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Styrelsen för Svenska Röda Korset Karlstadskretsen avger härmed verksamhetsberättelse för
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Nyckeltal
Medlemmar
Medlemsavgifter, tkr
Insamlade medel och gåvor, tkr
Insamlingar sänt till SRK, tkr
Insamlingar sänt till annan krets , tkr
Insamlingar sänt till Världens Barn, tkr
Försäljning Second Hand, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Kassa, plusgiro, bank, tkr
Finansiella anläggningstillgångar, tkr
Eget kapital, tkr
Verksamhet, frivillig-/rödakorsgrupper

2021
750
84
73
817
62
10
2 118
-18
3 045
837
1 976
2 817
14

2020
997
89
86
730
23
27
1 864
90
3 086
885
1 945
2 835
15

2019
986
74
101
564
20
27
2 024
140
3 068
963
1 884
2 744
22

2018
1 088
86
112
298
25
1 792
144
2 897
1 243
1 489
2 605
18

2017
998
84
112
233
31
1 557
178
2 929
1 235
1 492
2 461
20

Siffror inom parentes i nedanstående verksamhetsberättelse är jämförelsesiffror från år 2020.

Inledning
Svenska Röda Korset Karlstadskretsen (kretsen) är en ideell förening inom ramen för Svenska
Röda Korset (SRK). Föreningen lyder under SRK:s stadgar, regelverk och värderingar. Den
31 december 2021 hade kretsen 750 medlemmar (997). Röda Korset är världens främsta
katastroforganisation, vi finns över hela världen och hjärtat i verksamheten är människor som
bestämt sig för att hjälpa andra.
Coronapandemin har medfört att åren 2020-2021 varit likt inga andra. När Folkhälsomyndigheten kommit med råd från isolering till att leva i princip normalt i olika omgångar har det
kraftigt påverkat möjligheten till bemanning i våra frivilliggrupper. De flesta av våra frivilliga
är 70+ och vi har alla tvingats isolera oss i omgångar. I Second Hand-butiken har två yngre
anställda arbetat tillsammans med frivilliga under 70 år vilket medfört att butiken kunnat hålla
öppet som vanligt hela året. Försäljningen har varierat utifrån Folkhälsomyndighetens råd för
hur många som fått vistas i butiken samtidigt. Arbetsbelastningen på yngre frivilliga har varit
hög, men vi har som sagt lyckats hålla Second Hand-butiken öppen hela året.
Styrelse
Styrelsen har bestått av åtta ordinarie ledamöter, Margareta Nisser Larsson, ordförande, PerOlof Wikström vice ordförande, Christine Wiklund, sekreterare, Marie Norrby, kassör, Heiko
Bubholz, medlemsansvarig, Amanda Tufvesson, Leah Brickhous samt Åsa Eriksson övriga
ledamöter. Under året har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden.
Styrelsen har haft förmånen att ha fysiska möten. Vi har samlats i Folkuniversitets lokaler, som
har stora utrymmen, där vi kunnat hålla ordentliga avstånd. Styrelsen har haft ett antal utbildningstillfällen om SRKs verksamhet samt inbjudit företrädare från olika delar av den lokala
verksamheten för att få information om pågående verksamhet.

3

Styrelsen har träffat alla frivilligledare fysiskt vid ett tillfälle under året.
Revisorer
Kretsen har haft två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Ordinarie revisor har varit
Bengt Snellman och Johannes Ullström. Revisorssuppelant har varit Eva-Lena Nyrén.
Valberedningen
Valberedningen har bestått av fyra ordinarie ledamöter, Ingegerd Hedén ordförande,
Packiyarani Thayaparan, Hannah Johansson-Fridh och Gun Bodin.
Samverkansråd
Margareta Nisser Larsson har varit ordförande och Per-Olof Wikström vice ordförande för
Samverkansrådet för rödakorskretsar inom Karlstad kommun. Samverkansrådet består av
ledamöter från Karlstadskretsen respektive Molkomkretsen. Samverkansrådet har träffats vid
två tillfällen under året.

Verksamhet
Kretsen erhöll under år 2020 coronastöd i form av ett statligt omställningsstöd, sänkta sociala
avgifter för anställda samt sänkt lokalhyran till 50 procent under fyra månader. Tillsammans
uppgick förra årets coronastöd till 106 tkr. Inga coronastöd har erhållits för verksamhetsåret
2021, detta har påverkat nedanstående kostnadsjämförelser.
En anställd påbörjade sin föräldraledighet i december 2021 och kretsens hade vid årsskiftet 4
anställda (2) med en årsarbetstid på tillsammans 2,0 tjänster. Under året har kretsen haft motsvarande 2,0 årsarbetare (1,9). Lönekostnaden har uppgått till 630 tkr (562), sociala avgifter till
197 tkr (128) och pension- och arbetsmarknadsförsäkringar har erlagts enligt kollektivavtal
med Fremia med 37 tkr (46). Kretsen har mottagit 0 kr (39) i lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Personalkostnaden netto uppgår till 871 tkr (701).
Hyra för lokaler har uppgått till 430 tkr (359) varav 6 tkr avser lokalhyra för en elcykel som
används i frivilligverksamheten.
Kretsen hade vid årsskiftet 746 tkr (745) placerat på räntebärande placeringskonton i Swedbank. Kretsen ägde vid årsskiftet ränte- och aktiefonder i Nordea till ett bokfört värde om
1 976 tkr (1 945). Marknadsvärdet av fonderna uppgick per 31 december 2021 till 2 277 tkr
(2 074) vilket betyder att kretsen vid årsskiftet 21/22 har ett orealiserat överskott motsvarande
301 tkr. Kretsens innehav i ränte- och aktiefonder är placerade i enlighet med kretsens
placeringspolicy som innehåller etiska riktlinjer, regler om riskhantering och förväntade
avkastningsmål. Kretsens placeringspolicy följer i tillämpliga delar SRKs placeringspolicy.
I maj höll SRK 2021 års Riksstämma. Mindre förmöten pågick under veckan fram till helgen
29-30 maj då den digitala stämman hölls. I förarbetet till Riksstämman deltog tre frivilliga från
kretsen och under stämman deltog ett ombud och en ersättare. Många diskussioner och beslut
togs, det var en spännande och lärorik helg för de som deltog för första gången. Nästa
Riksstämma planeras att hållas i Karlstad och SRKs ordförande hälsade alla delegater
välkomna till Värmland år 2023.
Kretsens krisberedskapsgrupp har under året arbetet med översyn och uppdatering av
krisberedskapsplanen. Våren 2021 genomfördes en digital övning för att se över hur planen
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fungerade i praktiken. Viktiga erfarenheter togs tillvara och har arbetats in i den uppdaterade
planen. Gruppen arbetar ständigt för att säkerställa att krisberedskapsplanen utvecklas så att
kretsen kan ta sig vidare i detta viktiga arbete. Gruppen har under året utbildat / informerat
frivilliggrupper i kretsen och planerar att gå vidare med det under år 2022.
I slutet av juni 2021 tecknades ett avtal mellan SRK och kretsen avseende samverkan för att
genomföra hälsofrämjande och sociala insatser med särskilt fokus på nyanlända och asylsökande lokalt i Karlstad kommun. Kretsen åtog sig att tillsammans med lokala ICA handlare
genomföra minst en aktivitet som stärker samarbetet mellan SRK och ICA. För detta erhöll
kretsen 25 000 kr i bidrag från SRK. Frivilligverksamheten After School åtog sig att arrangera
en gästföreläsning för ungdomar i Våxnäs för bidraget. StadsdelenVåxnäs har idag problem
med ungdomsbråk och stök. Föreläsarna Mustafa Panshiri och Hanifa Azizi, erfarna poliser
från utsatta områden i Stockholm och Linköping, föreläste för ca 200 elever på
Hultsbergsskolan.
Ordförande och andra rödakorsare i kretsen har deltagit i intervjuer i lokal media och
informerat om vår verksamhet.

Frivilligverksamheter
Den 1 januari 2020 delade SRK in kretsverksamheterna i fem nya verksamhetsområden, Skydd
och folkrätt, Hälsa och vård, Krisberedskap, Styrelse och föreningsverksamhet och Resursmobilisering. Nedan redogörs för verksamheter som ett vanligt år drivs av kretsen indelade i
ovanstående områden.

Skydd och folkrätt
Efterforskning och familjeåterförening
Arbete för att hjälpa familjer som splittrats och förlorat kontakten med anhöriga i krig och
konflikter, vid naturkatastrofer och migration.
Häktesbesökare
Uppdraget för häktesbesökarna är att vara en lyssnande medmänniska för någon som sitter
intagen på häktet i en isoleringscell, kort sagt att bryta isoleringen.Våra frivilliga arbetar i par
och träffar flera intagna vid varje besök.
Folkrätt
Folkrättsgruppens uppdrag är att informera om Röda Korsets värdegrund och utifrån denna
sprida kunskap om organisationens uppdrag i krig och katastrof. Under 2021 har
informationsverksamhet utförts till några grupper.

Hälsa och vård
Rödakorsvärdar i sjukvården
Värdarna synliggör Röda Korset i entrén till Centralsjukhuset där de hjälper besökare tillrätta,
följer med personer som så önskar till mottagningarna samt är lyssnande medmänniskor. Under
2021 har verksamheten varit vilande p.g.a. den pågående coronapandemin.
Cykelverksamhet på äldreboenden
Kretsen driver cykelverksamhet där frivilliga tar med personer från äldreboenden ut på en
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cykeltur. Under sommarhalvåret 2021 lyckades gruppen genomföra sin verksamhet, om än i
mindre skala än önskvärt.
Besöksverksamheter
Kretsen har via ett arv möjlighet att erbjuda en guldkant på tillvaron för ofrivilligt ensamma
äldre och personer med någon form av funktionsnedsättning. Det sker genom besök i hemmet.
För de som ingår i Guldkantens besöksverksamhet bidrar kretsen ekonomiskt till en biobiljett,
ett cafébesök eller något som besökaren och personen som får besök kommer överens om.
Första hjälpen
En viktig uppgift för kretsen är att bidra till att öka samhällets förmåga vid kriser och
katastrofer. Genom att öka kunskapen inom första hjälpen bidrar kretsen till att stärka
beredskapsförmågan i samhället.
Integration
Kretsen har två grupper, Klara Sol Våxnäs och Klara Sol Kronoparken, som vänder sig till
nyanlända kvinnor. Grupperna träffas när coronapandemin så tillåter och det är deltagarna som
väljer ämne för mötena. Målet är att få ut kvinnorna från hemmen så att de lär känna det
svenska samhället.
Under 2021 har kretsen i samverkan med Forshagakretsen drivit projektet After School. After
School är en verksamhet som i första hand vänder sig till ensamkommande unga och erbjuder
ett mål mat samt föreläsningar och diskussioner i aktuella ämnen. Under 2021 har de två
grupperna lyckats driva sin verksamhet genom att gå över till digitala träffar.
Läxhjälp
Läxhjälpsgruppen på Kronoparksskolan för barn i låg- och mellanstadiet har under 2021
tvingats pausa sin verksamhet men står i startgroparna för att starta upp igen så snart det går.
Krisberedskapsgruppen
Under 2021 har kretsens krisberedskapsgrupp haft regelbundna digitala och fysiska möten.
Man har förberett och utfört en digital övning samt justerat krisberedskapsplanen och tagit fram
krisberdskapslådor och en telefonlista, som finns på Drottninggatan 2A i händelse av en kris.
Första hjälpen
Vi har startat en verksamhet inom Första hjälpen, där kretsen ingår i en övningsverksamhet på
nationell nivå.

Styrelse och föreningsverksamhet
Medlemsverksamhet
Tyvärr har coronapandemin satt käppar i hjulet för de planer som kretsen haft för medlemsvård.

Resursmobilisering
Second Hand
Second Hand-verksamheten har tre syften; att finansiera kretsens verksamheter i Karlstad, att
möjliggöra bidrag till SRK insamlingar samt att bidra till kretsens hållbarhetsarbete.
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Försäljningen i butiken ökade under året med 254 tkr till 2 118 tkr (1 864) vilket motsvarar en
ökning med 14 procent (minskning -8). Under 2021 utvecklades butikens försäljning via
internet / Tradera. Internetförsäljningen är idag en etablerad försäljningskanal för Second
Hand-butiken, varor såldes under året för 153 tkr vilket motsvarar drygt 7 procent av årets
totala försäljning.
Överskottet i Second Hand uppgick för år 2021 till 726 tkr (712). Rörelseresultatet före lagerförändring uppgick till 747 tkr (656), en förbättring med 91 tkr vilket är en mycket bra
resultatutveckling. Om hänsyn tas till att Second Hand fick sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt
hyra under 2020 med 86 tkr har det operativa rörelseresultatet förbättrats med totalt 177 tkr.
Det redovisade överskottet i Second Hand 2021 motsvarar 34,3 procent av årets försäljning
vilket överträffar Svenska Röda Korsets mål för Second Hand-butiker.
Butiken har under året haft öppet 299 dagar (297) pch 7 872 st (7 818) personer har i
genomsnitt besökt butiken per månad. Betalande kunder var i genomsnitt 1 987 st (1 809) per
månad och genomsnittlig försäljning per kund uppgick till 92 kr (88). Att antalet kunder och
köp per kund ökat är en glädjande utveckling och det som ligger bakom försäljningsökningen.
Kretsen har i fått in 22,6 ton (23,3) kläder, textil och skor som gåvor från allmänheten, vilket är
en minskning jämfört med det första coronaåret med 3 procent. Andelen inlämnat som skickats
till återvinning har minskat något jämfört med 2020 och uppgår för år 2021 till 69 procent (75).
Totalt har Second Handbutiken sysselsatt motsvarande 4,5 årsanställda varav två heltidsanställda medarbetare, tio praktikanter från Arbetsförmedlingen som tillsammans arbetat
motsvarande en halvtidsanställd och 55 frivilliga som tillsammans har arbetat motsvarande två
heltidsanställda.
Re:design – hållbarhet
Re:design är en del av kretsens satsning på hållbarhet. Målet för frivilliggruppen är att ta
tillvara kläder och textil och skapa säljbara varor som väskor, förkläden, hårband och mycket
annat. Re:design säljs i Second Hand-butiken samt vid mässor och event. År 2021 ökade
intäkten för Re:designvaror med 45 procent och uppgick för år 2021 till 65 tkr (44).
Insamling
2021 skickade kretsen 817 tkr (730) till SRK insamlingar samt 10 tkr (27) till Världens barn.
Av de totalt 817 tkr (730) kommer 760 tkr (684) från eget överskott och 67 tkr (74) från
bössinsamlingar samt spontana gåvor. Kretsen har beslutat att insamlingskostnader tas av egna
medel och inte ur insamlade medel. Det betyder att varje insamlad krona oavkortat skickas
vidare. Insamlingskostnader för kretsen uppgår till 1,6 tkr (2,0).
Under de senaste fem åren har kretsen skickat drygt 2,6 miljoner kronor till SRKs insamlingsändamål.
Kondoleanser
Antalet kondoleanser har minskat under året, intäkterna uppgick till 7 tkr (12).
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Inför 2022
Under rådande förhållanden med coronapandemin ser styrelsen det svårt att idag ha en färdig
plan för när, hur och vilka frivilligverksamheter som startas upp igen. Vi hoppas och tror dock
att så snart samhället öppnar upp står vi redo.
Och några tankar finns. Kretsen har de övergripna målen att förhålla sig till vilka tar sin
utgångspunkt i SRKs övergripande strategiska inriktning. Styrelsen planerar att under år 2022
ta fram en behovsanalys som fokuserar på utsattheten i kommunen avseende människor som
flytt, råkat ut för olyckor och kriser, lever utanför samhällets skyddsnät samt människor som
utsätts för diskriminering, rasism eller intolerans.
År 2022 kommer styrelsen också att lägga stor energi på att säkerställa att om- och nystarten av
frivilliggruppernas verksamhet blir så bra så möjligt samt på kontakten med frivilliga och deras
engagemang. En stor och viktig uppgift blir att under året rekrytera nya frivilliga i alla åldrar
och från samhällets alla områden till kretsen.
År 2020 och 2021 har varit två tuffa år på flera olika sätt och många har tvingats pausa sina
frivilliguppdrag i Röda Korset. När coronapandemin släpper sitt grepp om samhället hoppas
styrelsen innerligt att frivilliga i kretsen tar upp sitt engagemang i världens främsta katastroforganisation igen, där hjärtat i verksamheten är människor som bestämt sig för att hjälpa andra.
Styrelsen vill avsluta med att rikta ett stort tack till kretsens frivilligledare och frivilliga.

Karlstad den 22 januari 2022

Leah Brickhouse

Heiko Bubholz

Åsa Eriksson

Marie Norrby

Amanda Tufvesson

Christine Wiklund

Per-Olof Wikström

Margareta Nisser-Larsson
Ordförande

8

Svenska Röda Korset Karlstadskretsen
Org nr 873200-6914

Krets nr 17026

RESULTATRÄKNING
kronor

2021
jan-dec

2020
jan-dec

83 750
73 810
2 118 449
83 099
5 000
50 911
95 246
2 510 265

89 313
86 154
1 864 459
59 076
25 714
4 808
46 001
2 175 525

-3 115
-68 401
-1 541 595

-1 085
-35 442
-1 271 515

Insamlingsverksamhet
Insamlingar sänt till SRK styrelse
Bidrag sänt till annan krets
Insamlingar sänt till Radiohjälpen Världens Barn
Insamlingskostnader
Delsumma insamlingsverksamhet

-817 110
-62 000
-10 000
-1 615
-890 725

-730 192
-22 697
-27 487
-1 952
-782 328

Medlemskostnader
Administration (Styrelse och föreningsverksamhet)
Summa kostnader

-55 280
-2 559 116

-661
-56 663
-2 147 694

-48 851

27 831

31 319
31 319

62 433
62 433

-17 532

90 264

-17 532
-

90 264
-

-17 532

90 264

Intäkter
Medlemsavgifter
Insamlade medel och gåvor
Försäljning av skänkta varor
Övrig försäljning
Externa bidrag
Övriga intäkter
Bidrag från SRK styrelse
Summa intäkter

Kostnader
Skydd och folkrätt
Hälsa och vård
Krisberedskap och kapacitet

VERKSAMHETSRESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Utdelning, räntor, realisationsvinster
Summa resultat från finansiella investeringar

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsenliga medel från tidigare år

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET
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Svenska Röda Korset Karlstadskretsen
Org nr 873200-6914

Krets nr 17026

BALANSRÄKNING
kronor

2021-12-31

2020-12-31

1 975 820
1 975 820

1 944 938
1 944 938

Varulager
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Kassa, plusgiro, bank
Summa omsättningstillgångar

196 982
3 615
239
13 648
17 994
837 061
1 069 539

216 675
3 616
3 357
9 694
22 947
884 516
1 140 805

SUMMA TILLGÅNGAR

3 045 359

3 085 743

2 834 611
-17 532
2 817 079

2 744 347
90 264
2 834 611

13 775
104 920
109 585
228 280

27 599
155 446
68 087
251 132

3 045 359

3 085 743

Inga

Inga

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel av styrelsen
Obundet kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
ANSVARSFÖRBINDELSER
STÄLLDA PANTER

