
 
 

Till alla medlemmar i Lomma rödakorskrets 

 

Kretssammangående våren 2023 

Två kretsar ska bli en 

När vi går in i år 2024 kommer Svenska Röda Korset att vara 

organiserat i kommunkretsar. För oss i Lommakretsen innebär detta 

att vi då gått samman med den andra kretsen i kommunen -  Bjärred-

Borgeby-Önnerupskretsen, som vi kort kallar BBÖ-kretsen. Detta 

kommer att ske under våren 2023. 

 

Bildandet av kommunkretsar är ett beslut fattat av Svenska Röda 

Korsets högsta beslutande organ, Riksstämman, och därför ett beslut 

som berör alla kretsar i Sverige. I den strategiska inriktningen för 

Svenska Röda Korset står det att ”organisationen skall möta de största 

humanitära behoven, kunna agera snabbt i en kris och vara en röst för 

människor i utsatta situationer”.   

 

Svenska Röda Korset vill alltså ha en stark lokal närvaro så att vi i 

kretsarna kan vara en tydlig och handlingskraftig samarbetspartner 

och humanitär aktör i kommunen. Tillsammans blir vi starka! 

 

Så här började det för oss 

Det var på ett möte i Samverkansrådet* i januari 2021 som 

Sammangåendegruppen bildades. Från Lommakretsen består gruppen 

av ordförande Stina Dalgart och vice ordförande Gittan Holmström 

och tidigare - under större delen av tiden - också styrelseledamot 

Kerstin Petré. Från BBÖ-kretsen ingår ordförande Marja Ekblom, 

kassör Britt-Louise Bernerson och vice ordförande Inga-Kerstin 

Nelving-Persson. 

* Samverkansrådet består av tre representanter från vardera kretsen. 

De träffas två gånger per år för att samordna aktiviteter.  

 



Vi är nu inne i slutskedet i sammangåendeprocessen, och följer den 

tidplan vi gemensamt satt upp. Mötena var till en början digitala p g a 

pandemin med har övergått till fysiska möten i Lomma. 

 

Detta har vi gjort hittills 

* tagit fram en nulägesbild för respektive krets. Vi har mycket olika 

verksamheter och vi är överens om att dessa skall fortsätta i den nya 

krets som bildas 

 

* tagit fram en gemensam tidplan och bestämt hur processen ska gå 

till  

 

* följt upp mötena i Sammangåendegruppen på våra styrelsemöten i 

Lommakretsen 

 

* beslutat att Lommakretsen går upp i BBÖ-kretsen, med andra ord vi 

behåller BBÖ-kretsens organisationsnummer efter sammangåendet 

 

* beslutat att den nya kretsen skall heta Lomma-Bjärreds 

rödakorskrets 

 

* stämt av arbetet med Jonas Prawitz, tjänsteman i Svenska Röda 

Korset, LRU** på ett möte den 27 oktober i år 

 

Vi räknar med att sammangåendet skall innebära en nystart. Styrelsen 

är tänkt att arbeta strategiskt och delegera det operativa arbetet till 

andra frivilliga på de orter de verkar idag. 

 

Den nya styrelsen tas fram genom att kretsarnas valberedningar går 

samman och lämnar gemensamt förslag på ledamöter på den första 

gemensamma kretsstämman under våren 2023. Den nya styrelsen 

föreslås bestå av 50/50 representation Lomm/Bjärred. 

 

 

** ” Lokal och Regional Utveckling”. Denna enhet har som sin 

uppgift att stötta kretsar och regionråd vid verksamhetsutveckling och 

vid kretssammangående.  



Så här går vi vidare 

* BBÖ-kretsen ser till att få godkännande av Regionrådet om 

namnändringen och skickas sedan till Svenska Röda Korset 

 

* den 22 februari 2023 håller Lommakretsen sin sista stämma och 

fastställer sammangåendet, samt utser två likvidatorer. När 

stämmoprotokollet är underskrivet börjar likvidatorerna sitt jobb att 

flytta över medel från Lommakretsen till BBÖ-kretsen (blivande 

Lomma-Bjärreds rödakorskrets) Likvidatorerna har då 

firmateckningsrätt för Lommakretsen att utföra de beslut som fattats 

på stämman rörande föreningens ekonomi  

 

* när underskrivet protokoll från stämma 2023, och Regionrådets 

beslut om sammangåendet har kommit in till Svenska Röda Korset 

flyttas medlemmarna över till den nya kretsen 

 

*BBÖ-kretsen (som då bytt namn till Lomma-Bjärreds rödakorskrets)   

kallar till kretsstämma för den nya kretsen. På denna stämma väljs den 

nya kretsens styrelse.  

 

Vi har fortlöpande informerat om sammangåendet på webbsidan: 

6 januari 2021 i vårt medlemsblad 

3 februari 2021 med gemensam information till båda kretsarna 

8 augusti 2021 i vårt medlemsblad 

15 januari 2022 i vårt medlemsblad 

15 september 2022 i vårt medlemsblad 

 

Det finns ett antal dokument på Rednet***, t.ex. ”Guide för kretsar 

som går samman” med information om sammangåendeprocessen.  

 

***Rednet är Svenska Röda Korsets intranät som alla kan nå: 

rednet.redcross.se 
                                                                                                                               2022-12-14/giho 

____________________________________________________ 
För mer information:  

Gittan Holmström, gittan.holmstrom@redcross.se. tel. 0730 591674 

webbsida: www.redcross.se/lomma     

e-post: lomma@redcross.se      
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