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Aktivitet Berättelse

Stämma Årsstämma hölls 19 februari på Mötesplatsen. 21 medlemmar deltog

Styrelse 10 protokollförda sammanträden har hållits varav 1 konstituerande sammanträde. I stort sett så har 

möten har hållits digitalt.

Medlemmar Antalet medlemmar är drygt 400 st

Medlemsvård Medlemsbrev samt kallelse till årsmöte har sänts till alla medlemmar. Vi kommunicerar också via 

vår hemsida och Facebook

Samverkansråd Samverkansrådet består av Solna– och Ulriksdals rödakorskretsar. Vi har haft 6 st protokollförda 

möten. Visst arbete utöver samverkansrådet har även ägt rum. Den största uppgiften har varit att 

planera och genomföra sammanslagningen mellan Solnakretsen och Ulriksdalskretsen. Vilket 

genomfördes under årets sista månad. 

Ekonomi Bifogas Verksamhetsberättelsen

Kommunikation Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev och förs in i medlemsregistret och hemsidan hålls 

uppdaterad.  Under hösten skapades en ny Kommunikations- och marknadsgrupp bestående av 

frivilliga från både Solna- och Ulriksdalskretsen

Verksamheter Under årets första del drabbades Solnakretsen precis som övriga organisationer och företag av den 

globala pandemin Corona. Det innebar att i stort sätt samtliga verksamheter stannade av på grund 

av att många av våra frivilliga är 70+.

Second hand butiken har varit öppen från slutet på maj 1-2 dagar per vecka även under 

sommarmånaderna. Under höstmånaderna har den varit öppen 3 dagar per vecka med uppehåll 

under jul- och nyårshelgerna. Detta har varit möjligt på grund av att nya frivilliga kommit till. 
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Verksamhetsberättelse för år 2020

Aktivitet Berättelse

Verksamheter Träna svenska har pågått under året på torsdagar fram till september. När det gäller Kurser så har tre 

Hjärt-Lungräddningskurser hållits, samt en kurs i Rödakorskunskap. Insamling i bössor har givit 6189 kr  

och värdet av klädinsamling uppgår till 3000 kr. Röda kors värdarna på Karolinska sjukhuset arbetade 

till mitten på mars och efter det har den verksamheten legat nere på grund av att övervägande del att 

värdarna är 70+. Då fysiska möte inte har varit möjligt under största delen av året så har Väntjänsten

hållit kontakt med sina de ”vänner” som velat via telefon. För några frivilliga som arbetar med 

Krisberedskap började året med besök på 2 platser (Husby och Kista) som drabbades av sprängningar 

i flerfamiljshus. I övrigt har krisberedskapsgruppen genomfört digitala möten för att diskutera och 

informera om de punkter som rör verksamheten. 

Frivilligledare Mötesplatsen: Chistina Wising tom 30 sep, Lisa Säll  och Yvonne Lindén fr 1 okt

Träna svenska: Tommy Jonsson

Insamling: Mats van Halteren

Röda korsvärdar: Ingela Månsson och Anne-Marie Wahlbäck

Väntjänsten: Yvonne Lindén

Krisberedskap: Barbro Miljand



Ordförande Kerstin Säll

V.Ordf. och Sekr. Tommy Jonsson

Kassör Sören Lindberg

Ledamot Lisa Säll

Ledamot Agneta Rönnberg

Ledamot Yvonne Lindén

Ledamot Curt Nilsson (tom april)
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Valberedning Barbro Sjöström-Miljand

Christina Wising 

Eva Engelsöy

Kretsens 
funktionärer



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020Bidragsgivare

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som genom sitt 

medlemskap och olika insatser medverkat i Svenska 

Rödakorsets och Solna Rödakorskrets verksamhet 

under det gångna året.

Styrelsen beslutar att Solna Rödakorskrets avsätter resterande medel 

till lokal verksamhet.

Kerstin Säll  Tommy Jonsson  Sören Lindberg

Agneta Rönnberg  Lisa Säll   Yvonne Lindén 


