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Inledning 

Nu har vi lagt det oförglömliga året 2020 bakom oss. Ett annorlunda år som alltid kommer 

finnas kvar i våra minnen. En tid sammankopplat med oro, ensamhet och stor sorg men även 

stunder av glädje och gemenskap på distans. Vi har också fått bevis på hur vi kan anpassa 

och förändra oss för att klara svåra omständigheter. 

Under de två första månaderna av året drev Ulriksdals Rödakorskrets sin verksamhet enligt 

uppsatta mål och planer men när Coronapandemin kom så förändrades vårt arbete totalt. 

Många av våra verksamheter fick avbrytas och endast vår Second Hand-butik och 

Väntjänsten, vår besöksverksamhet, har varit i gång under året, dock med vissa 

begränsningar. 

Vid Svenska Röda Korsets Riksstämma 2019 fattades beslut om en strategisk inriktning för 

åren 2020 – 2023. Denna tre års period skall präglas av att aktivt arbeta för att stärka och 

synliggöra den lokala förankringen för Svenska Röda Korsets verksamhet. Detta 

sammanfattades i fyra strategiska fokusområdena formulerade enligt: 

- Verksamhet för att möta de största humanitära behoven 

- Snabbt agerande när krisen händer 

- Ett starkt opinions- och påverkansarbete 

- Kraftsamling i varje kommun 

De två rödakorskretsarna, Solna och Ulriksdal har under år 2020 slutfört det arbetet som 

startade året innan med att bilda en rödakorskrets i Solna för att kunna kraftsamla i 

kommunen. Detta innebar att en av kretsarna upplöstes (Solna) och gick upp i den vars 

organisationsnummer behölls (Ulriksdal). I oktober genomfördes en omröstning bland Solna 

kretsens medlemmar om att göra denna sammanslagning. Röda Korset i Solna har nu från 

och med år 2021 en styrelse och agerar som en gemensam rödakorskrets. Vi kommer att 

behålla vår två mötesplatser med Second handbutik och aktiviteter på Råsundavägen 135 

och vid Bergshamra Torg. När Coronapandemin tillåter det är planen att successivt starta 

upp de verksamheter som har varit vilande under år 2020. 

Namnet på den nya gemensamma kretsen kommer att bli Solna Rödakorskrets om 

medlemmarna vid kretsstämman i februari 2021 godkänner det. 

Tillsammans får vi en stark grund att stå på med flera verksamheter som kan stödja och 

hjälpa människor i vår kommun. Röda Korset blir också en synlig humanitär organisation 

samt samarbetspartner gentemot Solna Stad och andra organisationer. 

Hjärtligt tack för ditt stöd under det gångna året ! 

Ulriksdals Rödakorskrets styrelse: 

Knut Arnet, Ordförande och kassör 

Yvonne Lindén, Vice ordförande 

Elisabeth Nyberg, Sekreterare 

Urban Bergsten, Ledamot 

Boel Gunnarsson, Ledamot, 

Karin Lundqvist, Ersättare



Ulriksdalskretsens verksamhet 2020 

Årsstämma och styrelsemöten  

Årsstämman genomfördes den 18 februari på Mötesplatsen vid Bergshamra Torg och 18 

medlemmar deltog. 

Styrelsen har haft 14 styrelsemöten varav ett var konstituerande sammanträde och tre var 

styrelsemöten med per capsulam beslut. 

Medlemmar, frivilliga och anställda 

Antalet medlemmar har under året varit 245. Kretsen har haft 1,5 anställda vid mötesplatsen 

och erhållit arbetsmarknadsbidrag för en av dessa. 

Medlemsbrev har skickats ut två gånger under året. Vi publicerar också information på vår 

webbsida, https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/,  Facebook och Instagram. 

Insamlade medel och gåvor 

Under året har 5 211:- samlats in via bössor och gåvor.  

Kretsen har skänkt 5 000:- till Rödakorshuset, som främst arbetar med utsatta EU-migranter, 

papperslösa flyktingar och nyanlända. Till Världens barn skänktes 2 000:-. 

Samverkansråd 

Samverkansrådet med två medlemmar från respektive krets har haft sex protokollförda 

möten under året. Den viktigaste uppgiften har varit att planera och genomföra 

sammanslagningen av Solna och Ulriksdals Rödakorskretsar med benäget bistånd av 

Svenska Röda Korset.  

Kommunikation 

Under hösten skapades en ny Kommunikations- och marknadsgrupp bestående av frivilliga 

från Solna- och Ulriksdalskretsen 

Kretsens verksamheter 

I mars månad drabbades Ulriksdalskretsen precis som andra organisationer och företag i 

Sverige av Coronapandemin. Det medförde att nästan alla verksamheter avstannade 

eftersom de flesta av våra frivilliga är 70+. Second Hand-butik och Väntjänsten drevs vidare, 

men i minskad omfattning.  

Följande verksamheter hoppas vi nu kunna återstarta under år 2021: 

Anhörigcafé 

Fika i gemenskap 

Globalt engagemang 

Kurser i Röda Korskunskap och första hjälpen 

Mobil-och datastöd 

Sitt- och pensionärsgymnastik 

Träna svenska 

Öppet hus för skapande verksamhet 

 

https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/


Mötesplats med Second Hand-butik 

Mötesplatsen var välbesökt under årets första två månader. Vår second handbutik inledde 

året med höga försäljningssiffror. Den 17 mars stängdes mötesplatsen och öppnade inte 

igen förrän den 2 juni.  Second hand butiken var då Coronasäkrad enligt instruktioner från 

Folkhälsomyndigheten och Svenska Röda Korset. Därefter var mötesplatsen öppen tre 

dagar i veckan till årets slut med undantag för 3 veckor i månadsskiftet november – 

december. Under året halverades vår försäljning jämfört med 2019 

Krisberedskap i Solna 

Krisberedskapsgruppen består av medlemmar från de två kretsarna i Solna. Några av de 

frivilliga i gruppen började året med besök på två platser - Husby och Kista - som drabbades 

av sprängningar i flerfamiljshus. I övrigt så har krisberedskapsgruppen genomfört digitala 

möten för att informera och diskutera de frågor som rör verksamheten. 

Väntjänsten 

Vår besöksverksamhet för ofrivilligt ensamma, Väntjänsten, drivs av de två 

rödakorskretsarna tillsammans med Solna Stads omvårdnadsförvaltning.  

I mars år 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att onödiga besök hos äldre och 

personer med nedsatt hälsa skulle undvikas. Vi föreslog då våra besökare i Väntjänsten att 

följa dessa råd och i den mån det fungerade skulle de hålla kontakten med de äldre med 

hjälp av telefon i stället. Majoriteten av de vi besöker är 90+ och bor på äldreboenden. 

Några enstaka besökare har under sommaren tagit en kaffepaus utomhus med sina äldre 

och några har också gått ut på promenad tillsammans.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsredovisning Ulriksdals Rödakorskrets 

Resultaträkning 

 

   2020  2019 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning   601 679   791 389 

Rörelsens kostnader   -46 157  -102 350 

Övriga externa kostnader -292 079  -337 338 

Personalkostnader  -292 739  -375 648 

Rörelseresultat    -29 296    -23 947 

Räntekostnader            -32           -29 

Resultat efter finansnetto  -29 328    -23 976 

Ändamålsbestämda medel             0     23 976 

 

Årets resultat   -29 328               0 
       

 

 



Årsredovisning Ulriksdals Rödakorskrets  

Balansräkning 

 

   2020  2019 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kassa och bank   316 991   336 236 

Kundfordringar       4 825        3 609 

Summa tillgångar   321 816   339 845 

Eget kapital 

Eget kapital  -274 927  -304 255  

Årets resultat               0               0    

Ändamålsbestämda medel   -11 932              -11 932 

   -286 859  -316 187 

Kortfristiga skulder 

Personalskatt    -13 559      -8 460 

Lagstadgade sociala avgifter     -3 289      -3 001 

Avräkning sociala avgifter   -18 109              -12 197 

     -34 957    -23 658 

Summa eget kapital  

och skulder    321 816   339 845 

      

 

 


