möte är inplanerat till den 

4 november. Tills dess skall en Avsiktsförklaring tagits fram av båda kretsarna och 

delgivits varandra för att sedan sammanställas. Om du har frågor om sammangåendet 

är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen! 

 

 
Kerstin på Centrumtorget 

Röda Korsets dag den 8 maj 
Den 8 maj år 1828 föddes Henry 

Dunant, som 35 år senare grundade 

Röda Korset. 1901 tilldelades han 

Nobels fredspris. Vi uppmärk-

sammade dagen genom att  ge oss ut 

på Centrumtorget i Lomma och möta 

folk och informera om vår verk-

samhet. Den nyanskaffade beach-

flaggan kom väl till pass när 

styrelsemedlemmarna Kerstin och 

Karin informerade om vår verksamhet 

i kretsen. Men tyvärr kunde vi ju inte 

i pandemin-tider bjuda in till någon 

verksamhet. Trots detta var det flera 

som blev lite nyfikna på vad vid kan 

erbjuda. Ni kommer säkert att se oss 

fler gånger  på Centrumtorget. 

 

 

 

Samverkan och språkcafé 
Kommunens föreningslots Sebastian Sanchez Riveros driver två projekt i kommunen 

där kretsen är aktiv. Det ena handlar om hur vi kan samverka för att inkludera fler i 

Lommas föreningsliv – ”Samverkan för inkludering”. Där ser vi att vår krets kan 

engagera personer att deltaga aktivt i våra evenemang. Föreningslotsen leder också 

processen att starta språkcafé. Detta finns redan etablerat i Bjärred, men inte i Lomma. 

Här ställer sig vår krets positiv. Vi kommer att informera på vår hemsida hur dessa 

projekt utvecklas i vår krets. 

 

 

 



 

Riksstämma 23-30 maj 

 
 

I  år var det Riksstämma. Det är SRK:s högsta beslutande organ. Där deltar en 

representant från varje kommun där SRK har kretsar. Detta år var det vår krets som 

skickade en representant, vice ordföranden Gittan. Förra gången, m a o för tre år 

sedan, var mötet förlagt till Visby. I år var det dock förlagt till var och ens dator, dvs.  

digitalt.  

 

Det var flera förmöten innan första stämmodagen för att vi alla skulle klara det 

tekniska och vara insatta i arbetsgången. Omkring 260 personer deltog på stämman, 

som var förlagd till flera dagar för att inte behöva sitta hela dagarna vid skärmen. Här 

behandlades de 42 inkomna motionerna och det gällde att hela tiden vara alert för att 

kunna ta ställning och rösta enligt det digitala systemet. Inga större beslut fattades och 

mycket finns att läsa om Riksstämman på SRK:s intranät Rednet. 



 

Här avslutar avgående ordföranden Margareta Wahlström riksstämman och lämnar 

över klubban till … 

 

… nyvalda Anna Hägg-Sjöquist 

 

 



Höstens program 2021 

Vi hoppas nu i skrivande stund att vi får möjlighet att genomföra det program vi tagit fram för 

hösten. För aktuell information, se vår hemsida! 

Trivselkvällar, Mötesplats Havsblick, lokal Skäggdoppingen, kl.18-20.00 

2 september Vårdcentralen informerar 

7 oktober  Höst- och julinspiration med trädgårdscoach Eva Hedgate  

11 november Medlemsmöte (endast för medlemmar i Lomma rödakorskrets) 

25 november  Lommas kommunpolis Håkan Persson  

 

Söndagscafé, Mötesplats Havsblick, lokal Skäggdoppingen, kl.14-15.30 

26 september 

10 oktober 

24 oktober 

28 november 

19 december 

 

Fester, Mötesplats Havsblick, lokal Restaurangen, kl. 14-16.00 

29 september   Kanelbullefest med Gummibandet som spelar och sjunger 

15 december  Julfest med Gummibandet som spelar och sjunger, samt dans kring granen  

 

Hoppas vi ses snart! 

 

De bästa hälsningar  

Styrelsen 

 

 

Styrelsen består av: 
Stina Dalgart, ordförande 

Gittan Holmström, vice ordförande och sekreterare 

Ingegerd Hägg, redovisningsansvarig 

Lena Svensson, kassör 

Kerstin Petré, medlemsansvarig 

Karin Lager  

Margareta Karrman 

Ann-Christine Elmström 
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