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Kallelse till digital årsstämma i Nacka rödakorskrets 2022 

Välkommen till 2022 års kretsstämma söndagen den 20 februari, kl.16:00, digitalt via Teams. 

Anmälan krävs för att vi ska kunna skicka ut en länk till mötet som kommer att vara digitalt. 

Du anmäler dig bäst genom ett mail till nacka@redcross.se och anger den mailadress du vill 

logga in på till stämman.  

Verksamhetsberättelse, årsbokslut och valberedningens förslag kommer att finnas 

på kretsens webb, https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/nacka-kommun/ men kan 

också beställas.  

I enlighet med Röda Korsets miljöfokus samt av ekonomiska skäl vill vi dra ned på vår 

pappersanvändning och traditionell post. Vi skulle därför uppskatta om ni som har en e-

postadress skickar den till nacka@redcross.se så att vi fortsättningsvis kan skicka kallelse och 

annan information via e-post.  

 

1.  Kretsstämman öppnas av sittande ordförande som hälsar välkommen 
2. Godkännande av stämmans stadgeenliga sammankallande 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Val av: 

a.    Mötesordförande 

b. Mötessekreterare 

c. Två protokolljusterare tillika rösträknare 

5. Godkännande av dagordning 
6. Verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående år 

a.   Styrelsens verksamhets- och ekonomiska rapport 
b.   Revisorernas berättelse  

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
8. Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen 
9. Behandla kretsens verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår 
10. Beslut om motioner 
11. Beslut om valberedningens förslag på antal ledamöter i kretsstyrelsen och val av 

kandidater till förtroendeuppdrag 
a. beslut om antal ledamöter i styrelsen 
b. val av ordförande i kretsen 
c. val av övriga ledamöter (minst 4) till kretsstyrelsen 
d. val av ledamöter till valberedningen (minst 3) 
e. val av två revisorer samt ersättare för dessa 
f. val av riksstämmoombud samt ersättare (gäller kommunkretsar) 

12. Övriga frågor 
a.   Avtackningar och speciella omnämnanden 

13. Kretsstämman avslutas 
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Kort fakta kring antal medlemmar och bidrag under 2021 

Vid årets slut hade kretsen 891 medlemmar. Kretsens ekonomiska ställning är god. Vi har 

under året bidragit med sammanlagt 200 000 kr till Svenska Röda Korsets insamlingar 

Katastrof och krishantering och Hela Röda Korset. Till Radiohjälpens insamling Världens 

Barn har vi bidragit med 51 000 kr.  

 

Ordföranden har ordet 

Ytterligare ett år har förflutit med stora begränsningar i vad såväl Röda Korset som 

gemeneman har kunnat ägna sig åt. Många av våra volontärer och besökare/mottagare är äldre 

och/eller i riskgrupp, så många av våra verksamheter har även detta år varit pausade. Vi får 

signaler om psykisk ohälsa och ser även på andra områden många människor i behov av stöd 

och hjälp, ett behov som så klart inte minskat under pandemin. Röda Korset Nacka står starkt 

rustat för att som vanligt hjälpa och stötta men då många av våra verksamheter tvingats pausa 

är det svårt både för behövande att hitta oss och för oss att hitta behövande. Vi har under året 

utökat vår lokal i Finntorp där vi ser fram emot att kunna erbjuda en mötesplats och café med 

läxhjälp/språkträning, förstahjälpen-utbildningar, handarbete och utökad butiksverksamhet; 

ett riktigt Rödakorshus, som även blir navet i vår lokala krisberedskap. Under året har vi även 

stärkt vårt samarbete med församlingarna och Nacka kommun. Vi ser hur vi tre tillsammans 

kan åstadkomma mycket mer än var och en för sig då vi alla är bra på olika saker och har 

kontakter in i samhället på olika sätt och med olika varumärken.  

 

Vi kan med glädje se att viljan att hjälpa till fortsatt är god i Nacka. Under året har vi fått in 

170 volontärsansökningar avseende allt från styrelse och administration till butik, social 

samvaro, sjukhusvärd/sjukhusvärdinnor, träna svenska/läxhjälp m.m. På vår hemsida kan ni 

hitta alla annonser där vi söker volontärer. 

 

Tack vare alla gamla och nya krafter har vi dels bedrivit läxhjälp i olika former inklusive 

digitalt via mötesplattformen Teams. Vi har även tack vare dessa fantastiska volontärer 

lyckats hålla butiker och mötesplatser öppna; Nackaforumbutiken och butiken i Finntorp i 

oförändrad skala och Orminge (Lilla Boosalen) så gott det gått under rådande omständigheter, 

stort tack! 

 

Alla kan bidra på olika sätt och vi tackar alla medlemmar som stöttar oss genom sitt 

medlemskap, frivilliga, frivilligledare, kunder i butikerna, deltagare i våra verksamheter, 

bidragsgivare, sponsorer och alla andra som är en del av vår verksamhet. Tack för detta år och 

hoppas ni vill vara med och stötta, stödja och vara en del av vår verksamhet även 2022. 

 

/ Peter Rosell, Ordförande Nackakretsen  

peter.rosell@redcross.se 

0704-827408 

   

Fredrik Jahns Gränd 18B  

131 36 Nacka  

E-post: nacka@redcross.se   

Hemsida: https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/nacka-kommun/ 
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