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Verksamhetsberättelse för år 2021, 107 år i humanitär verksamhet 

 

Styrelsen för Röda Korset Katrineholm 2021  

 

Ordförande Peter Heibrandt 

Sekreterare Ami Rooth 

Kassör Gunilla Eriksson 

Verksamhetsledare Second Hand Susanne Skoog 

Ledamöter Agneta Pettersson, Diana Popelar och Inger Fredriksson.  

Under året har även Gunilla Falkenberg från Sköldinge-Valla-gruppen varit adjungerad till 

styrelsen. 

 

Katrineholmskretsen 2021 

Ännu ett år som präglats av pandemin. Med vaccineringen började vi ana en väg mot det mer 

normala. Fler kunde åter handla själva och den verksamheten avvecklades medan Röda Korset i 

stället togs i anspråk för att ställa upp som vaccinationsvärdar, vilket vi återkommer till under egen 

rubrik. Flera av våra verksamheter sattes i vänteläge, eftersom det var viktigt att inte riskera 

smittspridning. 

 

Årsmötet genomfördes 10 mars via Teams, vilket påverkade anslutningen till mötet. Den nya 

styrelsen genomförde sina sammanträden via Teams innan det blev möjligt att träffas fysiskt mot 

sommaren. Sammanlagt har styrelsen haft 12 protokollförda möten under året 

 

Mycket av styrelsens arbete under året har inriktats på att återstarta verksamheten och kunna ta i 

anspråk det arbete som alla volontärer villigt lägger ner genom att arbeta för Röda Korset. En 

höstfest arrangerades i Pingstkyrkans lokaler av styrelsen 18 augusti som ett sätt att visa vår 

uppskattning till alla ideella. Ett 60-tal personer deltog under eftermiddagen, där det bjöds på 

gemenskap, information från kretsen, mat och underhållning av Kaj Lärka. 

 

Den 2 oktober medverkade kretsen i kommunens beredskapsvecka genom att delta som utställare i 

stadsparken. Kretsen hade lånat in Röda korsets beredskapsbil för att bli mer synliga med vår 

information om vår verksamhet och vilken beredskap som krävs för att klara en krissituation. Vi 

hade också en tävling, där besökarna fick gissa omsättningen i Second hand-butiken. Flera frivilliga 

försvarsorganisationer deltog och många viktiga kontakter för framtiden togs under dagen. 

 

Den 10 november var vi värdar för ett av region Götas möten med och om Second Hand-verksam-

heten. Regionens 15 största Second Hand-butiker var inbjudna och ca 25 personer deltog. Under da-

gen fick vi information om det nya beslutade butikskonceptet, Second Hand i framtiden, hållbarhet 

och möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med andra kretsar. 

Röda Korset deltar i textila projekt kopplade till Wargön Innovation och andra återvinningsprojekt 

som pågår i Sverige. Idag skickas allt till Tyskland, men på sikt är ambitionen att all återvinning ska 

ske i Sverige.  

 

Riksstämman 

Riksstämman genomfördes från 23 maj till 30 maj och var helt digital. Stämmoombud för Kretsen 

var ordförande Peter Heibrandt. De olika passen var utsprida, hade långa pauser och varvades med 

seminarier av frivillig karaktär. Allt för att göra stämman möjlig att genomföra för de över 200 
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delegater som representerade frivilligrörelsen. Dessutom medverkade naturligtvis Svenska Röda 

Korsets styrelse, många tjänstemän och ungdomsförbundet.  

 

Den strategiska inriktningen som fastställdes 2019 och som omfattar åren 2010-2024 utvärderades 

och förändrades inte. Att den behandlades beror på att Riksstämman numera hålls vartannat år mot 

tidigare var fjärde. Följaktligen delutvärderades dokumentet då det hamnade i brytningen mellan 

gammal och ny praxis, Dokumentet är mycket viktigt och fastställer hur Röda Korset ska arbeta och 

med vilket fokus. Inriktningen är inbakad i vår kretsstyrelses förslag till framtida inriktning. 

 

Hemsida och sociala medier 

På vår hemsida presenteras våra verksamheter och uppgifter som öppettider, kontaktuppgifter och 

styrelsen. Information om och inbjudan till evenemang och utbildningar läggs också ut på 

hemsidan. 

För att berätta om och bjuda in till våra olika verksamheter använder vi Facebook och Instagram i 

allt större utsträckning. Det är främst bilder och text för att visa upp varorna i vår Second Hand-

butik, om Språkcafét samt Röda Korsets kampanjer. Dessa inlägg skapar intresse och kontakt med 

våra följare. Genom den allt större spridningen drar vi slutsatsen att de fortsatt bidrar till butikens 

ökade försäljning. 

Vår närvaro i sociala media gör att vi även når en större och yngre målgrupp. När detta skrivs har vi 

781 följare på Facebook och 218 följare på Instagram. 

Susanne Skoog är ansvarig för hemsida och sociala medier. 

Utbildning 

Pandemin har gjort det svårt att genomföra de utbildningar som medlemmar, volontärer och 

allmänhet ska erbjudas om Röda Korsets värdegrund och i förstahjälpen. Dock har enskilda 

personer tagit del av utbildningar via nätet och Ingrid Arvidsson genomförde även en grundkurs för 

rödakorsvärdarna. Styrelsens plan för 2022 är att utbildning ska vara ett prioriterat fokusområde. 

Insamling 

Insamling av medel till Röda Korsets internationella projekt sker främst genom försäljningen i vår 

Second hand-butik. Någon aktiv insamling via bössor har inte skett under 2021, men det är ett sätt 

att synliggöra Röda Korset lokalt som vi inte vill överge. Ett antal butiksbössor har dock varit 

utplacerade enligt nedan och de gav 16.820 kr, vilket får ses som ett gott bidrag mot bakgrund av 

pandemi och ökad kortanvändning.  

ICA Speceritjänst 3 st, Barbros Café, Jurss Tobak, Bygg & Interiör, ICA Maxi 2st, Annas Gröna 

rum 2 st, Apoteket Hjärtat, Elerts färg samt Ingvallstorps trädgård 

Ingrid Arvidsson och Gunilla Eriksson är ansvariga för de butiksplacerade bössorna.  

 

Medlemmar 

Vi har omkring 500 medlemmar och av dessa är cirka 100 volontärer, vilket är en mycket hög andel 

aktiva medlemmar. Utan dessa insatser skulle det vara mycket svårare att genomföra vårt arbete. 

Vaccinationsstöd        

I början av januari 2021 kom en allmän förfrågan från Svenska Röda Korset (SRK) om kretsarna 

ville hjälpa till vid de kommande vaccineringarna mot Covid 19. Den 18 januari kom en formell 

förfrågan från Region Sörmlands (RS) vaccinsamordnare. Styrelsen i Katrineholmskretsen beslu-

tade hjälpa till. 

 

En arbetsgrupp bestående av Katrine Plan och Ingrid Arvidsson bildades för att planera och genom-

föra insatsen. Som ansvarig för kretsen ingick även ordförande Peter Heibrandt. 

 

Under februari till april förbereddes insatserna med framförallt rekrytering. Det skedde genom  
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annonser på vår hem- och facebooksida, telefonsamtal, kontakt med Svenska Kyrkan och andra or-

ganistioner. I mitten av april hade ett 40-tal personer anmält sitt intresse. De registrerades på SRK:s 

digitala rekryteringsverktyg ”Reach me”. För att arbeta som frivillig inom SKR förväntas man ge-

nomgå kurserna ”Rödakorskunskap”, ”Att vara frivillig” och ”Uppförandekoden”. Utbildningarna 

fanns att ta del av digitalt och genomfördes på eget ansvar. Dessutom erbjöds de frivilliga en intro-

duktionskurs via TEAMS. Samtliga skrev också under ”Överenskommelse om tystnadslöfte”. 

 

Vaccineringsinsatsen startade i lokalen Västgötagatan 16 Katrineholm 1 maj och pågick sedan mel-

lan vecka 17 till  vecka 25. Under den tiden bemannade RK ca 40 pass. Värdarnas uppgifter var att 

hjälpa till med att ta emot, ledsaga och informera dem som skulle få vaccin och ansvara för att allt 

skedde på ett smittsäkert sätt. Värdarna placerades både utom- och inomhus och var klädda i Röda-

korsvästar. Den 24 juni gjorde vi vårt sista pass och kände oss nöjda med vår insats. 

 

Vår krets fick ekonomisk ersättning från RS med 200 kr/pass. Den 8 september bjöds alla vaccinat-

ionsvärdar in till en avslutningsträff med mat och avtackades för insatsen under vaccineringarna. 

Genom information om Röda Korsets arbete i Katrineholm, blev några intresserade för frivilligar-

bete i våra lokala verksamheter. Det gjordes också en gemensam utvärdering av uppdraget. Utvär-

deringen, som till största delen var positiv, har skickats vidare till vaccinationsansvariga i Region 

Sörmland. 

Ingrid Arvidsson och Katrine Plan var ansvariga. 
 

Sömnad, återbruk och förädling       

Sömnadsgruppen återupptog den gemensamma verksamheten under hösten, då gruppen på nytt 

kunde träffas i Second Hand-butiken och arbeta tillsammans. Det är mycket uppskattat av 

butiksbesökarna att se hur alstren kommer till och det ger också ett fint sammanhang för gruppens 

medlemmar. Försäljningen av det stickade, virkade och sydda har inbringat 18.745 kr. 

Det finns plats för fler medlemmar som vill omvandla sina händers kunskaper till resurser för Röda 

Korsets arbete. 

Gun Pettersson är ansvarig.  

 

Läxhjälpen  

Vår läxhjälp har inte kommit igång under året, eftersom förutsättningarna inte har funnits att 

genomföra läxhjälpen på ett smittsäkert sätt. Styrelsen ser dock att det här är en mycket viktig insats 

att ta upp igen och hänvisar till delen i verksamhetsberättelsen som tar upp prioriteringar inför 2022. 

Anita Lundell är ansvarig. 

 

Seniorverksamheten 

Seniorverksamheten har på grund av pandemin gått på sparlåga. 6 oktober genomfördes en 

sopplunch med 35 deltagare. Utöver soppan bjöds det på underhållning av ”Prästen och 

dödgrävaren”. Monica Link har haft en läsecirkel med åtta deltagare som träffats under begränsande 

Corona-former. 

Agneta Pettersson är ansvarig för Seniorgruppens verksamhet tillsammans med åtta volontärer. 

 
 

Rödakorsvärdarna 

Rödakorsvärdarnas uppdrag är att som medmänniskor ge praktisk hjälp och stöd till dem som besö-

ker sjukhuset. Varje värd arbetar i två tretimmarspass per månad. Verksamheten på Kullbergska 

Sjukhuset pausades i mitten av mars 2020. Under 2021 var vårt mål att göra en omstart under hös-

ten om smittoläget tillät. 

 

Under året hade fyra värdar slutat och därför behövdes nya värvas. Den 6 september ordnades ett 

introduktionsmöte för sju personer som var intresserade av uppdraget som Rödakorsvärd på Kull-

bergska Sjukhuset. Av dessa var det fem som ville gå vidare. Som en förberedelse för uppstart hade 



Verksamhetsberättelse för Katrineholmskretsen av Röda Korset år 2021  Sid 4(7) 

vi en träff den 29 september, där 18 värdar deltog. Vi gick också igenom en digital uppdatering om 

Röda Korsets grundprinciper.  

 

Den 20 oktober blev vi inbjudna till Kullbergska sjukhuset av vår kontaktperson från Region Sörm-

land. Vi bjöds på lunch och en rundvandring på sjukhuset som genomgått en omfattande ombygg-

nation. En överenskommelse att starta upp den 15 november gjordes. Det visade sig då att några av 

värdarna var tveksamma och ville vänta till de fått sin tredje spruta mot Covid 19. De nya värdarna 

skolades in tillsammans med några av de erfarna kollegorna och fick utbildning i Röda Korskun-

skap den 2 december. Fem värdar deltog. Sammanlagt har 44 personer deltagit vid utbildning och 

träffar. 

 

Under 2021 har vi tjänstgjort under veckorna 47-50. Vår grupp består av 16 ordinarie värdar samt 3 

ersättare. När vi kan starta efter juluppehållet styrs av pandemin och Region Sörmlands  

rekommendationer. 

Ingrid Arvidsson är ansvarig för Rödakorsvärdarna 

 

Second Hand-butiken 

Second Hand-butiken har varit öppen under hela året och kunder och besökare har varit många. 

Pandemin har inneburit restriktioner från Folkhälsomyndigheten av antalet kunder i butiken under 

första halvåret. Dessa restriktioner återinfördes i slutet av december.  

Våren var en utmaning då flertalet volontärer tillhör riskgrupp med begränsad möjlighet att delta i 

verksamheten. Vi har ändå med färre volontärer hanterat den fortsatt växande mängden skänkta 

kläder, husgeråd, möbler, leksaker mm som vi fått från generösa givare. Under vår och höst har vi 

aktivt rekryterat 20 nya volontärer till butik och hanteringen av gåvor. Totalt är nu 46 volontärer 

aktiva inom Second Hand-verksamheten. Under året har volontärer lagt ner ca 8 000 timmar på 

hantering av gåvor och ca 1 600 timmar i butikens försäljning. 

Genom avtal med Arbetsförmedlingen har vi haft möjlighet att ha två personer anställda. Det har 

underlättat att ha personal på plats, måndag till fredag, för att klara av att hålla butiken och 

mötesplatsen öppen.  

Vi har även gjort förberedelser för att kunna påbörja försäljning via Tradera i början av 2022. 

Genom vårt avtal med Vika återvinningscentral har vi hämtat skänkta möbler var tredje månad. 

Dessutom fick vi även i år möjlighet att tömma de containrar som var avsedda för Vika 

återvinningscentrals loppis då dessa ställdes in 2021. Sen i höstas skänker Katrineholms 

Auktionsverk några kartonger med husgeråd varje månad. Vi har även vid två tillfällen fått möbler 

från Karsudden som vi kunnat sälja i butiken, men även möblera vårt mötesrum med. 

Jaana & Co har skänkt butiksinredning som gjort att vi kunnat utöka exponering av varor och byta 

ut äldre inredning. 

Firma "Släpvagnar", med ägare Christopher Fritz, har sponsrat med lån av kärra vid möbel-

transporter. Dessutom har vi generöst fått disponera kärran då årets 641 säckar med kläder och 

annan textil (som ej går att sälja i butiken), skickats till Röda Korsets depå i Örebro. Dessa textilier 

transporteras sedan vidare till Tyskland för återvinning. 

Försäljningen i Second Hand butiken ökade med cirka 40 % till över två miljoner kronor. Pengar 

som till stor del används till katastrofhjälp i världen, se avsnittet ”Vår ekonomi”. 

I december samlades 38 volontärer och anställda till en gemensam jul-lunch där gröten sponsrades 

av Restaurangskolan.  

Även i år har caféet har varit stängt på grund av de restriktioner som funnits på grund av pandemin. 

Susanne Skoog är ansvarig för Second Hand-verksamheten. 
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Logistikgruppen 

Logistikgruppen har verkat i ett drygt år. Ett stort arbete har gjorts med det ”överskott” som vi fått 

hämta på Vika Deponi. Arbetet har bestått i att hämta, sortera, mellanlagra, laga och slussa vidare 

till vår Second Hand. Fortfarande finns ett stort mellanlager att plocka ur. 

Gruppen har även varit behjälplig i några evenemang, exempelvis beredskapsdagen i stadsparken.  

En satsning på arbetsmiljön har också gjorts, där mottagningsrummet i Second Hand-butiken fått 

nya praktiska lagerhyllor och en plats för grovsortering har ställts iordning. 

Sören Gustavsson är ansvarig för Logistikgruppen. 

 

Integration/Migration  

Besöksverksamheten på Migrationsverkets förvar i Flen har naturligtvis varit hämmad av rådande 

pandemisituation. Migrationsverket har vid två tillfällen aviserat att besöken kan komma igång 

igen, men i praktiken har det inte fungerat. Verksamheten har under året bestått av videomöten, 

telefonkontakt med intagna och hjälp med praktiska ting. Kläder har skänkts till de som ska utvisas 

för att täcka behoven beroende på vart de ska utvisas och under vilken årstid som råder. Vi har flera 

utbildade besökare, som är ivriga att sätta igång med vanliga besök. Tyvärr gör uppehållet i den mer 

normala verksamheten att de riskerar att tröttna. Det är och blir en grannlaga uppgift för 

frivilligledarna att växla upp verksamheten när förutsättningarna blir mer normala.  

Catarina Salomonsson är ansvarig med stöd av Peter Heibrandt 

 

Språkcafé      

Verksamheten med språkcafé i Second Hand-butiken togs upp under höstterminen, men då endast 

en dag per vecka, måndagsförmiddagar. Ett samtalsämne som togs upp regelbundet var vikten av att 

vaccinera sig. 

 

Jan-Olov Andersson, Karin Andersson, Yvonne Rådberg och Marie Björving är ansvariga för 

verksamheten.   

 

Flens Röda Korsgrupp 

Katrineholmskretsen övertog ansvaret för verksamheten i Flen vid årsstämman 2020. Målsättningen 

var att framförallt bibehålla den besöksverksamhet som Röda Korset svarat för vid Migrations-

verkets förvar i Flen. Denna aktivitet beskrivs under egen rubrik i verksamhetsberättelsen.  

 

Julita Röda Korsgrupp 

Julitagruppen är en självständig grupp, som administrativt sorterar under Katrineholmskretsen och 

har representant i styrelsen. Gruppen består av åtta aktiva medlemmar, som endast har haft en träff 

under året. Traditionen att hugga och sälja julgranar har fortsatt. 33 sålda julgranar inbringade 6.600 

kronor. Insamlingsbössan i ICA-affären gav 2.835 kronor. 41 julblommor delades ut till äldre och 

ensamma och tre julgrupper gavs till äldreboendet Almgården. Av de insamlade medlen har 10.000 

kronor förmedlats till Röda Korsets katastroffond. 

Agneta Pettersson är ansvarig för gruppen.  

 

 

Sköldinge-Valla Röda Korsgrupp  

Coronapandemin och sjukdom inom styrelsen gjorde att gruppen inte har kunnat vara så aktiv under 

året. Styrelsen beslutade att gå med i Katrineholms Röda Kors och därmed bli en grupp i 

verksamheten med representant i styrelsen. Tempo i Valla, vår lokala butik, är mycket vänliga och 

ser till att Röda Korset får ha en insamlingsbössa där. Vi har också delat ut blommor till Jul till de 

boende på Vallgården.  

Gunilla Falkenberg är ansvarig. 
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Ekonomi  

Kretsens ekonomi är fortsatt mycket god. Under året har vi skickat 1 500 000 kr till internationella 

projekt, vilket är närmast en fördubbling jämfört med 2020. Julitagruppen har bidragit med 10 000 

kr till detta. Det är ett imponerande stort bidrag till Röda Korsets hjälpverksamhet, inte minst mot 

bakgrund av hur den fortsatta pandemin har påverkat försäljningen. 

 

Vårt bidrag har fördelats enligt följande: 

Katastrofhjälpen 800 000 kr, Covid Indien 250 000 kr, Haiti 100 000 kr och Afghanistan 350 000 kr. 

Utöver detta har samlat in 41 610 kr till Världens barn. 

 

Vi har ett konto med avsatta medel för olika sociala verksamheter. I detta konto ingår: 

Mia Larssons fond 5 443 kr, Till minne Britt-Marie Skagerström 12 397 kr samt Till minne av 

Elisabeth Nyberg 39 813 kr. 

 

I samband med att Sköldinge-Valla Röda Kors krets gick upp i Katrineholm fick kretsen 45 963 kr, 

varav 27 688 kr är öronmärkta för socialt arbete i Sköldinge och Valla. 

 

I övrigt hänvisas till kretsens resultat- och balansräkning för 2021. 

 

Slutord och Framtid  

Styrelsen vill tacka alla som medverkat till vårt fina resultat på olika sätt. Det gäller våra sponsorer, 

våra frivilliga medarbetare, medlemmar och bidragsgivare som på olika sätt har bidragit att Röda 

Korset i Katrineholm kunnat genomföra vår egen verksamhet och bidra med insamlade medel för 

att kunna bistå våra medmänniskor runt om i världen. 

 

Vi har idag många medlemmar, men vi har plats för fler som vill bidra till vår verksamhet. Fler kan 

göra mer. 

 

Inför 2022 vill styrelsen prioritera utbildning, revidering av Krisberedskapsplanen, arbete i utsatta 

områden, besöksverksamheten vid Förvaret i Flen och läxhjälpen. 

 

Utbildning 

Den interna utbildningen är eftersatt, eftersom det har varit svårt att på ett ansvarsfullt sätt 

genomföra den på ett tryggt sätt under pågående pandemi. Vi har fått många nya volontärer och de 

ska enligt Riksstämmans beslut ha grundläggande kunskap om Röda Korset, våra sju 

grundprinciper och hur och varför vi uppträder och verkar som vi gör. Vi har en uppförandekod och 

vissa policys och riktlinjer som ska vara kända och följas. Det finns ett arbete att göra för att 

målmedvetet och över tid höja kunskapsnivån hos våra volontärer och speciellt hos våra 

frivilligledare. 

 

Lika svårt har det varit att ordna Första Hjälpen-utbildningar, såväl internt som riktade mot 

allmänheten, vilket vi ska göra enligt Riksstämmans beslut. Utbildning är därför ett prioriterat 

område det kommande året.   

 

Revidering av Krisberedskapsplanen 

Kretsen har en Krisberedskapsplan och till och med en Krisberedskapsgrupp för att kunna agera när 

det oväntade händer. Pandemin visade att den planering som fanns inte riktigt höll måttet. Ingen 

hade tänkt att ålder i sig skulle vara ett hinder för att bistå i samhället. Eftersom vi är en stark och 

engagerad krets, så löstes problemen ad hoc och vi mötte behoven. 

 

Dock kan det konstateras att vi måste revidera krisberedskapsplanen i enlighet med vad vi lärt. Vi 

måste besätta de ingående rollerna med rätt personer med rätt kunskap. Vi måste skapa flexibilitet i 

vår krisberedskap så att vi kan agera oavsett händelse. Dessutom är det angeläget att knyta ihop vår 
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krisberedskapsplan med den nationella planen. Kanske krävs en mer regional plan än en lokal. Vi 

räknar med att ta hjälp från personal vid Kris- och Katastrofenheten inom Svenska Röda Korset 

med detta arbete. 

 

Utsatta områden 

Att arbeta i utsatta områden är en relativt ny gren i Röda Korsets verksamhet. I region Göta, som vi 

tillhör, har en intressegrupp bildats för att dela erfarenheter av detta. I vårt närområde sker aktivt 

arbete från Röda Korsare i Eskilstuna, Norrköping, Nyköping och Linköping. Katrineholm har, som 

vi bedömer det, inga utpräglade problem för närvarande. Men förhållandena kan snabbt förändras 

och styrelsen ser det som nödvändigt att följa arbetet som observatörer för att ha beredskap för att 

kunna gå in som en aktör på ett eller annat sätt. 

 

Förvaret i Flen 

Vår besöksgrupp till Förvaret i Flen behöver en nystart. Pandemiåren har lagt hämsko på 

verksamheten. Vi har tidigare haft en bra verksamhet med både många och aktiva besökare samt 

meningsfulla aktiviteter för de förvarstagna. Visserligen har viss verksamhet kunnat upprätthållas 

med hjälp av videomöten och telefonkontakter, men det viktiga personliga mötet har saknats. Fler 

volontärer måste rekryteras och en ”återstart” måste ske. 

 

Ett nationellt samarbete för stöd åt förvarstagna (och häktade) kommer att starta och kretsen bör 

ansluta till detta arbete. 

 

Läxhjälpen 

De flesta av våra frivilliggrupper är åter i full verksamhet. Det som ännu inte är återstartat är 

Läxhjälpen. Anledningen är praktiska hinder. Pandemin är inte över och vi kan inte utsätta våra 

volontärer för den nära kontakten med elever som verksamheten kräver. Dessutom håller inte de 

lokaler på biblioteket som vi tidigare har disponerat måttet i dessa pandemitider. Men verksamheten 

är viktig, så styrelsens avsikt är att hitta former som gör det möjligt att ta upp läxhjälpen igen under 

2022. 

 

Med denna berättelse av året som gått och styrelsens planering för framtiden ställer vi våra platser 

till årsmötets förfogande. 

  

Styrelsen för Röda Korset Katrineholm den 8 februari 2022 

 

 

Peter Heibrandt   Ami Rooth    Gunilla Eriksson 

Ordförande    Sekreterare    Kassör 

 

 

Agneta Pettersson   Diana Popelar   Susanne Skoog 

 

 

 

Inger Fredriksson 


