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Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året, utöver det konstituerande sammanträdet, haft elva protokollförda 
möten.

Styrelsen har ordnat en vårträff för verksamhetsledarna den 8 april samt ett skriftligt nyhetsbrev 
den 22 oktober. Därutöver arrangerades en temadag för samtliga aktiva Rödakorsare i Eskils-
tuna kommun i Parken Zoo den 23 september. Vid tematräffen redovisades de beslut som tagits 
vid årets Riksstämma för Svenska Röda Korset av vårt riksstämmoombud Inger Ungvall. Före-
dragshållare var kommundirektören i Eskilstuna kommun Pär Eriksson, som berättade om Es-
kilstunas utveckling med historiska återblickar till S:t Eskil och framåt. Han konstaterade bl.a. 
att Eskilstuna alltid varit en stad dit invandrare kommit. Ann Wedin från SRK berättade därefter 
om flyktingsituationen och om EU-migranternas situation i hemland, i första hand Rumänien, 
och i Sverige.

Eskilstunakretsen har under hösten haft ett samarbete med Eskilstuna-Kuriren och genomfört 
insamling av pengar till förmån för insamlingen ”På flykt”.  Insamling till detta ändamål har 
också skett i samarbete med ABF och i samband med Malena Ernmans julkonsert i Lokomo-
tivet.  

I september pågick en rekryteringskampanj där styrelsen anordnade en träff för intresserade 
nya volontärer. 22 personer hade anmält intresse att delta men sammankomsten samlade drygt 
70 personer. Ett antal av dessa deltar nu i Rödakorsutbildningar för att sedan åta sig olika upp-
drag.

En ny verksamhet kommer att startas i början av 2016, ”En vän vid sjuksängen” som vänder 
sig till svårt sjuka och döende patienter. Verksamheten kommer att startas på Mälarsjukhusets 
Viktoriaenhet och planeras fortsätta på fler avdelningar. Initiativet har mötts mycket positivt 
av klinikchefen.  Det är f.d. sjuksköterskor som under hösten utbildats i Rödakorskunskap och 
Medmänskligt bemötande.

Styrelsen har också under hösten sagt upp nuvarande förhyrda lokaler på Västeråsvägen. Dessa 
har inte varit helt ändamålsenliga då de fördelar sig i tre plan med besvärliga trappor emellan. 
Trapporna har varit ett problem för personal och även kunder. De personer som har gång-
svårigheter eller sitter i rullstol har inte kunnat handla kläder då dessa exponeras och säljs på 
övervåningen. Secondhandverksamheten kommer därför att flyttats till nya lokaler som förhyrs 
på Nystrandsgatan 29.

Samverkansråd
Eskilstunakretsen har under året haft regelbundna träffar med de två ytterligare kretsar som finns 
i kommunen, nämligen Hällbybrunn och Näshulta. Samverkansrådet tillför kretsarna informa-
tion och samarbete. Bägge landsbygdskretsarna deltog också i temadagen som Eskilstunakret-
sen arrangerade i Parken Zoo i september. Eskilstunakretsens representanter i samverkansrådet 
har varit Inger Ungvall och Margareta Olsson. Margareta Olsson har under året avsagt sig upp-
draget och ersätts nu med Kerstin Lindroos.

Frivilligledare/kontaktpersoner 

Flyktinggruppen      Vilande                                                 

Hemsida o sociala medier     Pär Åkerblom 

Insamling                                  Monica Fridh, Heli Flöjgaard 

Integrationsgrupp                   Annika Dahl, Gunilla Schröder 

Kupan Strandgatan                 Margita Söderqvist 

Kupan Nystrandsgatan            Monica Fridh, Heli Flöjgaard 

RK-värdar MSE                         Birgit Kindahl 

RK-värdar E:tuna Kommun     Ulla Norberg 

Musik på äldreboende           Solveig Lundström 

Riksstämmoombud                 Solveig Lundström/ersättare Heli Flöjgaard 

Skoltjänsten                            Margareta Olsson 

Sygruppen                                Els-Marie Hedenström 

Väntjänsten                              Ulla Norberg, Kerstin Lindgren 

En vän vid sjuksängen            Ing-Marie Backman, Lisbeth Rosvall 

Cafe Rutan                               Ulla Nordberg 

Läxläsning                                Urban Wallin/Solveig Lundström 

 

Styrelsens verksamhet 

Styrelsen har under året - utöver det konstituerande sammanträdet - haft 16 protokollförda 
möten. En del av dessa har varit digitala på grund av pandemin. Styrelsen hade planerat två 
träffar för verksamhetsledarna, en under våren samt en under hösten. Vid dessa två tillfällen 
skulle information utbytts om verksamheten både centralt inom Svenska Röda Korset och 
lokalt inom kretsen samt ett utbildningstillfälle. Tyvärr blev allt inställt på grund av pandemin 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 

Styrelsen för Röda Korsets Eskilstunakrets avger härmed följande berättelse för  
verksamheten under 2021. 
 

Styrelse och förtroendevalda 

Ordförande      Solveig Lundström 

Vice ordförande  Helen Wretling 

Sekreterare     Ewy Sikström 

Kassör      Pär Åkerblom 

Ledamöter                           Inger Johansson 

      Monica Wikberg 

Jan-Åke Karlsson 

Urban Wallin 

Lisa Krushberg 

Adjungerad      Heli Flöjgaard (administrativ samordnare) 

Revisor auktoriserad  Johan Rudengren 

Ersättare auktoriserad            Stefan Murbäck 

Revisor lekman  Birgit Kinhdal 

Ersättare lekman   Vakant 

 

Valberedning   

Birgit Kindahl 

Per-Inge Pettersson 

 

Hedersmedlemmar 

Lilly Andersson samt Inger Klingensjö 

 

Frivilligledare/kontaktpersoner 

Näshultagruppen Lisa Krushberg 

Flyktinggruppen      

Hemsida o sociala medier   Pär Åkerblom 



Ekonomi - Insamling
Insamlingsresultatet slutade på drygt 796 000 kr för året och bidraget till hjälpverksamheter, 
inom och utomlands, blev omkring 1 139 000 kr. Vårt bidrag till Världens Barn slutade på 
nästan 649 000 kr vilket gjorde att vi, även detta år, blev bästa storstad.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla, privatpersoner och företag, som generöst bidragit 
till vårt goda insamlingsresultat. Även ett stort tack till alla de frivilliga som med sin tid gjort 
det möjligt att samla in dessa pengar.

Under ett antal år har diskussioner pågått om ideell Secondhandverksamhet ska vara moms-
pliktig eller ej. Skatteverkets ställningstagande från den 17/9-2014 innebar att ideella föreningar 
blev momspliktiga för den second handförsäljning som bedrevs under 2015. Ett undantag fanns 
och det var för de föreningar som bedrev en verksamhet där antalet öppna försäljningstimmar 
understeg 24 timmar per vecka .

Styrelsen utredde vilken resultatpåverkan alternativen ”Fortsätta att ha öppet som vanligt och 
betala moms” alternativt ”Minska öppethållandetiden för att slippa betala moms” skulle få. 
Båda alternativen påverkade resultatet negativt men att minska öppettiderna skulle påverka 
minst.

Försäljningen i butikerna minskade med totalt 346 000 kr (Strandgatan med ca 117 000 kr och 
Västeråsvägen med ca 229 000 kr).

Insamlingar    Insamlat                   Skickat till HK/ 
  Radiohjälpen

Världens Barn 1) 681 234 kr 2) 648 967 kr 3, 4)

Katastroffonden   34 447 kr  150 000 kr 5)

Vårinsamling – 
på flykt   74 741 kr 200 000 kr

Nepal        840 kr   30 000 kr

Syrien     4 000 kr   30 000 kr

Minnesadresser          50 kr lokal insamling

EU-migranter      1000 kr   80 000 kr

1) Försäljningen i våra secondhandbutiker har under en period  
     varit tillägnad insamlingen för Världens Barn.
2) 50 801 kr reserverat till Världens Barninsamlingen 2016
3) Pengarna skickas direkt till Radiohjälpen
4) De 22 100 kr som reserverats föregående år har redovisats
5) De 37 576 kr som reserverats föregående år har redovisats

Kostnaderna i samband med insamlingar uppgick till 6 458 kr
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Röda Korsets organisation står inför en väsentlig förändring i framtiden. Vid Riksstämman. 
2019 togs beslut att varje kommun endast kommer att vara en krets. Detta innebär i 
Eskilstuna kommun att de två landsbygdskretsarna Näshulta samt Hällby kommer att slås 
samman med Eskilstunakretsen och bli en gemensam juridisk person år 2021. 

Styrelsen har ett samarbete med stiftelsen Fredrik Lindströms minne samt Simon och Iblyas 
minnesfond.  

Ansvarsområden för styrelsen 2020 

 Caféverksamheten                  Monica Fridh 

 Flyktingarbete                           Urban Wallin 

 Integration                                Solveig Lundström 

 Insamling/ Bössinsamling      Heli Flöjgaard 

 Kupan/ Transport                    Monica Fridh/ Jan-Åke Karlsson 

 Kupan vid Strandgatan           Inger Johansson 

 Röda Kors-värdar                    Urban Wallin 

 Krisberedskap                          Pär Åkerblom 

 Skoltjänst                                  Monica Wikberg  

 Sygrupp                                     Inger Johansson 

 Volontärer vid sjuksängen     Inger Johansson/Margita Söderqvist 

 Ta hand om intresserade      Solveig Lundström 

 Medlemsansvarig                    Per Åkerblom/Heli Flöjgaard 

 Materialanskaffning               Heli Flöjgaard 

 Musik vid äldreboende  Solveig Lundström 

 Ombud vid Riksstämma         Solveig Lundström, ersättare Heli Flögaard 

 Väntjänsten                              Monica Fridh 

 Samverkansråd                        Solveig Lundström  

 

Insamling      Monica Fridh, Heli Flöjgaard 

Integrationsgrupp   Annika Dahl, Gunilla Schröder 

Kupan Strandgatan   Margita Söderqvist/Inger Johansson 

Kupan Nystrandsgatan  Monica Fridh, Heli Flöjgaard 

Transport  Jan-Åke Karlsson, Monica Fridh 

RK-värdar MSE  Birgit Kindahl 

RK-värdar E:tuna Kommun    Ulla Norberg 

Riksstämmoombud                 Helen Wretling/ersättare Heli Flöjgaard 

Skoltjänsten                              Margareta Olsson 

Sygruppen                               Els-Marie Hedenström 

Väntjänsten                               Ulla Norberg, Kerstin Lindgren 

En vän vid sjuksängen             Ing-Marie Backman, Lisbeth Rosvall 

Cafe Rutan                           Ulla Nordberg 

Läxläsning                           Urban Wallin/Solveig Lundström 

Språkcafe  Helen Wretling 

Musik på äldreboendena Solveig Lundström 

 

Styrelsens verksamhet 

Styrelsen har under året - utöver det konstituerande sammanträdet - haft 16 protokollförda  
möten. Styrelsen hade planerat en träff/utbildning för volontärerna som tyvärr ej kunde genomföras 
på grund av pandemi. Vid detta tillfälle skulle information ha utbytts om verksamheten både centralt 
inom Svenska Röda Korset och lokalt inom kretsen samt ett utbildningstillfälle.  
 
Röda Korsets organisation har förändrats. Vid Riksstämman 2019 togs beslut att varje kommun 
endast kommer att vara en krets.  Detta innebar att de två landsbygdskretsarna Näshulta ingick i 
Eskilstuna kretsen samt har en styrelseplats i Eskilstuna Röda Kors krets och blev en gemensam 
juridisk person 2021 samt att Hällby upphörde.  
 
Styrelsen har ett samarbete med stiftelsen Fredrik Lindströms minne samt Simon och Iblyas 
minnesfond 
 
Ansvarsområden för styrelsen 2021 
 
Näshulta arbetsgrupp Lisa Krushberg 
 
Caféverksamheten Monica Fridh 
 
Flyktingarbete  Urban Wallin 
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Mötesplats Secondhandbutiken Västeråsvägen
Vårt museum står fint i entrévåningen, som en bra presentation av Röda Korset, tillsammans 
med caféet, som fungerar bra och används flitigt, även vid interna möten och kursverksamhet 
på kvällstid.

Totalt har under året 31 personer varit sysselsatta i vår verksamhet varav 18 personer kommit 
från andra organisationer. 

Behovet av personal fungerar tillfredsställande bortsett från att transporten idag endast består 
av två personer från fas-3.

Verksamhets- och planeringsmöten tillsammans med transportgruppen har hållits med jämna 
intervaller. 

Frivilligledare har under året deltagit i kurser och seminarier.

Fyndmarknaden och klädförsäljningen på övre plan lockar många besökare och fortsätter att 
vara mycket populärt. Vid vissa tillfällen, när lagren blivit överfulla, reas för att få plats med 
nya varor och kläder i butiken.

Under december månad har alla haft fullt upp med att packa, sortera och förbereda inför flytten 
till nya lokalen på Nystrandsgatan 29.

Öppethållande:   måndag – fredag kl. 12.00 – 16.00  
    lördag 11.00 – 14.00

Semesterstängt:  2015-06-17 – 2015-08-09 (öppet lördagar)
Julstängt:  2015-12-21 – tills Nystrandsgatan 29 öppnat 2016-01-23

Transportgruppen
Leveranser och hämtning av möbler och annat gods sker varje dag från måndag till fredag. 
Transportbilen fungerar tillfredsställande och underlättar lastning och lossning mot tidigare, i 
och med automatisk hissanordning.

Ett antal frivilliga, tillsammans med personer från Arbetsförmedlingens fas-3 har varit till stor 
hjälp vid transporterna. Rekryteringsbehov till transporten föreligger.

Mötesplats Secondhandbutiken Strandgatan
Arbetet har under 2015 utförts av 28 frivilliga rödakorsare. Tre personer har varit i arbets-
marknadsåtgärder under året därav en i fas-3 och två personer har arbetat i affären för att för-
bättra sin svenska. Några har deltagit i kursen ”Medmänskligt bemötande”.

Samarbetet med Näshultakretsen på fredagar har fortsatt även detta år. Eftersom lag om moms-
plikt på ideell secondhand infördes minskades öppettiderna för att slippa betala pengar avsedda 
för hjälpverksamhet i moms. Butiken på Strandgatan fick därmed ett minskat öppethållande med 
ca 30%, vilket också motsvarar den minskning av försäljningen som blev följden av detta.

Samverkansråd 

Samverkansrådet har ej kunnat mötas på grund av den rådande pandemin. Den kommer att 
avslutas i samband med årsmötet 2020 efter ett beslut på Riksstämman i Visby 2019  

Ekonomi – Insamling  

I mars stängde vi, på grund av pandemin, alla våra verksamheter. Det blev ett antal 
tuffa veckor där vi inte visste hur verksamheten skulle kunna fortsätta och hur vi 
skulle få intäkter till våra kostnader. 

Vår hyresvärd på Nystrandsgatan reducerade hyreskostnaden för ett kvartal vilket 
var till stor hjälp. Ett stort tack för den hjälpen. 

Omställningsbidrag söktes och vi blev beviljade 94 999 kr 

Nya volontärer söktes och till slut kunde vi, med ett till stora delar nytt gäng 
volontärer, åter öppna butiken på Nystrandsgatan med begränsade öppettider. 

En möjlighet att öppna en pop-up butik i gallerian Tuna Park gavs och på några få 
veckor, i pandemitid, lyckades vi både ordna med lokalen, skyltning och nya 
volontärer. Tyvärr blev lyckan kort då regionala föreskrifter gjorde att flera av de nya 
volontärerna inte längre hade möjlighet att jobba. De kvarvarande volontärerna har 
gått in i verksamheten på Strandgatan så att de kunnat åter öppna ett par dagar i 
veckan och planerar för att öppna upp ytterligare dagar efter årsskiftet. 

Tyvärr har pandemin bidragit till att vi inte kunnat skicka lika mycket pengar till 
hjälpverksamhet. Under året samlade vi in 87 240 kr och skickade 72 885 kr till 
Katastroffonden och 55 195 kr till Världens Barn. 

  

Insamlingar Insamlat Skickat till 
HK/Radiohjälpen 

  
Världens Barn 55 195 kr 1 55 195 kr 1 
Katastroffonden 32 030 kr 72 885 kr 

  

1 Pengarna skickas direkt till Radiohjälpen 

Insamlingskostnaderna för årets blev endast 90 kr. 

  

 

 

Integration  Solveig Lundström 
 
Insamling/ Bössinsamling Heli Flöjgaard 
 
Kupan/ Transport Monica Fridh/ Jan-Åke Karlsson 
 
Kupan vid Strandgatan Inger Johansson 
 
Röda Kors-värdar Helen Wretling 
 
Krisberedskap  Pär Åkerblom/Anders Larsson 
 
Skoltjänst  Monica Wikberg 
 
Sygrupp  Inger Johansson 
   
Volontärer vid sjuksängen Inger Johansson/Margita Söderqvist 
 
Ta hand om intresserade Solveig Lundström 
 
Medlemsansvarig Per Åkerblom/Heli Flöjgaard 
 
Materialanskaffning Heli Flöjgaard 
 
Ombud vid Riksstämma Helen Wretling, ersättare Heli Flögaard 
 
Väntjänsten  Monica Fridh 
 
Samverkansråd Solveig Lundström 
 
Sygruppen  Inger Johansson 
 
Tradera  Ewy Sikström 
 
Vaccination/Parken Zoo Helen Wretling 
 
Ekonomi – Insamling  

På grund av rådande pandemi valde styrelsen att säga upp hyreskontraktet för Strandgatan under 
2020 och under hösten 2021 stängdes därför butiken.  

Resultatet för Strandgatan blev drygt 51 000 kr och Nystrandsgatan 140 000 kr. Förutom de fysiska 
butikerna har vi vår webbutik på Tradera som inbringade strax över 27 000 kr. 

Vår hyresvärd på Nystrandsgatan har även detta år hjälpt oss genom att reducera hyreskostnaden 
vilket vi sänder ett stort tack för. 

Under året samlade vi in 152 015 kr och skickade 350 000 kr till Katastroffonden och 49 422 kr till 
Världens Barn. Förutom med bössinsamling har Näshulta rödakorsgrupp bidragit till insamlingen 
genom kaffeservering, våffelgräddning och julmarknad. 

Vi har valt att sända en större summa pengar till Katastroffonden vilket gör att vi i år redovisar ett 
minusresultat. 
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Även antalet cafégäster har minskat. Som kompensation hade butiken öppet 6 lördagar under 
sommaren, vilket föll väl ut. Affären har även i år försökt framtona märkeskläder och kläd- 
skyltning. Personal- och planeringsmöten har anordnats varannan månad under våren och 
hösten, vilka varit mycket välbesökta.

Öppethållande:  måndag – fredag 12.00 – 16.00  
    lördag 11.00 – 14.00

Semesterstängt:  2015-06-17 – 2015-08-09 (öppet lördagar)
Julstängt:  2015-12-21 – 2016-01-06

Första hjälpen-gruppen
År 2015 startade med stormsteg. I januari tillträdde Camilla Astbring och Sten Scherberg 

som nya verksamhetsledare. 
I mars månad blev 8 av 9 praktikanter behöriga förstahjälpare. Alla i gruppen har komplette-

ringsutbildats, vilket gör att Eskilstunas förstahjälpengrupp består av 11 behöriga förstahjälpare 
från februari 2015.

Då det blivit ytterligare personer i gruppen har det funnits behov av att anskaffa mer kläder 
för att kunna vara rätt och ändamålsenligt klädda i samband med uppdrag. Det finns fortfarande 
behov av kläder då flyktingkrisen under hösten resulterade i att ytterligare personer engagerat 
sig. Några personer har tyvärr även avsagt sig vidare uppdrag.

Redan i februari bemannades en motocrosstävling som sträckte sig ända in i april. Under året 
har samarbete skett med Norrköpingsgruppen, Västeråsgruppen samt Strängnäsgruppen. Det 
har varit frågan om att Eskilstuna förstärkt dessa grupper då deras bemanning inte räckt till för 
de uppdrag som varit aktuella.

Under sommaren efterfrågas gruppen i större utsträckning än vad bemanningen räcker till och 
man tvingas säga nej till vissa uppdrag. Det behövs fler behöriga förstahjälpare. I juni månad 
rekryteras och praktikantutbildas 2 nya medlemmar och gruppen i övrigt ges möjlighet till repe-
tition i Deff-HLR-utbildning.

I augusti slutar två medlemmar pga flytt och tidsbrist, två nya medlemmar rekryteras dock.

I september månad anordnas en gemensam rekryteringsträff. Alltfler personer vill ställa upp i 
samband med flyktingkrisen. Förstahjälpengruppen rekryterar då ytterligare 5 personer. 

I november utbildas gruppen i ”Att mötas i vardag och kris”.

De klädinköp som skett under året har delvis skett i samarbete med Stadium för kläder som 
saknas i Röda Korsets sortiment. Stadium har nu Röda Korsets logotype så att avrop kan ske av 
tröjor, såväl lång- som kortärmade.

Gruppen har under året börjat använda två olika Facebook-sidor. En sida som allmänheten 
kan se och en sida som endast är till för medlemmar i Förstahjälpengrupper. Detta gör att man  
snabbare kan få ut information och därmed bemanna olika uppdrag samt utbyta erfarenheter. 
Den sida som vänder sig till allmänheten gör att Röda Korset synliggörs på ett bättre sätt än tidi-
gare. Under året har gruppen, och övriga FH-grupper i landet, fått tillgång till en app för skade-
rapportering vilken ska underlätta den rapportering som sker i samband med hjälpinsatser.

Mötesplats Secondhandbutiken Nystrandsgatan 

Under 2020 har arbetet utförts av 32 volontärer. Fram till 13 mars, då vi drabbades av 
Pandemin och fick stänga. Med hjälp av nya yngre volontärer i butiken kunde vi åter öppna 
12 maj. 

Vi ändrade våra öppettider till kl. 12-16 och med stängt måndagar. På måndagar arbetade vi 
bakom med hjälp av ”gamla” frivilliga. Vi har fått avstå för personalmöten och större 
sammankomster. Inte heller har vårt café varit öppen, vi har därför nyttjat våra fönster till 
visning av våra varor istället. 

Till vår glädje har personalen jobbat hela sommaren, därmed ingen semesterstängning, 

Julledigheten blev i år 23 december - 6 januari 2021 

Extra Tuna-Park, där vi fick möjligheten att 26 oktober öppna en butik med 15 nya volontärer 
på schemat, hela försäljningen skulle gå till katastrofhjälpen. Tyvärr kunde vi bara hålla 
öppet i två och en halv vecka, då Covid-19 åter slog till och de nu så arrangerade nya, fick 
avsluta sina uppdrag och vi fick stänga. 

Mycket personal har kommit och gått.  

Mötesplats Secondhandbutiken Strandgatan 

Arbetet har under 2020 utförts av 24 volontärer. Fyra personer har varit i 
arbetsmarknadsåtgärder under året. 

Samarbetet med Näshulta kretsen på fredagar har fortsatt under samma tid. 

Affären har även i år försökt framtona märkeskläder och lagt stor vikt att visa varor och 
kläder i skyltfönstret och affär på ett attraktivt sätt. 

I skyltfönstret har Röda korsskyltar visat hur pengarna som kommer in från försäljningen 
används i hjälpverksamhet och betydelsen av återbruk. 

 Personal- och planeringsmöten har anordnats varannan månad under våren och hösten, 
vilka har varit mycket välbesökta. 

Semesterstängt: 2019-06-19 – 2019-08-04 

Julstängt:                 2020-12-23 – 2020-01-06 

Tradera 

Tradera är en ny verksamhet som har fungerar väl. Det har inneburit: • Åtta veckors 
annonstid • 56 utlagda annonser • 46 sålda varor • Resultat exkl. omkostnader och avgifter: 
12 658 SEK 

Insamlingar Insamlat Skickat till HK/Radiohjälpen 

 

Världens Barn   49 422 kr 1   49 422 kr 1 

Katastroffonden 102 593 kr 350 000 kr  

 

1 Pengarna skickas direkt till Radiohjälpen 

Insamlingskostnaderna för årets blev total 815 kr. 

Mötesplats Secondhandbutiken Nystrandsgatan 

Under 2021 har arbetet utförts av 29 volontärer. Vi fortsätter att hålla stängt måndagar, men 
”butiken” kryllar av personal, som tar bort och läggar ut nytt.  Butiken öppen 12-16 vardagar och 
lördag 10-14. Vi har fast schema på vardagar och löpande var tredje lördag. 

10 augusti öppnade vi åter vårt café, vi fortsätter att skylta i våra fönster, vilket har varit bra för 
verksamheten. Från oktober har en del personal från nu nedlagda Strandgatan börjat hos oss. 

Likadant har Sygruppen flyttat från Strandgatan till oss, på onsdag förmiddag innan öppning. 

6 personalmöten har genomförts under året, det sista den 6 december, vi bjöd på julmacka som tack 
för det gångna året. 

Semesterstängt 25 – 9 augusti 
Julstängt 23 december – 10 januari 2022 
 

Mötesplats Secondhandbutiken Strandgatan.  

Arbetet har under 2021 utförts av 24volontärer. Fyra personer har varit i arbetsmarknadsåtgärder 
under året. 
Samarbetet med Näshulta kretsen på fredagar har fortsatt under samma tid. 
Affären har även i år försökt framtona märkeskläder och lagt stor vikt att visa varor och kläder i 
skyltfönstret och affär på ett attraktivt sätt.  
I skyltfönstret har Röda korsskyltar visat hur pengarna som kommer in från försäljningen används i 
hjälpverksamhet och betydelsen av återbruk.  
 Personal- och planeringsmöten har anordnats varannan månad under våren och hösten, vilka har 
varit mycket välbesökta.  

Semesterstängt: Öppet under sommaren. Kupan Strandgatan stängdes i september  

Bolindergården 

Den 19/10 2021 startade Röda korset caféverksamhet på Bolindergården efter möte med 
enhetschefen. Tillsammans kom man överens om att starta ett café för dom boende på 
Bolindergården. Inom Röda korset fanns frivilliga som hade arbetat med caféverksamhet tidigare och 
andra som varit verksamma inom Röda Korset på olika sätt.  
Det bestämdes att vi skulle ha café var fjortonde dag och se om det fanns intresse från dom boende 
och möjlighet för Röda korset att tillhandahålla frivilliga. Bolindergården kunde ställa upp med lokal, 
kaffe, kaffebröd och övrigt som behövdes för att kunna bedriva caféverksamhet.  
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Under 2016 kommer ytterligare behov att finnas att skicka medlemmar på utbildningar så att 
antalet behöriga förstahjälpare blir fler i Eskilstuna.

Summering av ideella timmar 2015

Uppdragstid: 131,75
Frivilligtid: 345,25
Ul-tid: 26
Verksamhetsledartid: 100
Totalt antal uppdrag: 21
Behöriga förstahjälpare dec 2015: 9 st
Praktikanter dec 2015: 7 st

Rödakorsvärdar på Mälarsjukhuset
Syftet med verksamheten i sjukhusets entré är att hjälpa patienter till rätt mottagning eller avdel-
ning. Vid Akutmottagningen finns värdarna till i första hand för att vara medmänniska, någon 
att hålla i handen och finnas till för att lyssna.

Under året har 27 Rödakorsvärdar arbetat på Mälarsjukhuset. Vid huvudentrén finns 
varje vardag, med undantag för skolloven, två värdar mellan kl. 09.00 – 12.00 och mellan  
kl. 12.00 – 15.00. På akutmottagningen finns en värd i regel mellan kl. 15.00 – 18.00.

Under året har en av trotjänarna inom Röda Korset sett sig tvungen att sluta på grund av hög 
ålder. Tyvärr har ingen ersättare ännu rekryterats så där behövs förstärkning. Akutmottagningen 
är just nu fullbemannad.

Under året har en träff skett den 16 september i kupan på Västeråsvägen då många av de som kom 
fick sina Rödakorsvästar och fleecetröjor. Avsikten var också att träffa den kontaktperson som 
finns hos landstinget, Birgitta Kullengren. Hon kunde tyvärr inte komma på grund av sjukdom. 
Rödakorsvärdarna blev emellertid bjudna på traditionell supé på Restaurang Pandion i början av 
december. Kullengren berättade då om de omfattande om- och tillbyggnader som pågår och ska 
sättas igång på sjukhuset. Det är viktigt för Rödakorsvärdarna att känna till var olika mottagningar 
och avdelningar befinner sig i den stora flyttkarusellen för att kunna lotsa patienterna rätt.

Rödakorsvärdar vid kommunens äldreboenden
Syfte och bakgrund till verksamheterna
Café Rutan är mötesplats för dem som bor på kommunens äldreboende och deras anhöriga och 
vänner. Här kan man kostnadsfritt få kaffe eller annan dryck med gott kaffebröd och smörgåsar. 
Det finns också möjligheter att delta i olika aktiviteter t. ex. allsång och underhållning. Syftet 
med verksamheterna på kommunens äldreboenden är att ge boende och deras anhöriga och vän-
ner möjlighet att mötas och känna gemenskap, få förströelse och en god vardag. Café Rutan har 
12 äldreboendevärdar varav 2 praktikanter.

Utbildning
Under året har 7 stycken rödakorsvärdar deltagit i utbildning i Första-hjälpen. 
Två rödakorsvärdar har valt att besöka olika enheter en gång i veckan. Detta har varit positivt 
då inte alla boende har möjlighet att komma till vårt café.

Medarbetarsamtal har genomförts under hösten.

Volontärer vid sjuksängen 

Under 2020 har den varit vilande på grund av pandemin 

Rödakorsvärdar på Mälarsjukhuset 

Syftet med verksamheten i sjukhusets entré är att hjälpa patienterna till rätt mottagning 
eller avdelning. Vid akutmottagningen finns en värd i veckan till för att vara medmänniska, 
någon att hålla i handen och finnas till för att lyssna. Hon är mycket uppskattad av både 
personal och patienterna. Särskilt värdefullt för gamla och ensamma som får någon att hålla 
i handen och som lyssnar samt är en förbindelselänk till personalen. 

 Vid huvudentrén fanns vi varje dag med undantag för skolloven, två värdar mellan 9.00–
12.00 och mellan 12.00–15.00.  De äldre patienterna utan datavana behöver fortfarande vår 
hjälp. Därför måste vi fortfarande hjälpa till att knappa in deras uppgifter. Alla är mycket 
tacksamma att vi kan vara till hands. 

 På grund av pandemin är verksamheten vilande sedan den 13 mars 2020. 

 Rödakorsvärdar vid kommunens äldreboenden 

Café Rutan är mötesplats för dem som bor på kommunens äldreboende, deras anhöriga och vänner. 
Det finns också möjligheter att delta i olika aktiviteter till exempel allsång och underhållning. 

Tyvärr har verksamheten varit stängd på grund av pandemin. 

Integrationsgruppen  

Syftet med denna verksamhet är att träna svenska med invandrare samt informera och 
diskutera svenska seder och bruk för att underlätta integrationen i det svenska samhället. 
Alltsedan hösten 2016 disponerar vi studierum i ABF-huset vid Fristadstorget. Vi är två 
ledare som håller i verksamheten, nämligen Gunilla Schröder och Annika Dahl. 

Under 2020 har vi inte kunnat träffas mer än knappt halva vårterminen, naturligtvis 
beroende på Corona-viruset. Vi ledare är båda gott och väl 70+ och antalet elever varierar 
mellan 5 och 10 personer per ledare. Vi träffas en gång i veckan och hade första träffen den 
20 januari 2020 och den sista den 16 mars 2020, alltså sammanlagt 9 gånger. 

 Åldersfördelningen är mellan 30 upp till 70 år. 

Statistik vårterminen 2020: 

Sammanlagt cirka 95 elever, varav 55 damer och 40 herrar. 

9 träffar à 1,5 timmar + ungefär lika många planeringstimmar. 

Restid cirka 40 min per gång. 

Personalen hjälpte de boende till och från caféet. Vi hann med att ha café 4ggr samt att några fick 
ställas in på grund av pandemin och vaccinationerna. Vi lyckades också hitta musiker som kunde 
komma och underhålla. Det var cirka 20st boende vid varje tillfälle. 
 

Sy gruppen 

Består av 12 kvinnor som syr och stickar till försäljningen på Kuporna Strandgatan/Nystrandsgatan. 
De tar även mot beställning. De träffas en gång i veckan. I september flyttade gruppen till Kupan på 
Nystrandsgatan eftersom Strandgatan stängdes. 

Tradera 

Tradera är en ny verksamhet. Där vi säljer på nätet. Året har varit mycket framgångsrikt. 
Sammanfattning. 19 veckors annonstid, 95 utlagda annonser, 75 sålda varor.  
Resultat exkl. omkostnader och avgifter: 23 860 SEK 
 

Volontärer vid sjuksängen 

Under 2021 har det varit vilande på grund av pandemin 

POP UP butik 

I oktober fick vi en möjlighet att öppna en pop up butik i Tuna Park. Överenskommelsen med 
styrelsen för Tuna Park var att alla intäkter skulle gå till Röda Korsets Katastrofhjälp. Vi rekryterade 
såväl nya som gamla volontärer. Butiken blev mycket välbesökt och vi fick många nya kunder, men 
också nya volontärer.  Vi hade butiken i två månader sedan skulle en ny hyresgäst överta lokalen 

Rödakorsvärdar på Mälarsjukhuset 

Syftet med verksamheten i sjukhusets entré är att hjälpa patienterna till rätt mottagning eller 
avdelning. Vid akutmottagningen finns en värd i veckan till för att vara medmänniska, någon att hålla 
i handen och finnas till för att lyssna. Hon är mycket uppskattad av både personal och patienterna. 
Särskilt värdefullt för gamla och ensamma som får någon att hålla i handen och som lyssnar samt är 
en förbindelselänk till personalen. 
 
Mälarsjukhuset har gjort en omorganisation och den nya ansvariga har bjudit in samtliga Röda Kors 
värdar för en informationsträff och utbildning. Detta gjordes i december. På grund av de nya 
restriktionerna i december så är verksamheten vilande. 
 
På grund av pandemin är verksamheten vilande sedan den 13 mars 2020. 
 
Integrationsgruppen 

Syftet med denna verksamhet är att träna svenska med invandrare samt informera och diskutera 
svenska seder och bruk för att underlätta integrationen i det svenska samhället. 
 
Fr.o.m. höstterminen 2016 disponerar vi studierum i ABF-huset vid Fristadstorget. Sedan 
höstterminen är vi två ledare som håller i verksamheten, Gunilla Schröder och Annika Dahl. Varje 
träff tar 1,5 timmar. 
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Café Sveas tidigare rödakorsvärdar
Efter café Sveas nedläggning 2014, fanns möjlighet att starta en liknande verksamhet på Åback-
ens äldreboende. Fem stycken rödakorsvärdar startade där. Fyra av dem valde senare att sluta 
och har istället övergått till andra aktiviteter inom Röda Korset. Av övriga tidigare rödakorsvär-
dar på Café Svea har några slutat och andra har inte ännu beslutat om de ska fortsätta i annan 
verksamhet inom Röda Korset eller inte.

Öppethållande:
Café Rutan, Trumslagargårdens äldreboende: Måndagar kl. 13.30 – 16.00.

Café Tuna
Verksamheten vid café Tuna har i stort sett bedrivits som tidigare år. Det är sex, ibland sju frivil-
liga som tillsammans försöker ge de boende en trivsam stund. Det brukar vara mellan 30 – 40 
besökare, flest när det är underhållning, vilket är uppskattat, även av de anhöriga.

Två gånger per år sker möten med Tunagårdens aktivitetssamordnare för att få information 
om de boende och diskutera verksamheten vi bedriver. Café Tuna bedrivs endast för de boende 
och deras anhöriga.

Öppethållande:
Café Tuna, Tunagårdens äldreboende: Tisdagar kl. 13.30 – 15.30.

Integrationsgruppen
Gruppen har som vanligt träffats på Västeråsvägen måndagar 17.00 – 19.00. Eftersom verksam-
heten i stort följer skolterminerna har det inneburit 20 träffar under vårterminen och 18 under 
höstterminen. 

Deltagarantalet har varit ganska oförändrat jämfört med föregående år, 15-20 personer varje 
gång. En förändring av sammansättningen av besökarna har emellertid kunnat konstateras.

Många av de irakiska kvinnorna, som tidigare varit den dominerande gruppen, har kommit mer 
sporadiskt medan ett ganska stort antal nyanlända asylsökande med eget boende hos anhöriga 
har tillkommit. Att ha såväl kvinnor som män i grupperna har visat sig vara enbart positivt.

Fyra och ibland fem frivilliga gör att det går ganska bra att dela upp deltagarna efter språk-
kunskaper.

Vid några tillfällen som ansetts värda att fira har man bjudit på delikat irakisk mat som upp-
skattats av alla och till julen var det de svenska frivilliga som stod för ett riktigt svenskt kaffe-
bord med besök av tomte, julklappsutdelning, julsånger och lekar och även ett besök av Lucia.  

Verksamheten på Hotel Eskilstuna har fortsatt under året. Inledningsvis under 2015 var det 
två grupper men under hösten har ytterligare två frivilliga tillkommit så att fyra grupper kun-
nat bildas. Det svåra med denna verksamhet är oregelbundenheten. Så snart en person fått  
uppehållstillstånd och är berättigad till SFI-studier försvinner han/hon från oss. Under hösten 
har också flera studieförbund startat verksamhet på hotellet. Det måste dock anses värdefullt att 
under den extremt långa väntetiden på uppehållstillstånd ha sysselsättning och kunna förbereda 
sig för kommande SFI-studier. Inte minst viktigt är de kontakter som knyts med svenskar.

 Väntjänsten 

I väntjänstens verksamhet deltar 6 personer, 3 stycken besöker personer i eget boende och 
2 stycken besöker medmänniskor på boende som drivs av Eskilstuna kommun. I genomsnitt 
sker besöken 1 gång/vecka med uppehåll under sommaren. 

Syftet med Röda korsets väntjänst är att besöka ensamma människor, lyssna, samtala samt 
ge ett trivsamt avbrott i vardagen. Tyvärr är denna verksamhet vilande sedan i mars på 
grund av pandemin 

  

Musik på Äldreboende 

Under hela året har ”Min Kompis och jag” åkt runt på äldreboenden och spelat och sjungit. 
Det har varit musik att komma ihåg och att minnas till. På hösten utökades gruppen med en 
till och det blev en trio. När Pandemin kom så förflyttades gruppens musikunderhållning 
utomhus.   Där de boende kunde sitta utomhus eller på balkonger samt vid öppna fönster. 
Det har varit mycket uppskattade besök av de boende. Då de flesta under våren och hösten 
har varit isolerade på grund av pandemin. Alla besök har bokats via efterfrågan från 
enhetscheferna. En viktig del har varit att de har besökt de boenden som ej fått några 
kulturupplevelser i form av musik. Detta har varit möjligt tack vare Simon och Iblyas 
minnesfond. 

  

Sygruppen  

14 damer träffas på onsdagar för att handarbeta. Det som tillverkas säljs i Röda 
korsbutikerna på Strandgatan, Tuna Park och Nystrandsgatan. 

Arbeten utförs även på beställning. 

Sommar och juluppehåll sammanfaller med kupornas stängningsperioder. 

Sygruppen gjorde ett uppehåll i mars för att sedan återuppta sin verksamhet. 

Flyktinggruppen 

Flyktinggruppen har haft få ärenden och är för närvarande vilande för att sedan återuppstå 
när behov finns.  

Skoltjänsten 

Inom Röda Korsets skoltjänst finns tre frivilliga. Elever i två klasser på Lagersbergsskolan får 
del av detta två dagar i veckan samt en klass i Lundbyskolan   

I genomsnitt deltog cirka 12 personer vid varje träff. Några av våra elever har bott mer än 10 år i 
Sverige, men återkommer termin efter termin för att få tala och läsa svenska. Andra väntar på att få 
börja på SFI. Innan dess är vår kurs den enda svenskundervisning de kan få.  
Åldersfördelningen i grupperna var från 20 till 70 år och kvinnorna är i majoritet. 
Verksamheten blev vilande den 20 mars 2020 på grund av pandemin.  
 
Väntjänsten 
Väntjänsten har under 2021 varit vilande då vi under detta år drabbats av covid-19. Vi har 
varit 6 personer i väntjänsten varav en brukare har kontaktats per telefon, för övrigt ingen 
verksamhet. 

Sygruppen 
 
14 damer träffas på onsdagar för att handarbeta. Det som tillverkas säljs i Röda korsbutikerna på 
Strandgatan och Nystrandsgatan. 
Arbeten utförs även på beställning. 
Sommar och juluppehåll sammanfaller med kupornas stängningsperioder. 
Sy gruppen gjorde ett uppehåll i mars för att sedan återuppta sin verksamhet. 
 
Flyktinggruppen 

Flyktinggruppen har haft få ärenden och är för närvarande vilande för att sedan återuppstå när 
behov finns. 

Skoltjänsten.  

Skoltjänsten har varit vilande på grund av pandemin.  
 
Näshulta arbetsgrupp. 

Vid kretsstämman den 28 februari 2021 beslutades att Näshulta skall upphöra som egen krets, 
Kretsen är nu istället en arbetsgrupp inom Eskilstunakretsen. 
 
Arbetsgruppen består av tidigare styrelsemedlemmar och vi har haft 7st möten under året. 
Vi har deltagit i Gökottan i Hjälmarskogen där kollekten gick till röda korset. 
I samband med friluftsgudstjänsten på Haneberg serverade vi kaffe med bröd. Både kollekt och 
kaffepengar gick till Röda korset. 
 
Vi ordnade våffelförsäljning vid Rosendal i samband med Näshultarundan. 
Vi hade bössor och swish i samband med kyrkovalet, behållningen gick till röda korset och världens 
barn. 
 
I samband med 1 advent delade vi ut julblommor till medlemmar i Näshulta som fyllt 75 år. 
Den 4 december var det julmarknad på Hökärr och vi serverade då glögg med pepparkakor, sålde 
råmjölk, stickade mössor, vantar och kramdjur. 
 
Transportgruppen 

Leveranser och hämtningar av möbler och annat gods sker varje dag, måndag till torsdag då personal 
till transportbilen finns tillgänglig. 2 volontärer har under året tjänstgjort 

Arbetsmarknadsåtgärder är för närvarande vilande på grund av pandemin. 
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Flyktinggruppen
Flyktinggruppen har, som tidigare, haft mottagning av ärenden på torsdagskvällar. De ärenden 
som dominerat är efterforskning av anhöriga som man förlorat kontakten med i samband med 
krig, konflikt eller katastrof och resebidrag.

I flyktinggruppens verksamhet deltar för närvarande 25 frivilliga. Personal- och planeringsmöten 
har anordnats en gång per månad. Frivilliga har deltagit i fortbildning under året.
Britt Carlson har under året informerat om Röda Korset och våra verksamheter för ensamkom-
mande barn samt deltagit i nätverksmöten på Eskilstuna kommun angående situationen på asyl-
boendena i kommunen.

En gång i veckan har de asylboenden som finns i Eskilstuna och Hållsta besökts. Där har ak-
tiviteter för barnen med lekar och pyssel bedrivits, samtidigt som vuxna flyktingar givits med-
mänskligt stöd. Under sommaren ordnades badresor till Vilsta. Året avslutades med julfest och 
julklappar.

Väntjänsten
I väntjänstens verksamhet deltar för närvarande 29 personer. 14 stycken besöker en eller flera 
personer som bor i eget boende och 10 stycken besöker våra medmänniskor på boenden som 
Tunagården, Lagersbergsgården, Marielund och Måsta Äng vilka är äldreboenden som drivs av 
Eskilstuna kommun. I genomsnitt sker besöken 1 gång/vecka.

För tre nya personer i väntjänsten pågår planering av uppdrag.

Väntjänsten har också en kioskvagn som varannan vecka besöker Tunagården och varannan 
vecka Ekebo.

Väntjänsten har också deltagit i Anhörigcentrums verksamhet som bedrivs av Eskilstuna 
kommuns Vård- och omsorgsförvaltning.

Vid ledarträff den 8 april deltog Ulla Norberg och Kerstin Lindgren från väntjänsten. Under året 
har väntjänsten haft fyra möten för sina frivilliga. 

Frivilliga från väntjänsten deltog också vid den temadag i september som anordnades i Parken 
Zoo.

Syftet med Röda Korsets väntjänst är att besöka ensamma människor, samtala, lyssna och ge 
ett trivsamt avbrott i vardagen.

Sygruppen
Sygruppen består av tretton deltagare som träffas en gång i veckan för att sy och sticka. Handar-
betena säljs sedan i butiken på Strandgatan. Några från gruppen visade och sålde sina hantverk 
på FN-dagen i Fors församlingshem. Vid interna sammankomster säljs lotter med sygruppens 
handarbeten som vinster.

Grundläggande för verksamheten är att göra en humanitär insats i skolan, att fungera som 
extra resurs för barnens bästa, vara stabila vuxna med erfarenheter och kunskaper i en 
mångkulturell miljö. Vid utvärderingar som gjorts inom Röda Korset, efter flera års 
verksamhet, kan konstateras att skoltjänsten är mycket väl ansedd och uppskattad både hos 
barn och personal i de skolor vi verkar. Skoltjänsten finns vid ovan nämnda två skolor. Våra 
skolmormor/-morfar/-farmor/-farfar trivs mycket bra och känner att de fyller en viktig 
funktion för barnen både i klassrummen och i andra aktiviteter i skolans regi. På grund av 
pandemin är även denna grupp vilande sedan i mars. 

 Transportgruppen 

Leveranser och hämtningar av möbler och annat gods sker varje dag, måndag till torsdag då 
personal till transportbilen finns tillgänglig. 2 volontärer har under året tjänstgjort 

 

Läxhjälp  

 Läxhjälp på biblioteket onsdagar kl 15.00 -18.00. 15 stycken nya volontärer rekryterades. Det är 
mycket lyckad verksamhet. Många som behövde hjälp. Gruppen som är på biblioteket är en väl 
sammansatt grupp som på olika sätt hjälper de som kommer. Enstaka ärenden tar upp till en och en 
halv timme i anspråk genomsnitt vid varje tillfälle har vi hjälpt cirka 13 stycken åt gången. Det ökade 
under årets första månader eftersom det är något nytt på biblioteket. På grund av pandemin så 
gjordes ett uppehåll och blev därefter digital läxhjälp.  

Samarbete  

Under året har ett samarbete inletts med stiftelsen Fredrik Lindströms minne samt Simon och Ibyas 
minnesfond. 

Samarbete har även fortsatt på Stadsblioteket kring Läxhjälpen.  

Avslutningsord 

Röda Korset Eskilstunakretsen värdegrund vilar på de stadgar som fastställs av Svenska Röda korset. 
Det innebär att föreningen ska förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa 
respekt för alla människors lika värde, främja ömsesidigt vänskap samt verka för samarbete mellan 
olika grupper i lokalsamhället. Vi vill tacka alla medlemmar – aktiva som passiva – för det stöd och 
arbete som utförts under året i kampen mot lidande, orättvisor och ensamhet, både lokalt, nationellt 
och internationellt. Vi vill också tacka alla privata bidragsgivare, företag, skolor och föreningar.  

På grund av pandemin har många av våra verksamheter varit vilande. Vi har även under de första 
månaderna haft en telefonjour. Där man kunde nå oss om man ville ha någon hjälp för att hämta ut 
recept på apotek eller att handla. Vi har också deltagit på Mälarsjukhuset och tillverkat visir som 
används inom vården 

 

 

Läxhjälp 
 
Läxhjälp på biblioteket onsdagar kl 15.00 -18.00. 8 stycken volontärer.  Ytterligare volontärer avvaktar 
tills pandemin upphör. Det blev en mycket uppskattad verksamhet. Både av de som kommer och 
personalen på biblioteket. Tyvärr har den varit vilande till i oktober 2020. Då vi startade upp igen i 
oktober 2021.  Många som behövde hjälp. Gruppen som är på biblioteket är en väl sammansatt 
grupp som på olika sätt hjälper de som kommer. Enstaka ärenden tar upp till en och en halv timme i 
anspråk genomsnitt vid varje tillfälle har vi hjälpt cirka 5 stycken åt gången.  
 
Språkcafé 
 
Språkcaféet är en ny verksamhet i samarbete med Biblioteket. Den är en tisdag i månaden mellan kl 
15-17 på Bio Contrast. Två träffar under oktober och november genomfördes. 
 
 
Musik på Äldreboendena 
Under året har musikgruppen ”Min kompis och jag” turnerat runt på äldreboendena. När 
restriktionerna upphävdes genomfördes musikstunderna inomhus och därefter när pandemin tilltog 
så skedde musikstunderna utomhus. Prioriterat område var speciellt äldreboendena med inriktning 
på demens samt de äldreboendena som ligger långt från centrum. Musikstunderna var mycket 
uppskattade av både boendena och personalen.  Detta kunde genomföras tack vare Simon och Iblyas 
minnesfond 
 
Samarbete 
 
Under året har vi haft ett fortsatt samarbete med stiftelsen Fredrik Lindströms minne samt Simon och 
Iblyas minnesfond. Samarbete har fortsatt på Biblioteket kring Läxhjälp och har under året utökats 
med ett språk café.  
 
Avslutningsord 
 
Röda Korset Eskilstunakretsen värdegrund vilar på de stadgar som fastställs av Svenska Röda korset. 
Det innebär att föreningen ska förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa 
respekt för alla människors lika värde, främja ömsesidigt vänskap samt verka för samarbete mellan 
olika grupper i lokalsamhället. Vi vill tacka alla medlemmar – aktiva som passiva – för det stöd och 
arbete som utförts under året i kampen mot lidande, orättvisor och ensamhet, både lokalt, nationellt 
och internationellt. Vi vill också tacka alla privata bidragsgivare, stiftelser, företag, skolor och 
föreningar. 
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Skoltjänsten
Grundläggande för verksamheten är att göra en humanitär insats i skolan, att fungera som extra 
resurs för barnens bästa, vara stabila vuxna, med erfarenheter och kunskaper i en mångkulturell 
miljö. Vid utvärderingar som gjorts inom Röda Korset, efter flera års verksamhet, kan konsta-
teras att skoltjänsten är mycket väl ansedd och uppskattad både hos barn och personal i de 
skolor vi verkar. 

En utökning av verksamheten är därför önskvärd. Skoltjänstverksamhet finns nu på Lagers-
bergsskolan och Gökstensskolan. Vid Gökstensskolan bedrivs också läxhjälp en dag i veckan.

Våra skolmormor-/farmor, morfar-/farfar trivs mycket bra i sina skolor och känner att de fyller 
en viktig social funktion för barnen både i klassrummen och i andra aktiviteter utanför skolan.

Utmärkelser
Förstahjälpengruppen: Helena Pitkänen och Jan Carlsson
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