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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SOLNA RÖDAKORSKRETS

2021

2022-02-08



Aktivitet Berättelse
Stämma Hölls 23 februari 2021 på Ulriksdals Mötesplats. 25 medlemmar deltog.

Styrelse 9 protokollförda möten har hållits samt 1 konstituerande möte. Styrelsen har under året arbetat med att utveckla 
det digitala arbetssättet och mötestekniken med bland annat att använda mötesverktyget Teams och skapa 
digitala mappar för kretsens dokumentation. Därutöver har styrelsen påbörjat arbetet med att förstärka 
samarbetet mellan mötesplatserna. Arbetet med att skapa en vi-känsla i och med samgåendet har gjorts 
kontinuerligt, och bedöms inte som färdigt utan bara påbörjat. 

Ordförande Tommy Jonsson och ledamöterna Lisa Säll och Lena Boström avsade sig sina uppdrag i styrelsen 
och frivilligledaruppdrag under november. Kvarvarande ledamöter har därefter haft kontinuerlig kommunikation 
med Svenska Röda Korset, kretsens revisorer och valberedningen. Urban Bergström valdes till interimistisk 
ordförande den 15 november på ett extrainkallat styrelsemöte.

Under hösten har styrelsen sett över ekonomihanteringen och gjort en personalöversyn. Styrelsen har efter 
dialog med Sören Lindberg beslutat att säga upp honom på grund av arbetsbrist (omfördelade arbetsuppgifter 
och eftersom finansieringen av tjänsten inte kunde garanteras). Sören arbetar idag en dag i veckan som frivillig 
och hjälper bland annat till med viss ekonomiadministration.   

Medlemmar Antalet medlemmar har sjunkit från att 2021 vara 630 medlemmar till att i februari 2022 vara 532.

Medlemsvård Medlemsbrev samt kallelse till årsmöte har sänts till alla medlemmar. Vi kommunicerar också med nyhetsbrev, 
vår hemsida, via våra sociala medier och informationsfolder på våra mötesplatser.

Ekonomi Årsredovisning, resultat och balansräkning för år 2021, se bilagda kopior

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

Verksamhetsberättelse 2021



Verksamhetsberättelse 2021

Aktivitet Berättelse
Bergshamra
Mötesplats

Mötesplatsansvarig Veronica Johansson
Mötesplatsen har varit öppen 4 dagar i veckan samt 2 lördagar. 20 frivilliga bidragit. 5 personalmöten har hållits 
samt en vår och en välbesökt julmarknad den 11 december. Den 24 december var det jullunch för 20 personer, 
med mat från restaurang Trattoria Mia.
Försäljning av prylar och kläder med inslag av reor och temadagar.
Det har också bedrivits caféverksamhet, men denna verksamhet har fått stänga under delar av året på grund av 
pandemin. Sopplunch serveras sista fredagen i månaden.

Råsunda
Mötesplats

Frivilligledare och mötesplatsansvarig t o m november 2021 Lisa Säll
Året har varit bra. Vi har haft 14 frivilliga som ställt upp, varav 5 var nya som börjat under året. 
Försäljningen har gått mycket bättre än vad vi budgeterade för. Sålt väldigt bra med endast öppet 4 timmar/dag i 

3 dagar/vecka. Cafét öppnade upp under hösten i en enklare form. Fick ofta frågan om vi inte kunde ha öppet mer 
Det har fungerat bra att ha öppet under pandemin, vi begränsade antalet besökare i butiken samt hade handsprit 
framme. Skyltar om att hålla avstånd, samt ”glasruta” vid kassan. Kundtillströmningen har varit god. Många kom 
in enbart för att de behövde prata. Känns som vi fyllde upp ett behov av att finnas/ha öppet i pandemin. 
Inger har haft sin bokcirkel några måndagskvällar i övrigt har vi inte haft någon annan verksamhet. 
Lokalen har varit uthyrd 1 gång under året. Vi har även haft några kurser för våra frivilliga 
Vårat mål var att öppna upp en dag till men det lyckades vi inte med, pga av brist på frivilliga. Vi planerade även 
starta upp ett sy/handarbets ”café”.
En julmarknad anordnades den 27 november som var välbesökt. 
Eftersom mötesplatsen stod utan frivilligledare sedan november bjöd styrelsen in till ett möte med de frivilliga för 
att hitta en gemensam lösning fram till dess att en ersättare kan utses. Mötesplatsen har försökt att hålla de 
angivna öppettiderna, men det har varit en utmaning.



Verksamhetsberättelse 2021

Aktivitet Berättelse
Krisberedskap Frivilligledare Barbro Miljand

Från 2021 har de två kretsarna i Ulriksdal och Råsunda fungerat som en krets, Solna Rödakorskrets. Även detta 
år har Corona pandemin präglat vår verksamhet och målsättningen har varit att hålla ihop gruppen. Gruppen har 
träffats vid följande tillfällen: 1/3, 29/3, 19/4 digitalt via Zoom samt från den 17/5, 23/8, 20/9, 19/10, 15/11, och 
6/12 har gruppen kunnat träffas tillsammans. Den 15/11 var Louise Gulich, chef för Solna stads POSOM-grupp 
inbjuden. Vi fick information om vad POSOM-gruppen kan erbjuda i en krissituation och vi berättade om Röda
Korset och de insatser vi kan bistå med vid en allvarlig händelse. Det var ett positivt möte och början till fortsatt 
samarbete. Under verksamhetsåret beslutade sex frivilliga av olika anledningar att kliva av 
Krisberedskapsgruppen för att ha tid för annat frivillig-arbete. I slutet av året har två nya medlemmar tillkommit. 
Krisbereskapsgruppen består nu av följande personer: Urban Bergsten Eva Engelsöy, Inger Gustafsson, Kerstin 
Säll, Carin Söderlund, Lotta Modin samt Barbro Miljand (frivilligledare). 
Krisberedskapsgruppens planerade möte tillsammans med frivilliga vid de båda Mötesplatserna för att resonera 
om våra olika roller samt att kunna öva tillsammans har vi även i år tvingats skjutas på framtiden pga Coronan. 
Även utbildningsdagar ”Att möta människor i vardag och kris med psykologiskt första hjälpen” fick skjutas på
framtiden. Gruppen har arbetat fram en krisberedskapsplan som är förankrad i kretsstyrelsen. 
Krisberedskapsgruppens målsättning är att fler frivilliga skall kunna kallas in i händelse av en kris. Vi har 
inventerat våra ryggsäckar och magväskor. En gruppmedlem har gått HLR- repetitionskurs och vi har diskuterat 
dokumentet ”Var försiktig” vid ett tillfälle. I kretsens Nyhetsbrev som går ut till medlemmar finns information om 
Krisberedskapsgruppen. 
Frivilligledaren har under året haft kontakt med: 
- Tove Lundlycke, säkerhetschef i Solna stad, kring situationen i Solna kommun
- Louise Gulich, chef för Solna stads POSOM-grupp
- Tina Nordén, FRG, inför höstens krisberedskapsvecka. Planeringen att samla
frivilligorganisationerna i Skytteholmsparken ställdes in pga Coronan. Under
krisberedskapsveckan v. 39 fanns ett informationsbord på Mötesplatserna.
- Melinda Sundsten, kontaktperson för Röda Korsets Krisberedskapsgrupp i Sundbyberg.
- Fredrik Stake om Röda Korsets krisberedskapsgrupper i city (Stockholm Stad)
- Moa Ekstrand och Randi Svedberg från Röda Korset centralt, framför allt kring arbetet med vår Lokala
krisberedskaps plan.



Verksamhetsberättelse 2021

Aktivitet Berättelse
Kurser Frivilligledare Christina Wising

Ingen aktivitet på grund av pandemin

Träna svenska Frivilligledare Tommy Jonsson t o m 8 november
Ingen aktivitet på grund av pandemin

Rödakors värdar Frivilligledare Ingela Månson/Ann-Marie Wahlbäck
Verksamheten för Rödakors-värdarna på KS/NKS i Solna har legat nere under hela 2021 på grund 
av den pågående pandemin. Under året har vi hållit kontakt med våra värdar via mail och vi 
anordnade också en träff utomhus under hösten. På sjukhuset har vi haft kontinuerlig kontakt med 
våra uppdragsgivare Coor och under hösten hade vi också kontakt med den chefssjuksköterska 
som har det övergripande ansvaret för vår närvaro på sjukhuset.

Väntjänsten Frivilligledare Yvonne Lindén
Vår besöksverksamhet för äldre ofrivilligt ensamma drivs i samverkan med Solna Stads 
omvårdnadsförvaltning och Äldreforum. Syftet är att bryta ofrivillig isolering och ensamhet hos äldre 
genom att förmedla individuella kontakter i form av besök i hemmen eller på äldreboenden. Under 
januari – augusti, liksom under större delen av föregående år, har verksamheten p g a pandemin 
endast kunnat fokusera på att bibehålla befintliga kontakter. Detta har främst skett genom 
telefonsamtal och i några fall träffar utomhus och promenader. Under den här perioden har 
verksamheten minskat då flera av våra äldre har avlidit. Efter sommaren hade vi äntligen möjlighet 
att ta emot fler äldre som ville ha besök samt rekrytera nya volontärer. Vid årets slut har vi dubblerat 
vår verksamhet och har nu tolv äldre som får besök av en volontär.



Verksamhetsberättelse 2021

Aktivitet Berättelse
Marknad & 
Kommunikations
gruppen

Frivilligledare Johan Magnéli och Urban Bergsten
Vi är en nystartad grupp som under verksamhetsåret 2021 etablerat en gedigen grund för kretsens 
kommunikationsarbete, såväl internt som externt. Vi började med att göra en översyn av kretsens 
kommunikationskanaler, formulera kretsens kommunikativa budskap till olika målgrupper och formulera en 
kommunikationsplan. Året präglades av att ta fram rutiner och synka informationsspridningen mellan kretsens 
olika kanaler samt upprätthålla kontakten med tidigare sponsorer och aktivt hitta nya sponsorer i Solna 
kommun. Gruppen fungerade även som presskontakt för lokaltidningen MittiSolna, med vilka vi haft 
sporadisk kontakt i olika frågor. Under året utvecklade vi även kretsens digitala kanaler, bland annat 
uppdaterades hemsidan och ett instagramkonto för butiken/mötesplatsen i Råsunda skapades. Dessutom 
togs ett nytt informationsblad fram under hösten och vi började skicka ut nyhetsbrev till våra medlemmar och 
frivilligledare från och med november månad, som varit mycket uppskattade. Vi var även drivande för 
kretsens deltagande i insamlingskampanjen till Världens Barn, där vi var kontaktinstans med arrangörerna. 
Ett närmare samarbete och utbyte har etablerats med MittiSolna för att öka informationsspridningen om 
kretsens verksamheter. 

Insamling Kretsen har deltagit i den centrala insamlingen till Världens Barn. Vårt bidrag bestod i en dagskassa från 
vardera två mötesplatser.

Presentationer Presentation för sjuksköterskestudenter från Röda Korsets högskola den 30 augusti 2021 samt 31 januari 
2022 om kretsens arbete och utmaningar. 



Ordförande Tommy Jonsson t o m 8/11
Urban Bergsten fr o m 15/11 

Sekreterare Birgit Dahlström
Kassör Knut Arnet
Ledamot Christina Wising
Ledamot Johan Magnéli
Ledamot Lisa Säll t o m 10/11
Ledamot Lena Boström t o m 10/11

Internrevisor Anita Bratfisch
Internrevisor Eva Elmstedt
Internrevisor Ewa Englund

Valberedning Barbro Miljand
Valberedning Eva Engelsoy
Valberedning Robert Westerlund

Kretsens 
funktionärer 



Bidragsgivare/Sponsorer
COOP
Bergshamra blommor
Restaurang Småstad
Ulriksdals Värdshus
Ulriksdals trädgård
Ulriksdals slottsteater Confidencen
Restaurang Trattoria Mia
Solna Stad bidrar med verksamhetsstöd
Coor vår samarbetspartner på Ny Karolinska Sjukhuset
Äldreforum i Solna
Clas Ohlson
Signalisten
Kjell & Company
Hemköp
ICA
Edelios städ Fönsterputs

Styrelsen vill också 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

Urban Bergsten  Knut Arnet

Christina Wising  Johan Magnéli    Birgit Dahlström   



3010 Försäljning kläder
3020 Försäljning prylar
3030 Försäljning Café
3040 Försäljning övrigt
3110 Medlemsavgifter
3120 Bössinsamlingar
3130 Hyresintäkter
3210 Föreningsbidrag
3220 Offentligt stöd
3740 Öres- och kronutjämning

4010 Inköp mötesplatsen
4020 Verksamheter och äskade medel
4030 Medel till SRK
4040 Världens barn

5010 Lokalhyra
5020 El
5030 Förbrukningsmaterial
5040 Övriga lokalkostnader
6010 Kontorsmaterial
6020 Porto
6030 Licensavgifter
6040 Bank/BG-avgifter
6050 Företagsförsäkring
6080 Extraordinära kostnader
6090 Telefon och bredband

7010 Lön
7020 Semesterlön
7030 Arbetsgivaravgift
7050 Sjuklön
7060 Arbetsmarknadsförsäkring
7070 Individuell Pensionsförsäkring
7090 Lönebidrag (Inkomst)

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

179 526,65 179 526,65
218 486,70 218 486,70
21 140,00 21 140,00

101 362,22 101 362,22
56 375,00 56 375,00
20 156,00 20 156,00

800,00 800,00
430 000,00 430 000,00
105 761,00 105 761,00

-0,73 -0,73
1 133 606,84 1 133 606,84

Summa rörelsens intäkter 1 133 606,84 1 133 606,84

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-39 316,47 -39 316,47
-2 624,22 -2 624,22

-19 976,00 -19 976,00
-4 889,00 -4 889,00

-66 805,69 -66 805,69

Övriga externa kostnader
-533 082,00 -533 082,00
-11 393,61 -11 393,61
-3 480,00 -3 480,00

-13 582,00 -13 582,00
-1 088,00 -1 088,00
-2 640,00 -2 640,00
-7 054,00 -7 054,00

-14 381,48 -14 381,48
-2 800,00 -2 800,00
-2 500,00 -2 500,00

-11 952,00 -11 952,00
-603 953,09 -603 953,09

Personalkostnader
-425 335,00 -425 335,00
-44 343,00 -44 343,00

-150 357,00 -150 357,00
-7 160,00 -7 160,00
-5 998,00 -5 998,00

-12 372,00 -12 372,00
249 283,00 249 283,00

-396 282,00 -396 282,00

Summa rörelsens kostnader -1 067 040,78 -1 067 040,78

Rörelseresultat 66 566,06 66 566,06

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 66 566,06 66 566,06

Resultat före skatt 66 566,06 66 566,06

Preliminär resultaträkning
SOLNA RÖDAKORSKRETS 
815200-6428

Utskrivet av Sören Lindberg 2022-03-21 11:10:37 Visma eEkonomi

Sida 1 av 2



Perioden Ackumulerat

8999 Årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT 66 566,06 66 566,06

Årets bokförda resultat
66 566,06 66 566,06

 

Preliminär resultaträkning
SOLNA RÖDAKORSKRETS 
815200-6428

Utskrivet av Sören Lindberg 2022-03-21 11:10:37 Visma eEkonomi

Sida 2 av 2



1367 SEB Start 100
1368 Värdeförändring SEB Start 100

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

1710 Förutbetalda hyreskostnader

1910 Kassa
1913 Kassa 3
1920 PlusGiro
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1931 Swishkonto
1932 Sparkonto

2020 Hjälpfonden

2021 Samfonden
2022 Thomas Kennes fond

2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund
2069 Årets resultat
2070 Ändamålsbestämda medel - Väntjänst

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

0,00 174 392,86 174 392,86
0,00 59 674,57 59 674,57
0,00 234 067,43 234 067,43

Summa finansiella anläggningstillgångar 0.00 234,067.43 234,067.43

Summa anläggningstillgångar 0,00 234 067,43 234 067,43

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

4 825,00 -4 825,00 0,00
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

69 262,00 25 963,00 95 225,00
 
Summa kortfristiga fordringar 74,087.00 21,138.00 95,225.00

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

50 325,34 -35 149,34 15 176,00
9 600,00 5 030,00 14 630,00

110 715,45 -110 825,45 -110,00
125 827,37 -119 461,36 6 366,01

0,00 536,00 536,00
0,00 450 000,00 450 000,00

296 468,16 190 129,85 486 598,01

Summa övriga omsättningstillgångar 296,468.16 190,129.85 486,598.01

Summa omsättningstillgångar 370 555,16 211 267,85 581 823,01

SUMMA TILLGÅNGAR 370 555,16 445 335,28 815 890,44

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

0,00 -117 033,03 -117 033,03
 
Insättningar el uttag under året

0,00 -70 220,02 -70 220,02
0,00 -46 814,38 -46 814,38
0,00 -117 034,40 -117 034,40

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

-372 026,93 -105 151,02 -477 177,95
48 360,77 -114 926,83 -66 566,06

-11 932,00 639,00 -11 293,00

Preliminär balansräkning
SOLNA RÖDAKORSKRETS 
815200-6428

Utskrivet av Sören Lindberg 2022-03-21 11:10:22 Visma eEkonomi
Sida 1 av 2



Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

2072 Personalvård

2440 Leverantörsskulder

2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

2710 Personalskatt
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter

0,00 -5 000,00 -5 000,00
-335 598,16 -224 438,85 -560 037,01

Summa bundet eget kapital -335,598.16 -224,438.85 -560,037.01

Summa eget kapital -335 598,16 -458 506,28 -794 104,44

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

0,00 110,00 110,00
 
Skatteskulder

0,00 -3 289,00 -3 289,00
 
Övriga skulder

-13 559,00 6 515,00 -7 044,00
-3 289,00 3 289,00 0,00

-18 109,00 6 546,00 -11 563,00
-34 957,00 16 350,00 -18 607,00

Summa kortfristiga skulder -34 957,00 13 171,00 -21 786,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -370 555,16 -445 335,28 -815 890,44

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
SOLNA RÖDAKORSKRETS 
815200-6428

Utskrivet av Sören Lindberg 2022-03-21 11:10:22 Visma eEkonomi
Sida 2 av 2











VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR 2022 



SVENSKA RÖDA KORSETS STRATEGISKA INRIKTNINGAR 2020-2023 I KORTHET

Framtid 2023
Röda Korset ska stärka den lokala organisationen och vara närvarande och synligt i lokalsamhället. En 
krets i varje kommun och de tidigare kretsarna bildar Rödakorsgrupper för att behålla närvaro och 
verksamhet 

Krisberedskap
Röda Korset måste förbereda sig för att det osannolika eller oväntade ska hända. Svenska Röda Korset 
är en del i Sveriges krisberedskap. Tillsammans med ett antal andra frivilligorganisationer har vi ett 
uppdrag att stötta myndigheterna i krissituationer. Vår verksamhet är ett komplement till 
myndigheten och vi agerar i samverkan med dem, nationellt och lokalt.

Utbildning
Informerar och utbildar om första hjälpen i kommunen. Frivilliga ska utbildas i Rödakorskunskap och 
första hjälpen.

Sociala verksamheter
Röda Korset har verksamheter för att möta människors grundläggande humanitära behov.



Annan 
verksamhet

Träna SvenskaMötesplatsKrisberedskapVäntjänst HLR-kurser Rödakorsvärdar Marknad & 
kommunikation

Mötesplats
Bergshamra

Mötesplats
Råsunda

StyrelseValberedning Revisorer

Organisation och verksamheter Solna Rödakorskrets

Verksamheten kommer att fortsätta drivas som 
tidigare i enlighet med Svenska Röda Korsets stadgar 
och strategier.



Verksamheter Solna Rödakorskrets Kurser

Mötesplats

Marknad & 
kommunikation

Krisberedskap

Andra verksamheter

Väntjänst

Träna svenska

Rödakorsvärdar 

• Samverka med andra
organisationer som försöker
bryta äldres ensamhet

• Verkar för att alla som vill ha
besök får en besökare

• Fortsatt samverkan med SRK,
Solna Stad och andra
organisationer

• Fortsätta utveckla och
förbättra arbetssätt med
utgångspunkt från den Lokala
Krisberedsskapsplanen för att
snabbt agera vid händelse av
kriser

• Samverkar med
mötesplatserna kring den
Lokala Krisberedsskapsplanen

• Genomför interna
utbildningar och praktiska
övningar för att utveckla
gruppens beredskap vid
kriser

• Verka för att fler frivilliga ska
kunna kallas in i krishändelser

• Mötesplatsansvarig ska
finnas på båda
mötesplatserna

• Prioritera samarbetet mellan
mötesplatserna

• Utöka antalet aktiviteter
• Arbetar för att förbättra

försäljningssiffrorna
• Verka för utökade öppettider

på mötesplatserna

• Söker fler frivilligledare och
frivilliga

• Samarbete mellan
mötesplatserna

• Verka för återstart RK-värdar
vid KS/NKS

• Anordnar medarbetarträff
och aktivitet för frivilliga

• Rekryterar nya frivilliga vid
behov

• Utbilda frivilligledare och
frivilliga i Rödakorskunskap

• HLR-kurser för allmänheten

• Handhar och uppdaterar
nyhetsbrev, hemsida och
sociala medier vilket ska locka
fler kunder, sponsorer och
frivilliga till kretsen

• Letar möjligheter t.ex.
klädinsamlingar på företag

• Letar andra försäljningsvägar
• Ansvarar för insamlingsbössor
• Säljer kurser
• Söker aktivt sponsorer

• Fortsätter utveckla det
digitala arbetssättet och
mötestekniken

• Fortsätter att förstärka
samarbetet mellan
mötesplatserna

• Förstärker varumärket
• Tillsätter frivilligledare och

anställd personal
• Ekonomikontroll
• Fortsätter verka för att

skapa en Vi-känsla i
kretsen

Styrelse

• Mobil- och datastöd
• Pensionärsgympa
• Öppet hus för skapande

verksamhet
• Globalt engagemang
• Bokcirkel



FÖRSLAG PÅ BUDGET 2022 TILL NÄSTA STYRELSE



Förslag på budget 2022 till nästa styrelse

Rörelsens intäkter 1 050 000

Rörelsens kostnader 870 000

Råvaror och förnödenheter 70 000

Övriga externa kostnader 608 000

Personalkostnader* 192 000

Rörelseresultat 180 000

Finansiella poster 0

Resultat efter finansiella kostnader 180 000

Resultat före skatt 180 000

* = förutsatt att vi erhåller lönebidrag för
1 anställd.



Valberedningens förslag till kretsstämman 2022 

Valberedningen har detta år bestått av tre personer, Eva Engelsöy, Robert 

Westerlund och Barbro Miljand. Valberedningen började sitt arbete tidigt och hade 

det första mötet i början av september 2021.  

Vi har intervjuat samtliga styrelseledamöter i den innevarande styrelsen och 

uppmanade dem att nominera personer. Valberedningen gjorde ett utskick till alla 

medlemmar med uppgiven mailadress med uppmaning att nominera personer till 

styrelsen. Samma brev med uppmaning att nominera har funnits på de båda 

Mötesplatserna, hemsidan och Facebook. Valberedningen har förutom detta även 

annonserat via ReechMee om kassör och ordförande. Dessa annonser har också 

funnits på hemsidan. I Nyhetsbrevet som har gått ut i november och december och 

januari och februari har också medlemmar uppmanats att nominera personer till 

styrelseposter. Utöver detta har vi annonserat hos Volontärbyrån, vänt oss till vänner, 

grannar, arbetskamrater, släktingar, firmor i Råsunda PRO-föreningar, 

bostadsrättsföreningar mfl. för att få tips om personer som vill stödja Röda Korset.  

Valberedningen har deltagit på ett styrelsemöte i november tillsammans med 

revisorerna Eva Elfner och Eva Elmstedt Frisk. I och med att tre ledamöter valde att 

lämna styrelsen i november med hänvisning till bland annat brister i den ekonomiska 

redovisningen tvingades valberedningen ta nya tag med arbetet att kunna föreslå 

lämpliga personer till den nya styrelsen.  

De önskemål och synpunkter som framfördes till valberedningen handlade om vikten 

av en kassör med bra ordning och kontroll över föreningens ekonomi, tydliga 

administrativa rutiner, kunskap om mötesformalia, att styrelsen aktivt arbetar för att 

skapa en vi-känsla i den sammanslagna kretsen, tar vara på goda erfarenheter 

samtidigt som det behövs nytänkande.  

1. Förslag till antal ledamöter i kretsstyrelsen
( enligt stadgarna ordförande och ytterligare minst fyra ledamöter, kretsstyrelsen ska inom sig utse 

kassör och kan inom sig utse vice ordförande) 
Förslag att kretsstyrelsen består av 8 ordinarie ledamöter (inklusive ordförande). 

2. Förslag till mandatperiod för ledamöterna i kretsstyrelsen
Förslag att hälften av ledamöterna väljs med en mandatperiod på 2 år och hälften 

med en mandatperiod på 1 år. 

3. Förslag till ordförande i kretsen

Ordförande: Barbro Miljand – nyval, mandatperiod 1 år 

Barbro är bosatt i Solna, pensionär sedan 5 år då hon tog kontakt med Röda Korset 

och krisberedskapsgruppen. Är socionom, leg. psykoterapeut, har arbetat inom 

Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala och Habilitering &Hälsa i Stockholm, både 

kliniskt och som chef. Har varit frivilligledare för krisberedskapsgruppen sedan 



2020. Fritiden tillbringar hon i sommarstugan på Gräsö, där hon finns med i 

styrelsearbetet i föreningen. Barbro hoppas kunna bidra med sin erfarenhet, vill 

verka för att vi blir fler frivilliga och fortsätta stödja utvecklingen av det viktiga 

arbetet som nu görs i Solnakretsen.  

4. Förslag till övriga ledamöter i kretsstyrelsen

Kristina Wakander – nyval, kassör (utses av styrelsen), mandatperiod 2 år 

Kristina är född 1972, bosatt i Sundbyberg och arbetar som CFO för Toyota 

Kreditbank GmbH, Svensk filial (i dagligt tal Toyota Finans), ett bolag verksamt 

inom bilfinansiering. Ansvarig för bolagets ekonomifunktion, redovisning, 

rapportering, treasury, budget- och prognosarbetet samt kontakter med externa 

parter såsom revisorer och banker. Sitter för närvarande i ledningsgrupper. Har 

mångårig erfarenhet och kunskap inom ekonomi och ledarskap. Har tidigare 

volontärarbetat för Plan International med uppgift att översätta brev från svenska 

faddrar, från svenska till engelska samt varit lagledare för flicklaget i handboll 

Kungsängen SK mellan 2007-2015.  

Kerstin Säll – nyval, mandatperiod 1 år 

Kerstin är bosatt i Solna, är civilekonom med inriktning på marknadsföring sedan 

90-talet och har nyligen slutat sitt arbete som Controller på Österåkers

kommun. Gick in Röda Korset under 2018 för att engagera sig i kris och beredskap

samt som ledare på språkcaféet. Blev ledamot i Solna RK styrelse 2019 och under

2020 var hon ordförande. Bidrar gärna med kunskaper om vad vi gör i kris och

beredskapsgruppen, samt är gärna med och startar upp språkcafé om det skulle bli

aktuellt igen. Vidare är hon gärna med och utvecklar kommunikationsdelen.

Urban Bergsten – har 1 år kvar på sin mandatperiod 

Urban är bosatt i Bergshamra, frilansande skådespelare, regissör och 

manusförfattare sedan tjugofem år tillbaka. Han har även länge arbetat som lärare 

parallellt, bland annat som Konstnärlig ledare på Skrivarlinjen, Estetiska 

Programmet, Fryshuset Gymnasium. Har suttit i styrelsen i två år, ingår i 

nystartade Marknads och Kommunikationsgruppen och volontärarbetar när 

tillfälle ges på Mötesplatsen i Bergshamra. Har en bakgrund inom Fredsrörelsen på 

80/90-talet. 1994 var han en av tre grundare till den idéella föreningen Teater 

Pseudo, som han varit med och drivit sedan dess. Lika länge har han drivit 

korpfotbollslaget Godismännen. Vill med mitt medlemskap i styrelsen utöka 

synligheten av och engagemanget för Röda Korsets arbete.  

Åsa Tapper – nyval, mandatperiod 2 år 

Åsa är bosatt i Solna, arbetar sedan 20 år tillbaka på ICA:s huvudkontor i Solna 

med marknadsföring i butik. Ingår i Solnakretsens marknads-och 

kommunikationsgrupp som bildades under hösten 2020. Gruppen har under året 

arbetat med bland annat att ta fram kretsens Nyhetsbrev som kom ut första gången 

i november 2021. Har också ansvarat för att tömma bössorna i Solna C, Huvudsta 

och Frösunda sedan sommaren 2021. Var tidigare med i styrelsen i en simklubb 

med ansvar för medlemsregistret och för att ansöka om förenings- och 

aktivitetsbidrag. Hon skapade och skötte simklubbens digitala kanaler som 



hemsida, Facebook och Laget.se. och skapade en rutin för månadsmejl till 

föräldrarna. Åsa vill bidra med att modernisera och strukturera arbetet i kretsen 

och skapa engagemang hos frivilliga, medlemmar och sponsorer.  

Sten Schramm  - nyval, mandatperiod 2 år 

Sten är 50 år, född och uppvuxen i Norge, men har snart levt lika länge i Sverige 

som i Norge och nu bosatt i Bergshamra. Har tre döttrar i åldersspannet 12-20 år, 

men övrig släkt bor i Norge så det blir många resor till Oslo. Har bakgrund som 

frilansande filmare innan han för ett antal år sedan sadlade om till socionom, 

nuvarande yrke. Arbetar med psykosocialt förändringsarbete med ungdomar i 

högstadieåldern, ett arbete som är mycket givande och meningsfullt. På fritiden 

idrottar han gärna och spelar då mest fotboll och ishockey, dock helt och hållet som 

glad motionär. Gillar att lära sig nya saker och är lyckligtvis fortfarande nyfiken 

och intresserad trots fyllda 50. Är också mångårig medlem i Stora Skuggans 4H-

gård där han och döttrarna har varit engagerade som helgskötare (volontärer) i 

många år, var under ett par år också styrelsemedlem där. Har alltid tyckt att Röda 

korset utför ett beundransvärt arbete och hoppas att kunna bidra på olika sätt som 

kan behövas.   

Yvonne Lindén – nyval, mandatperiod 1 år 

Yvonne är bosatt i Bergshamra och har arbetat större delen av sitt 

yrkesverksamma liv inom HR-området vid en större myndighet. Gick i pension 

2015 och har sedan dess varit engagerad inom Solna Rödakorskrets. Började som 

frivillig inom second hand, engagerade sig sedan även inom Väntjänsten som hon 

nu är frivilligledare för. Har tidigare varit ledamot i styrelsen i både Ulriksdals och 

Solnas Rödakorskretsar. Hoppas kunna bidra med engagemang, positivitet och 

samarbetsvilja, förhoppningsvis kan även organisationsförmåga och 

handlingskraft komma till nytta.  

Emilia Kaufeldt – nyval, mandatperiod 2 år 

Sedan jag började studera 2015 har jag engagerat mig i ideella organisationer med 

fokus på studenters inflytande, mående och ekonomi. Bland annat har jag innehaft 

roller som sekreterare, näringslivsansvarig, vice ordförande och ordförande, vilka 

alla varit styrelseposter. Genom mitt studentengagemang sitter jag även i två 

stiftelsestyrelser. Just nu, fram till och med sista juni, innehar jag rollen som vice 

förbundsordförande för Stockholms studentkårer, SSCO, och har under mina år 

tagit en examen i data- och systemvetenskap med inriktning mot 

interaktionsdesign. Genom mitt engagemang har jag bred styrelseerfarenhet och 

hoppas kunna bidra med studentperspektivet och ny idéer med inspiration från de 

organisationer jag varit aktiv inom. Med min utbildning som grund hoppas jag 

också kunna bidra med IT-kunskap, kommunikation och andra delar som kan vara 

av intresse för organisationen.  

 
 

 

5. Förslag till ledamöter i valberedningen 

 (enligt stadgarna en ordförande och minst 2 ledamöter) 



Johan Magneli 
Jag har varit engagerad i Solna rödakorskrets sedan hösten 2020 som 

kommunikatör i Samverkansgruppen, medlem i Kommunikation- och 

marknadsgruppen och har tidigare varit medlem i Kris- och beredskapsgruppen. 

För närvarande arbetar jag som Handläggare för rekryterings-, befordrings- och 

docenturärenden vid Stockholms universitet, varifrån jag även har min utbildning 

(Medie- och kommunikations-vetenskap och filmvetenskap). Jag har en även 

bakgrund från Stockholms internationella filmfestival som både volontär (skribent) 

och projektanställd (koordinator).  

Agneta Rönnberg 

Född 1947 i Stockholm, uppvuxen i Gamla Hagalund och Huvudsta. Studentexamen 

vid Solna läroverk och studier vid Stockholms Universitet och KTH. Jag har i hela 

mitt yrkesverksamma liv jobbat med IT-verksamhet. Först som programmerare 

och sedan som systemutvecklare, bl.a. på Ericsson och HP. Sedan jag gått i pension 

letade jag efter något meningsfullt att göra och värvades till Solnakretsen 2015 av 

en gammal klasskamrat (Ingela S). Till en början jobbade jag tillsammans med 

henne i Råsundabutiken en dag i veckan. Efter ett tag tog jag även över 

administrationen av den gamla hemsidan som jag senare var med och gjorde om 

till dess nuvarande version. Jag är också administratör för Råsundas facebook-

sida. Under 2016 – 2020 var jag ledamot i styrelsen i Råsundakretsen. När 

Marknadsgruppen bildades blev jag en i teamet. 

Val av en tredje ledamot 

 

6. Förslag till två revisorer och ersättare 

Ordinarie revisorer:   
 
Ebbe Adolfsson 
Född 1947, västgöte, bott i Bergshamra sen 1981, gift sen 1982, tre vuxna barn, två 
barnbarn. Jag har varit med i olika föreningar sen barnsben - inriktning politik, 
miljö och idrott. Haft olika befattningar i föreningar ordförande, kassör, revisor t 
ex., Jag har som jag sa något betyg (nu 30 poäng, tror jag) i företagsekonomi. Jag 
har hanterat mindre summor som kassör, men som revisor gått igenom 
transaktioner motsvarande tre - fyra pärmar m fakturor som behandlats med 
data-program. Men har aldrig själv använt ekonomiska dataprogram.  
 
Anna Wallgren 

Jag är 38 år och bor med sambo och två katter i Björkhagen i Stockholm.  I grunden 

har jag en lärarexamen, men jag har ägnat mitt yrkesliv åt ledarskap, 

verksamhetsutveckling och medlemsengagemang inom det unga 

civilsamhället. Idag är jag tjänstledig från min ordinarie tjänst som 

generalsekreterare för Ung Media Sverige och arbetar som politisk sekreterare för 

Miljöpartiet i Solna med arbetsplats i Stadshuset. Under åren har jag haft många 

olika förtroendeuppdrag med olika roller inom styrelser, valberedningar och 

revision. Jag har som anställd och förtroendevald även haft nära samarbeten med 

både auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer, så jag är välbekant med vad 



det innebär att vara revisor och hur man kan granska föreningars verksamhet och 

ekonomi. Jag tycker att revisorns viktigaste uppdrag är att vara medlemmarnas 

ögon och öron i föreningen mellan årsmötena, vilket betyder att jag gärna är aktiv 

och närvarande under hela verksamhetsåret och inte bara veckorna innan 

årsmötet.  

Ersättare: 
 
Clas Örjan Spång 
Jag är civilekonom och jag driver ett litet förlag tillsammans med min fru. De 
senaste åren har jag skrivit läroböcker i dataämnen för gymnasiet, jag har skrivit 
mina barndomsminnen och även en bok om terroristmiljöerna i Tyskland och 
Sverige på 1970-talet. Jag är engagerad i flera av Bergshamras ideella föreningar 
och facebook grupper och i Solna församlings kyrkofullmäktige. Min fru och jag har 
också sedan många år varit engagerade i hjälp till ukrainska och ryska flyktingar. 
Jag har inte tidigare varit med i Röda Korsets arbete, utom som bidragsgivare av 
kläder och porslin. 
 
 
7. Förslag till ordning för val av valberedning inför nästa kretsstämma 

Förslag att valberedningen lämnar förslag på två ledamöter och att styrelsen lämnar 

förslag på en ledamot. 
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