
     Solna 2021-10-21 

 

Till alla medlemmar i Solna Rödakorskrets 

 

Under förra året skedde sammanslagningen av de två kretsarna i Råsunda och 
Ulriksdal till en krets - Solna Rödakorskrets.  

Valberedningen för detta år har påbörjat arbetet för att kunna lägga fram ett förslag 
till ny styrelse för Solna Rödakorskrets på årsstämman 2022. Valberedningen 
kommer att intervjua alla förtroendevalda för att få en bra bild av kretsens 
utmaningar inför det kommande året.  

Ditt medlemskap betyder mycket för kretsens verksamhet. Du kan bidra med 
förnyelse och utveckling genom att tycka till på möten, kanske ställa upp som frivillig 
i någon aktivitet och sprida information om Röda Korset i din egen vänkrets. Du kan 
också påverka genom att nominera personer som du tror skulle passa bra i styrelsen 
eller föreslå dig själv. Alla förtroendeuppdrag är på ideell basis och förutsätter att 
man ställer upp på Röda Korsets grundprinciper och blir medlem i Röda Korset. 

Styrelsen leder och utvecklar kretsens verksamhet. Det är viktigt att styrelsen består 
av en blandning av kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund och 
yrkeserfarenheter och gärna med erfarenhet av styrelseuppdrag från andra 
föreningar. Vi söker personer som med stort engagemang vill leda kretsen och 
tillsammans med medlemmar och frivilliga utveckla arbetet.  

I Solna Rödakorskrets finns flera olika aktiviteter bla. finns det Mötesplatser på 
Råsundavägen och i Bergshamra med secondhandbutik och kaféverksamhet. Det 
finns grupper med möjlighet att träna svenska för nyanlända. En bokcirkel och en 
handarbetsrupp finns som träffas regelbundet. Väntjänsten gör besök hos äldre och 
ensamma och på Nya Karolinska sjukhuset finns Rödakorsvärdar på plats. Det finns 
en Krisberedskaps-grupp som skall kunna agera i en krissituation och vara ett 
komplement till övriga samhällsresurser. Vidare erbjuds också Första hjälpen och 
hjärt-lungräddnings kurser. 

 
Missa inte chansen att nominera till förtroendeuppdrag! 

Kretsstämman 2022 ska besluta om: 

* ny styrelse bestående av ordförande och 6-7 styrelseledamöter 

* två revisorer samt en revisorssuppleant 

* minst tre personer till valberedningen 

 

Mejla namn, e-postadress och/eller mobilnummer så att vi kan kontakta varje person 
och diskutera vad styrelsearbetet kan innebära. Skicka din nominering till 
barbro.miljand@gmail.com   
senast den 15 november 2021. 

 

Med vänliga hälsningar från valberedningen 

Eva Engelsöy   Barbro Miljand     Robert Westerlund 
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