
 

  

 

 

Verksamhetsberättelse år 2021 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 

Karin Lager, ansvarig för profilkläder 

Ann-Christin Elmström 

Margareta Karrman 

 

Revisorer: Sonja Bergqvist och Tina Rejnefelt 

Valberedning: Kerstin Larsson 

 

 

Pandemin följde tyvärr med oss in i detta år och vårens program fick helt ställas in. När det 

sedan öppnades upp efter sommaren startade vi våra söndagscaféer och Trivselkvällar. Till en 

början gällde föranmälan för att kunna begränsa antalet och hålla avstånd i lokalerna. Den 29 

september kom nya restriktioner och föranmälan togs bort. Det var samma dag som vi 

ordnade vår kanelbullefest! Under hösten har vi haft sex söndagscaféer med 15-20 gäster per 

gång. Caféerna håller vi på Mötesplats Havsblick kl. 14.00-15.30. Vi har också kunnat bjuda 

in till tre Trivselkvällar med intressanta möten/föredrag. Vi har haft besök av 

Verksamhetschefen för Vårdcentralen i Lomma, Trädgårdscoach Eva Hedgate samt vår 

kommunpolis.  

 

Vi har också tagit tillfället i akt att vid två tillfällen, bland annat på Rödakorsdagen den 8 maj, 

visa oss på Centrumtorget i Lomma för att informera om vår verksamhet. Vi fanns också med 

som aktiv utställare i september när Hinderloppet gick av stapeln vid piren i Lomma. 

 

Styrelsens arbete har trots pandemi och restriktioner fortgått som vanligt med våra månatliga 

möten. Vi har hela tiden noga följt Folkhälsomyndighetens och kommunens 

rekommendationer och restriktioner, vilket medfört både digitala möten liksom möten i stor 

lokal med avstånd. Styrelsemedlemmar har även deltagit i digitala möten som kommunens 

föreningslots bjudit in till. Dessa har handlat om Samverkan för inkludering. I detta 

sammanhang startade vi, tillsammans med Strandkyrkan, ett språkcafé i deras lokaler. Dock 

såg vi oss nödsakade att dra oss ur denna verksamhet då vi inte hade möjlighet att ställa upp 

med erforderligt antal personal vid varje tillfälle. 

 

 

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



 

Samverkansrådet, där vår krets och Bjärred-Borgeby-Önnerupskretsen (BBÖ-kretsen) ingår, 

skall mötas två gånger per år för att hitta former för samarbete, allt enligt direktiv från 

Svenska Röda Korset. Under året hölls endast ett möte i rådet, då pandemin gjorde att vi 

flyttade höstens möte till den 17 januari, 2022. 

 

Samverkansrådets medlemmar bildade i januari ”Arbetsgruppen för sammangåendet”. 

Sammangåendet mellan Lomma och BBÖ-kretsen skall enligt direktiv från SRK vara 

genomförd till årsskiftet 2023/24. Vi har haft digitala möten i arbetsgruppen och en tidsplan 

är lagd för att hinna med alla steg som skall tas i processen. Namnet på den nya kretsen blir 

Lomma-Bjärreds rödakorskrets. 

 

Detta år var det Riksstämma i SRK. Gittan Holmström från Lommakretsen deltog i den 

riksomfattande digitala stämman och representerade de två ovan nämnda kretsarna i 

kommunen.  

 

Lommakretsen har under året vidarebefordrat 2 000 kronor till SKR. Dessa pengar kommer 

från insamlingsbössor vid våra evenemang. 

 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 211 personer, varav 11 nya medlemmar tillkom under året. 

  

Lomma rödakorskrets  

Styrelsen  
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