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Medlemsantal  
Vid 2019 års slut hade kretsen 474 medlemmar  
 

Styrelsearbete 
Styrelsen har hållit konstituerande möte, 8 protokollförda sammanträden och två  
heldagsmöten med övergripande planering.  
Därutöver har ett antal möten hållits i mindre arbetsgrupper. Kretsens representanter på 
Svenska Röda Korsets Riksstämma var Maj-Lis Melander. Ledamöter ur styrelsen har repre-
senterat Botkyrkakretsen i alla av Svenska Röda Korset anordnade regionala och nationella 
konferenser.  
 

Mötesplatsen/Secondhandbutiken 
Mötesplatsen och butiken har hållit öppet fem dagar i veckan. Under juli månad var butiken 
endast öppen på lördagar. 

I butiken kan man fynda, ta en gratis kopp kaffe och/eller få en pratstund med våra frivilliga. 
I våra lokaler bedrivs också en del kurser för anhöriga och äldre kommuninnevånare samt 
kostnadsfri utbildning i hjärt-lungräddning med inriktning mot vuxna och barn.   

Secondhandbutiken drivs av cirka 30 frivilliga, en ökning av frivilliga har skett under året. 
Butiken har under året haft 12 850 besökare och genom försäljning haft inkomster på cirka 
451 000 kr. De frivilliga har lagt ner c:a 6 800 timmar av sin tid och deltagit i olika kurser och 
utbildningar bl.a. hjärt-lungräddning och medmänskligt bemötande. Vi har även besökt 
andra av Röda Korsets secondhandbutiker för utbyte av erfarenheter, förbättringar och 
förnyelse av vår butik. 

 



 

 

Det har hållits regelbundna arbetsplatsträffar. Vi har haft hjälp i butiken av en person i 
arbetsträning som kommunen bekostar 

En välbesökt julmarknad hölls i november, cirka 250 kunder besökte oss och handlade. Det 
bjöds på glögg, pepparkakor och kaffe. 

Vi annonserar på Facebook om olika evenemang som händer i butiken, samt även i 
lokaltidningen. Vi finns också på Tradera där vi säljer lite dyrare/ovanliga varor. 

 

Social verksamhet 

Stöd för äldre   
Samtal kring kaffebordet 
Aktiviteten ”Samtalet kring kaffebordet” samlar i genomsnitt 14 personer varje vecka där ett 
antal äldre personer träffas för en trevlig kaffestund. Ibland finns ett program, ibland samta-
lar man, gärna om gamla tider men också om allt som händer i dagens samhälle. 
Under året har 36 träffar genomförts på Mötesplatsen. Gruppen har deltagit i aktiviteter un-
der Äldre veckan och besökt konstutställning på Millesgården. 
Sex frivilliga har arbetat 72 frivilligtimmar för att servera gruppen kaffe och gott hembakat 
bröd. 
 
Bussutflykter för anhörigvårdare, anhöriga och äldre 
Årets bussresor, i samarbete med Botkyrka kommun/Anhörigstöd, gick till ett tidigare favo-
ritresmål från tidigare års program, Ytter Järna gård, och vi besökte även ett par nya,  
Grödingelandet i Botkyrka och Sörmlands museum. I resorna deltog 73 personer, 13 frivilliga 
från Röda Korset och 5 deltagare från Botkyrka kommun. 
 
 
 



 
Samtalsgrupp  
Samtalsgruppen för anhöriga till barn/ungdomar med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) har fortsatt under 2019.  Under början av året hölls två träffar med 
de tre kvarstående medlemmarna från föregående år. Efter annons utökades gruppen i 
mars till sju medlemmar och under vårens återstående fem träffar fördjupades innehållet 
genom att kommunens två anhörigsamordnare vid var sitt tillfälle föreläste och samtalade 
om ämnen som gruppen valt. Inför höststarten informerades på nytt om vår verksamhet, 
några av vårens deltagare valde att sluta och ersattes av nya så även höstgruppen bestod av 
sju deltagare, som kom att träffas vid fem tillfällen. De båda anhörigsamordnarna deltog på 
nytt med samtalsämnen som valts av gruppen. En begäran fanns från föräldragruppen om 
att få träffa representanter från utbildningsförvaltningen. Tråkigt nog kunde detta inte till-
godoses. Att motverka att barnen blir “hemmasittare” och att få skolgången att fungera är 
ett stort gemensamt problem för de anhöriga till skolbarn. 

Vårens grupp leddes av två frivilliga och höstens av en av dem. 
 

 
Stöd för unga 
Läxhjälp 
Under 2019 har vi fortsatt med vår läxhjälp 1 ggr/vecka på 5 bibliotek i kommunen; Alby, 
Fittja, Hallunda, Tumba och Tullinge. I flera bibliotek har det förekommit renoveringsarbete 
så vi har inte genomfört lika mycket läxhjälpstillfällen som tidigare. Antalet besökande har 
trots detta varit flera än många år tidigare. Tendensen att det är flera vuxna och SFI/kom-
vuxstuderande som söker sig till oss håller i sig. Under året har vi haft 1 188 besökare och 
våra läxhjälpare har i år ställt upp med 1 250 frivilligtimmar. 
  

Stöd för migranter 
 
Träna svenska 

Träna svenska bedrivs på Botkyrka Folkhögskola i Hallunda. Den anstormning av nyanlända 
som kunde ses under hösten 2015 har gradvis minskat. 

De nyanlända som söker sig till oss kommer fortfarande till stor del från Syrien och har 
oftast liten eller ingen erfarenhet av svenska språket. Vi kan också se en ökning av deltagare 
från Östeuropa och Nordafrika. Vi ser också att spridningen på deltagarnas kunskaper i 
svenska ökar. Det är en större andel deltagare som bara vistats i Sverige en kort tid. 
Spridningen i kunskaper ställer stora krav på våra samtalsledare som då ofta måste börja 
från noll. Vi får en grupp som kommer regelbundet och en grupp som kommer då och då. 

Verksamheten har under 2019 genomfört 36 träffar med totalt 403 besök.  

Många av de nyanlända har inte någon att prata svenska med, varken i familjen eller på 
jobbet. Vi erbjuder de nyanlända möjligheter att få samtala på svenska på olika nivåer, träffa 
nya vänner och få stöd med sina studier. Vi pratar också om aktuella ämnen och om det 
svenska samhället. Vårt mål är att ge våra deltagare trygghet i svenska språket på den nivå 
som de befinner sig. 



 

Vi har genomfört två terminsavslutningar, båda med besök på Skansen. Skansenbesöket 
13/6 var inriktat mot nordiska djur samt midsommarfirandet. Skansenbesöket 13 december 
fokuserade på Skansens julmarknad men även på nordiska djur vilket ledde till engagerade 
samtal. Ett syfte med Skansenbesöken är att visa Djurgården och skapa ett intresse för 
Djurgården och Skansen samt visa hur lätt det är att ta sig dit från Norra Botkyrka. 

7 frivilliga har under året deltagit som samtalsledare och lagt ner 450 frivilligtimmar. 
 

Övriga verksamheter  
 
Krisberedskapsgrupp 

Ett av Svenska Röda Korsets prioriterade områden är Krisberedskap. ”Ingen ska lämnas 
ensam i en kris”. Kretsens Krisberedskapsgrupp är nu etablerad. 16 frivilliga är utbildade och 
träffades vid 4 tillfällen 2019 för att uppdatera sina kunskaper och öva.  

Sjukhusvärdar 
Frivilliga från kretsen har arbetat som sjukhusvärdar på Karolinska sjukhuset Huddinge. 
 
Föreningsutveckling 
Planerna för 2019 var att satsa på rekrytering både av frivilligledare och frivilliga. Insatsen 
har lett till att vi numera har ett antal frivilliga som har särskilda uppdrag såsom rekrytering, 
medlemsvård och kommunikation. Tillgången på frivilliga är tillfredställande, men vi vill all-
tid vara flera, så rekrytering kommer att fortsätta. 
 
Utbildning 
Fyra kostnadsfria Första hjälpen kurser för allmänheten har genomförts. 60 deltagare har 
fått en gedigen utbildning på 6 timmar.  
 



 
Nya frivilliga från butiken och krisberedskapsgruppen har genomgått en utbildning i Samtal 
och Medmänskligt stöd.  
Under nationella Krisveckan i maj genomförde vi utbildningsaktiviteter för allmänheten i 
Botkyrka. 
  

Ekonomi 
Kretsens ekonomi är tillfredställande. Verksamheten i butiken ger ett överskott trots stor 
konkurrens av många närliggande secondhandbutiker. Överskottet ger oss möjlighet att be-
driva våra verksamheter. Vi deltar i och stödjer också insamlingar för nationellt och internat-
ionellt bistånd anordnade av Svenska Röda Korset.  Rödakorshuset i Skärholmen som drivs 
av Svenska Röda Korset och Skärholmens Röda Korskrets har fått ekonomiskt stöd av oss då 
en hel del personer som finns i vår kommun söker sig dit. Rödakorshuset är en mötesplats 
för EU migranter där de har möjlighet att få stöd och hjälp, tvätta sina kläder, duscha och 
träna det svenska språket. 
Av kommunen får vi ett föreningsbidrag till de sociala verksamheter vi bedriver. 
För detaljerad information angående ekonomin hänvisas till separat resultat- och balansräk-
ning. 
Under året har kretsen bidragit till insamlingar med 116 333 kr. 
 

Verner och Elvira Bengtsson fond 

Enligt plan har inga pengar delats ut under 2019. 
  

Slutord 
Styrelsen och alla frivilliga avslutar ännu ett aktivt år. Vi har lagt ner tusentals frivilligtimmar 
vilket vi är stolta över. 
Styrelsen vill framföra sitt tack till alla frivilliga, företag och organisationer i Botkyrka som på 
olika sätt har stöttat vårt arbete. 
 

 


