Verksamhetsplan för 2022
Stockholm Väst rödakorskrets
Denna verksamhetsplan för Stockholm Väst rödakorskrets är styrelsens förslag och kommer
att presenteras vid kretsstämman 22 februari 2022.

Röda Korsets roll i världen och Sverige
Röda Korset är världens största humanitära nätverk. Vi finns i 192 länder och har som mål
att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.
Vi är Sveriges största humanitära organisation med närvaro i flertalet kommuner, där vi
genom väl fungerande lokala föreningar driver den lokala verksamheten.
Behoven är stora och allas insats är viktig. Genom vårt frivilliga engagemang och genom
kretsarnas arbete med att samla in pengar kan Svenska Röda Korset göra ännu mer för att
möta kriser, katastrofer och konflikter, stora och små, akuta och kroniska, sedda och
glömda, i Sverige och i världen.

Röda Korset i vårt närområde - Stockholm Väst rödakorskrets
Stockholm Väst rödakorskrets täcker ett mycket stort område med nära 160 000 invånare.
Antalet medlemmar i kretsen är för närvarande runt 1000. De stadsdelar som kretsen är
verksam i förvaltas av Stockholms stads båda stadsdelsnämnder Bromma och HässelbyVällingby.

I Bromma stadsdelsområde ingår stadsdelarna:
Abrahamsberg
Beckomberga
Blackeberg
Bromma Kyrka
Bällsta
Eneby
Mariehäll
Norra Ängby

Riksby
Södra Ängby
Ulvsunda Industriområde
Åkeshov
Åkeslund
Alvik
Höglandet
Nockeby

Nockebyhov
Olovslund
Smedslätten
Stora Mossen
Traneberg
Ulvsunda
Ålsten
Äppelviken.

I stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby ingår stadsdelarna:
Hässelby Gård
Hässelby Strand
Hässelby Villastad

Grimsta
Kälvesta
Nälsta

Råcksta
Vinsta
Vällingby.

Organisation och verksamheter

Styrelsen ska i huvudsak arbeta med övergripande frågor:
o
o
o
o
o
o

Ekonomi – skaffa och fördela resurser till kretsens verksamhetsgrupper
Årsredovisning – samla in statistik från varje verksamhetsgrupp
Regional samordning
Samordna kontakten med lokala myndigheter och föreningar
Medlemsrekrytering och medlemsansvar
Redigering av kretsens webbsida

All verksamhet ska i framtiden bedrivas av verksamhetsgrupper. Verksamheterna leds av
frivilligledare. Grupperna får resurser av styrelsen och behöver på så sätt bara ha minimal
administration.

STYRELSENS UPPGIFTER
Verksamhetsuppföljning
Styrelsens uppgift är att sammanställa kretsens årliga verksamhetsuppföljning som
redovisas till Svenska Röda Korset. Kretsarnas verksamhetsuppföljning och ekonomiska
sammanställning lämnas in efter den kretsstämma som varje krets håller i februari.
Kretsarnas redovisning ingår i Svenska Röda Korset totala öppna redovisning. Syftet är att
visa allmänhet och bidragsgivare vad Röda Korset uträttat och på så sätt bidra till att
skapa förtroende för Röda Korset. Medlemmar, givare, myndigheter och andra vill se vad
Röda Korset uträttar.
Styrelsen för Stockholm Väst rödakorskrets har som uppgift att se till att verksamheterna
samordnas på ett stimulerande och effektivt sätt. De verksamheter som ska leda till att
kretsen kan ge ekonomiska bidrag till Röda Korset behöver effektiviseras.
Den behovsundersökning som genomfördes under 2021 visade att behoven är mycket
ojämnt fördelade i verksamhetsområdet. Undersökningen kommer att ligga till grund för
planering av ny verksamhet och förändring av befintlig verksamhet.

Samverkansrådet
Ett nytt samverkansråd bildades i januari 2021. Det antog namnet Samverkansråd
Stockholm. Alla åtta kretsar i Stockholm ingår. Tanken var att samverkansrådet skulle
samordna kretsarna i Stockholm rent allmänt men också genom att bilda arbetsgrupper
för att samordna speciella frågor som t.ex. webbsidorna, krisberedskap och secondhand.
Den grupp som haft mest konkreta diskussioner är webbgruppen. Erfarenheterna visar
annars att någon samverkan knappast kommit igång men webbgruppen fortsätter att hålla
kontakt.
Omtag kring samarbete kommer att göras under 2022, då mycket tid under 2021 gått åt
till diskussioner om ett eventuellt sammangående till en kommunkrets i Stockholm.
En viktig fråga för samverkansrådet har under året varit diskussionen om hur arbetet med
kretssammangåendet i Stockholm ska genomföras. Det finns vid slutet av år 2021
fortfarande åtta kretsar kvar.

Röda Korset i Sverige har varit en väldigt utspridd organisation med en mängd kretsar.
Riksstämman har sagt att vi måste gå samman för att bli en starkare part i samhället. Det
skulle också lösa problemen med att många har svårt med att rekrytera medlemmar till
styrelsearbete. Röda Korsets riksstämma har därför bestämt att vi ska gå samman till
högst en krets per kommun. Vid riksstämman 2019 bestämdes att sammangåendet till en
krets per kommun ska vara genomförd med sikte på den 1 januari 2023.
För att kunna uppfylla riksstämmans målsättning skulle alla kretsar i Stockholm redan
hösten 2021 behöva ta ett styrelsebeslut om sammangående. Motståndet mot
sammangående med andra kretsar i Stockholm är emellertid ganska stort och i
Samverkansråd Stockholm har det inte gått att enas om hur processen ska drivas vidare. En
del kretsar har begära undantag, men vår krets Stockholm Väst och Spånga har tagit
styrelsebeslut på att verka för en kommunkrets i Stockholm.

Rekrytering av medlemmar och volontärer
Rekrytering sker vid direktkontakt med besökare vid våra båda secondhandbutiker: en vid
Islandstorget (Blackebergsvägen 116) och en i Vällingby (Ångermannagatan 197).
Rekrytering sker genom Reachmee och kan också ske i samband med olika aktiviteter eller
genom annonsering i lokalpressen. En upphandling av annonsutrymme för 2022 har redan
skett. Vårt mål är också att öka insatserna för värvning genom kampanjer riktade direkt
till våra medlemmar i närområdet. Den som är intresserad av volontärarbete kan skicka en
anmälan till kretsens mejladress krets.stockholm.vast@redcross.se.

Webbsida
Röda Korsets webbsidor ändrade vid slutet av 2020 helt sin struktur och efter det har
inkörningsproblemen varit stora. Webbredaktörer över hela landet har uppenbarligen inte
lyckats fylla sidorna med innehåll. Ännu efter ett år pågår alltså uppbyggnaden. Under
hösten 2021 fick kretsarnas webbredaktörer i Stockholm behörighet att redigera sina
webbsidor för secondhand. Verksamhetssidorna har sedan länge kunnat redigeras av
respektive webbredaktör men de sidor som är gemensamma för hela Stockholm skapar
osäkerhet eftersom man inte vet vem som ska ta ansvaret för uppdateringen. Frågan får
succesivt lösas genom Samverkansråd Stockholm som har bildat en grupp som ska bevaka
just webbsidornas uppbyggnad.
Uppdateringen av våra egna webbsidor utförs alltså av kretsens webbredaktör men det är
fortfarande problem med att få in förslag på intressant innehåll. Det är alltså viktigt att de
som driver verksamheterna tänker på att mata webbredaktören med bilder och texter.

Facebook
Röda Korset Second hand/mötesplats Vällingby fortsätter att använda sin Facebook-sida
för att kommunicera aktuella händelser, aktiviteter och information om verksamheten på
lokal nivå. Genom Facebook är tanken att det ska gå att nå ut till dem som är intresserade
av att ta del av aktiviteterna i Röda Korset Second hand/mötesplats Vällingby. Det kan
handla om första hjälpen, föreläsningar eller att engagera sig som volontär.

Frivilligledare
Frivilligledare är en viktig funktion inom Röda Korset. De utses av styrelsen att leda olika
verksamheter. Frivilligledare kan också utses att leda vissa funktioner i kretsens inre
arbete som t.ex. medlemsrekrytering, utbildning, behovsinventering och att vara
webbredaktör. Basen för frivilligarbetet är volontärerna.

VERKSAMHETER
De verksamheter som bedrivits sedan länge fortsätter i stort sett som tidigare under
ledning av samma frivilligledare. Verksamheterna är i praktiken självstyrande men kan
begära råd och ekonomiskt stöd från styrelsen. Frivilligledarna ser till att göra årsvisa
sammanställningar av erfarenheter och ekonomiskt resultat.

Secondhandbutik och Mötesplats
För närvarande finns två secondhandbutiker: en i Vällingby och en i Blackeberg. Båda
lokalerna har stora brister. Hur och var kretsen i framtiden ska ha secondhandbutiker
beror på hur verksamheten kan utvecklas. Lokalen i Vällingby är uppsagd för avflytt 30
september 2022. En genomgripande översyn pågår för att utreda kretsens framtida
secondhandverksamhet.
Styrelsen utvärderar nu framtida behov av lokaler och letar tillfälliga ersättningslokaler
för pågående verksamheter. Bl.a. har medlemskap i Folketshus Vällingby tecknats, vilket
möjliggör förhyrning av deras lokaler till reducerat pris.
Röda Korsets second hand/mötesplats i Blackeberg fungerar förutom som butik för
secondhand också som mötesplats för frivilligmöten och utbildning samt för
utomhusmarknader under vår och höst. Lokalen har mycket dålig inomhusmiljö och
kretsen undersöker hur kurser för Första hjälpen och Hjärtlungräddning skulle kunna
utföras i andra lokaler.
Röda Korsets second hand/mötesplats i Vällingby fungerar förutom som butik för
secondhand också som träffpunkt för måndagsgruppen, en handarbetsgrupp och för
servering av ”Onsdags soppan” en gång per vecka. Man leder också en social verksamhet i
form av en handarbetsgrupp på Tunets seniorboende.
Verksamheterna i de båda mötesplatserna fortsätter tills vidare i samma omfattning men
bristen på volontärer gör att det ibland blir svårt att bemanna öppettiderna.

Kontakt- och besöksverksamhet
Besöksverksamheter har åter kommit igång men vissa äldreboenden har inte öppnat ännu.
All den verksamhet som bedrevs före pandemin är tänkt att återupptas men troligen
kommer det att dröja tills pandemiläget stabiliserats. Det gäller t.ex. besök på
Mälarbackens Vård- och Omsorgsboende men även besök i hemmen hos ensamma äldre.
Samtalsgruppen ”Kaffestunden” för anhöriga på Mälarbackens Vård- och Omsorgsboende,
som vi startade våren 2018, kan kanske återupptas. Vi räknar vidare med att återuppta
verksamheten med sjukhusvärdar i Mary´s Café. En frivillig har varit engagerad med
högläsning på en av avdelningarna. En samtalsgrupp på Vardaga/Nymilen vid
Brommaplan som startades under 2019 räknar vi med kan fortsätta. Vi arbetar med att få
fler volontärer för dessa verksamheter.
I samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning har vi under flera år undersökt behovet av
besöksverksamhet i närområdet. Efter kretssammangåendet har nu även samverkan med
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning kommit igång. Vi fortsätter kontakterna med de
båda stadsdelsförvaltningarna för att utveckla samverkan så att vi tillsammans med andra
föreningar och intresseorganisationer kan stimulera till gemensamma kontaktskapande
aktiviteter för medborgarna.
En bussutflykt ordnas varje vår för dem som deltar i våra sociala aktiviteter tillsammans
med frivilliga.

Ett nytt informationsblad om våra verksamheter för äldre har tagits fram och skickats ut
till stadsdelsförvaltningarnas verksamhetsansvariga för äldre, anhörigkonsulenter,
äldrelots samt verksamhetsansvariga på aktivitetscentra på Tunet, i Traneberg. Vi
kommer under 2022 att följa upp intresset för de nytillkomna aktiviteterna och
koncentrera våra insatser där vi kan ge bäst stöd.

Insamlingar
Kretsen kommer under 2022 att ge bidrag i samband med de i appeller som det centrala
Röda Korset utlyser på grund av kriser i världen. Genom bössinsamlingar, numer
framförallt sådana som är utplacerade vid kassan i större butiker, samlar vi in betydande
belopp. Många butiker saknar ännu bössor och det kommer att bli en uppgift att inventera
vilka butiker som är villiga att ha en bössa vid kassan. Regelbundet ger vi också bidrag ur
kretsens egen kassa till olika rödakorsverksamheter. I samband med den digitala kallelsen
till det traditionella höstmötet kommer medlemmarna att uppmanas att ge ett extra bidrag
till någon aktuell kriskampanj.

Marknadsaktiviteter

Genom olika lokala aktiviteter och kampanjer i närområdet kommer vi att fortsätta arbetet
med att synliggöra Röda Korset i stort och vad vår lokala krets gör. Aktiviteterna ska
marknadsföras på vår webbsida och annonseras i lokaltidningar. Vi ska också medverka
när Stadsdelsförvaltningarna ordnar informationsdagar där föreningar bl.a. får tillfälle att
presentera sig.

Hantverksverksamhet

I Blackeberg finns ett antal volontärer som bedriver stickverksamhet i hemmet.
Stickverksamhet utförs också av boende på Nockebyhus och Nockebyhem. Kretsen
kommer även i fortsättningen att köpa in och tillhandahålla material till dem som bedriver
stickverksamheten. Försäljning av dessa produkter sker i våra secondhandbutiker och vid
vissa evenemang men även på Nockebyhus, Nockebyhem samt på Tunet. Det hela brukar
resultera i ett betydande belopp.
En handarbetsgrupp har funnits länge i Röda Korsets Second hand/mötesplats i Vällingby.
Gruppen har följande syften:
1. Att kunna bidra med egengjorda alster till försäljning på julmarknader och i butiken.
2. Att erbjuda en fin gemenskap. Handarbetsgruppen ses måndagar kl. 11-13 i
mötesplatsen Vällingby. Antalet deltagare har minskat de senaste åren men genom
rekrytering hoppas kretsen på fler deltagare.
För att försöka bredda deltagandet kommer vi istället för att lägga tyngdpunkten på
stickning att benämna gruppen ”Tillverkningsgruppen” för att förhoppningsvis kunna
locka även män till verksamheten.

Kris- och beredskap
En ny Kris- och beredskapsplan 2022 för kretsen Stockholm Väst har tagits fram. Kris- och
beredskapsgruppen träffas regelbundet och övar också regelbundet utlarmning via SMS.
Hur krisberedskapsgrupperna ska samordna sig i Stockholm kommer att diskuteras med
alla kretsar genom Samverkansrådet i Stockholm.

Kris- och beredskapsgruppen har etablerat kontakt med Stadsförvaltningarna i
Vällingby/Hässelby samt Bromma och kommer under våren att utarbeta plan för utökat
samarbete mellan stadsförvaltningarna och övriga verksamheter inom kris och beredskap.
Kris- och beredskapsgruppen planerar att genomföra en övning under september 2022.

Första hjälpen för alla
Informationsmöten där hjärt-lung-räddning visas har inte kunnat genomföras beroende på
pandemin. Hittills har informationsmötena vänt sig till medlemmar och frivilliga. I
framtiden ska vi också försöka vända oss till boende i våra närområden. Information om
informationstillfällena ska regelbundet uppdateras på vår webbsida.
”Första hjälpen för alla” planerar en nystart under första kvartalet 2022. Styrelsen ser det
som en fördel om en ”Första hjälpengrupp” utses och att en samordnare utses med uppgift
att rekrytera volontärer som informatörer och som följer utvecklingen inom området samt
tillsammans med kretsstyrelsen och Rödakorsets verksamhetsutvecklare diskuterar vilka
grupper som bör prioriteras.
Utbildning av volontärerna är en viktig uppgift för oss. Vår utbildningsansvarige ser till att
alla nya frivilliga får information om vilka grundkunskaper som frivilliga behöver innan
man startar ett uppdrag. Ett viktigt första steg är att man delar Röda Korsets grundsyn. För
speciella frivilliguppdrag behövs kompletterande utbildning. Vissa utbildningar behöver
också upprepas med vissa intervall. Vår utbildningsansvarige ger också hjälp när det gäller
att hitta de utbildningar man behöver på nätet. Det är en fördel om man kan kombinera de
webbutbildningar som finns med fysiska möten för att utbyta tankar och erfarenheter.

Sopplunch

Vid Röda Korset Second hand/mötesplats i Vällingby serveras sopplunch varje onsdag kl.
13-15. Tre volontärer gör hemgjord soppa som serveras med bröd samt kaffe och kaka
efteråt. Vid varje tillfälle görs någon aktivitet, t ex bingo eller gymnastik. Det är en fin
gemenskap bland de som kommer och en trygg mötesplats för ett samtal.

Medlemsaktiviteter
Att stimulera och stödja de medlemmar som är aktiva i föreningen är en viktig uppgift. Ett
sätt att är att fortsätta ordna trivsamma möten där vi kan informera om någon aktuell
fråga och samtidigt lyssna på vad man vill att Röda Korset ska göra.

Planerade aktiviteter 2022
Rekrytering av volontärer
En prioriterad fråga för kretsens fortsatta överlevnad är att vi kan rekrytera nya
volontärer för de verksamheter vi planerar inför 2022. Det är också angeläget att få en
förstärkning med fler ledamöter i kretsstyrelsen.
Hälsoinformation och plåsterskola
Under 2022 planerar vi att undersöka möjligheten att starta en verksamhet med
hälsoinformation och plåsterskola för att nå ut till nya grupper. Dels tänker vi oss att nå
nyanlända föräldrar och barn i förskolan.

Språkkaféet i Hässelby gård
Vi kommer också att utvärdera vårt engagemang i språkkaféet som vi på försök tagit över
under november och december 2021 efter att vuxenskolan avslutat sitt engagemang i
Hässelby gård. Vi kommer på nyåret 2022 att ta ställning till om vi kommer att ha resurser
att fortsätta verksamheten under 2022.
Kvotflyktingar
Vi följer utvecklingen på kvotflyktingboendet och kommer att delta med aktiviteter som vi
själva eller i samarbete med andra organisationer har resurser att genomföra.
Bromma i februari 2022
Styrelsen
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