
 

  

 

 

Verksamhetsberättelse år 2020 för Lomma rödakorskrets  
  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

 

Stina Dalgart, ordföranden med ansvar att planera, administrera, leda och fördela 

styrelsearbetet, ansvarig för Väntjänsten, representant i Samverkansrådet 

Gittan Holmström, vice ordföranden och sekreterare samt ansvarig för lokala webbsidan, 

adjungerande i Samverkansrådet 

Lena Svensson, kassör, postansvarig 

Ingegerd Hägg, redovisningsansvarig 

Kerstin Petré, medlemsansvarig, adjungerande i Samverkansrådet 

Gulli Nilsson, ansvarig för Trivselkvällar 

Karin Lager, ansvarig för keramikkurs, profilkläder 

 

Revisorer: Sonja Bergqvist och Tina Rejnefelt 

Valberedning: Kerstin Larsson 

 

 

Detta år går till historien som ”Corona-året” med rekommendationer, restriktioner 

och förbud. Det har naturligtvis drabbat vår verksamhet hårt. Vi hann med en mycket 

välbesökt julfest på Mötesplats Havsblick och två söndagscaféer innan allt stängdes ner.  

 

Styrelsens arbete har dock fortgått och vi har hållit våra styrelsemöten, så när som på det i 

mars som vi tvingades ställa in. Vi har anpassat möteslokalerna efter omständigheterna, m a o 

följt Fohm:s rekommendationer. Det betyder att vi har träffats utomhus liksom även i en stor 

lokal. Då alla styrelsemedlemmar inte har känt sig bekväma med att mötas inomhus har vi 

haft en hel del telefonkontakt i styrelsen, samt skrivit informativa protokoll. 

 

Besöksverksamheten har fungerat under året genom att parterna kunnat mötas utomhus.  

 

Tidigt under pandemin kontaktades kretsen av kommunen som efterfrågade hjälp att montera 

engångs skyddsförkläden/rockar till hemtjänstpersonalen. Under några veckor i april arbetade 

ett antal kretsmedlemmar med att tejpa och svetsa hundratals skyddskläder på Mötesplats  

Havsblick. 

 

Vi startade också en ”ring-kedja” som vände sig till våra medlemmar 70 plus. Från vår 

medlemslista delade vi upp uppgiften mellan några av styrelsemedlemmarna att ringa 70+ för 

att höra hur de klarade sin isolering samt om och vad de behövde för hjälp. Hjälpbehovet var 

inte så stor.  Desto större var uppskattningen att få samtalen. Denna kontakt fortsatte under 

hela året, för dem som önskade. 

 

 

 

 



 

 

I  oktober möttes Samverkansrådet, rådet för de båda kretsarna i kommunen, till ett digitalt  

möte. Den stora frågan är sammangåendet till en krets. Tidsfristen har förlängts och 1 januari 

2024 skall det endast finnas en krets i varje kommun. Vi bestämde att sammangåendet skall 

vara genomfört senast hösten 2023. Vi beslutade också vid detta möte att skicka ut ett  

gemensamt informationsblad om sammangåendet till våra samtliga medlemmar. Denna 

information finns också på vår hemsida. 

 

Såsom ordföranden i frivilligorganisationen Lomma rödakorskrets bjöds under året Stina 

Dalgart in att medverka i kommunens projekt ”Påverka äldreomsorgen”. Stina Dalgart och 

Gittan Holmström har deltagit i fokusgruppen ”Frivilliga” under  projektledare Livia Deák 

Jönssons ledning. Det handlar om kommunens framtida drift av äldreboendena efter den 1 

mars 2021, där vi fått löpande information samt haft möjlighet att påverka. 

 

Vi har även haft kontakter med Treklövern/Närståendestödet för att informera och dela med 

oss av våra respektive aktiviteter. Region Syd, dit Lomma rödakorskrets hör, har varit en 

viktig kontakt under året när det gäller stöd till vår verksamhet. 

 

I november publicerades en ny lokal webbsida för respektive kommun. Det är en del i ett 

större projekt som Svenska Röda Korset (SRK) kallar för ”Ett Röda Korset på nätet”. Det har 

varit ett omfattande arbete för kretsen att bygga upp den nya hemsidan med lättillgänglig och 

relevant information.   

 

Kretsen har under året vidarebefordrat totalt 12 000 kronor till SKR. Dessa pengar kommer 

från insamlingsbössor och lottförsäljning på julfesten och de två söndagscaféerna, samt 5 000 

kr till julkampanjen från kretsens konto. 

 

I december gjorde vi ett värvningsutskick via brev respektive e-post till våra medlemmar i 

årsgruppen födda 1950-1990, i syfte att locka volontärer samt personer till vår styrelse.  

 

I slutet av året kunde vi konstatera att vi inte skulle kunna genomföra en kretsstämma med 

fysisk närvaro p g a pandemin. Vi började då planera för en elektronisk uppkopplad stämma. 

  

Medlemsantalet var vid årsskiftet 215 personer, varav 30 nya medlemmar tillkom under året. 

  

Lomma rödakorskrets  

Styrelsen  
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