Skellefteå, 22 februari 2021

Verksamhetsberättelse
för Röda Korset i
Skellefteå 2020
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Förord
Röda Korset kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.
Tillsammans med 191 andra nationella föreningar och 722 lokalföreningar,
kretsar, spridda över hela landet är Röda Korset i Skellefteå en del av världens
främsta katastroforganisation. Oavsett var Röda Korset verkar, är syftet alltid
detsamma: skydda liv och hälsa, att säkerställa respekten för varje människas
värdighet och att lindra och förhindra mänskligt lidande.
Även i Skellefteå finns det människor som upplever utsatthet och ensamhet.
Utanförskap och lidande finns här, i olika former. Särskilt uppenbart har
behovet av stöd till ensamma äldre blivit under Coronapandemin 2020.
Kretsens snabba mobilisering och uthålliga arbete för att erbjuda inköpshjälp
till personer i riskgrupper för Coronaviruset har mötts av enorm tacksamhet
och lättnad. Pandemin har även tydligt visat utmaningarna med segregation
och bristande kontaktvägar till grupper i samhället med svag svenskkunskap
och låg förankring i lokalsamhället.
Det vi gör i vår lokala krets är otroligt betydelsefullt och formar bilden av Röda
Korset. Alla vi som på olika sätt engagerar oss i möten med medmänniskor är
ambassadörer för Röda Korset. Med öppenhet, nyfikenhet, och
medmänsklighet skapar vi Röda Korset när det är som bäst.
2020 har varit ett utmanande år med pandemin som gjort att många av våra
frivilliga behövt ta paus från sina uppdrag. Samtidigt har vi sett en kraftig
minskning av antalet besökare i secondhandbutiken. Caféverksamheten har
varit på paus sedan våren. Samtidigt har vi valt att hålla butiken öppen,
eftersom Röda Korset är en krisberedskapsorganisation och som sådan behöver
vi kunna erbjuda en mötesplats – under trygga former.
Röda Korset i Skellefteå har under 2020 fortsatt den stora förändringsresa som
startade under 2019. Med en ny butikschef och en ny verksamhetschef på plats
har föreningen utvecklats stort under året, trots pandemi och trots att Röda
Korsets secondhandbutik och mötesplats fortsatt befinner sig i skuggan av
bygget av Sara kulturhus.
Styrelsen tackar alla som under 2020 stöttat Röda Korset i Skellefteå på olika
sätt. Ingen ska lämnas ensam!
Dick Svanberg
Kretsordförande
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Våra grundprinciper
Humanitet

Vi arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa
och värna respekten för varje människas värde.
Opartiskhet

Vi hjälper nödställda oavsett nationalitet, etnisk tillhörighet, religion,
samhällsställning eller politisk åsikt.
Neutralitet

Vi väljer inte sida i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi.
Självständighet

Vi agerar självständigt. På nationell nivå hjälper vi ibland staten inom det
humanitära området, men behåller ett oberoende som gör att vi alltid kan
handla i enlighet med våra egna grundprinciper.
Frivillighet

Vi är en organisation som bygger på frivillighet utan egen vinning.
Enhet

I varje land finns bara en nationell rödakorsförening. Den ska vara öppen för
alla, och den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet.
Universalitet

Alla nationella föreningar är jämlika och har samma ansvar och skyldigheter att
bistå varandra.
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Frivilligverksamhet under 2020
Våra frivilliga är kretsens viktigaste resurs. På grund av Coronapandemin har
många av kretsens frivilliga behövt pausa sina uppdrag. Några har helt och
hållet tagit paus, medan andra har kunnat göra andra uppdrag på distans.
Pandemin har också skapat engagemang i samhället och gett oss en mängd nya
frivilliga. Framför allt är det Inköpshjälpen som lockat nya volontärer, men även
secondhandverksamheten.
Kretsen har inte kunnat samla frivilliga i samma utsträckning som vanligt för
fysiska möten. Genom Tillsammansbrevet som går ut varje vecka har vi ändå
haft möjlighet att hålla kontakt även med frivilliga på paus från sina uppdrag.
Alla större planerade fysiska sammankomster har fått ställas in, bl a det stora
20-årsjubileumet för secondhandbutiken.
Det har gått att ställa om en del av arbetet till att fungera mer digitalt, men
kretsen har inte nått den nivå av digitalisering som hade behövts för att smidigt
få alla frivilligverksamheter att övergå till digitala arbetssätt och möten. Att inte
kunna mötas fysiskt och avrådan från att träffa nya människor har också
försvårat rekrytering av nya frivilliga samt uppstart av nya verksamheter.
Beredskapsgruppen
Under 2020 har gruppen haft en betydande roll i arbetet med uppstart och drift
av Inköpshjälpen som numera är en egen verksamhet organiserad under
kretsen. En av frivilligledarna har suttit med i stabsgruppen och tagit ansvaret
för att samordna insatserna i hjälptelefonen och bilbemanningen. Frivilliga i
beredskapsgruppen bemannade till stor del hjälptelefonen under
Inköpshjälpens första halvår. Ett kul och lärorikt år som vi tar med oss in i
arbetet med framtagningen av kretsens lokala beredskapsplan.
Arbetet med Inköpshjälpen som ett krisberedskapsuppdrag har stärkt kretsens
position som beredskapsaktör gentemot bl a Skellefteå kommun och etablerat
viktiga kontaktvägar och förtroenden.
Arbetet med framtagningen av kretsens lokala beredskapsplan är påbörjat i
slutet på året och beräknas vara färdigställt till den 31 mars 2021.
Utöver inköpshjälpen har vi haft två krisberedskapsuppdrag på publikfria
motorsporttävlingar. Vårt uppdrag på plats var att ge medmänskligt stöd i

5

väntan på POSOM i händelse av olycka. Den sedvanliga förstahjälpen
beredskapen stod ambulansen för.
FIA
FIA-gruppen träffar flyktingar och invandrare varje torsdag kl 17.30 i Röda
Korsets konferensrum. Innan ett möte bokas besökstid via
Migrationsrådgivarnas telefonnummer 020–415000. Telefontiden är för
närvarande onsdagar 9–12. FIA-gruppen hjälper till med familjeefterforskning,
familjeåterförening, Röda Kors-meddelanden, resestöd och återvändande.
Dessutom följer gruppen efter en tid upp tidigare ärenden i
familjeefterforskning och resestöd. Tredje måndagen i månaden har FIAgruppen månadsmöte i caféet på Kupan.
Vi har också regelbunden utbildning via MS Teams eller genom besök av våra
migrationsrådgivare. Nya medlemmar får också alltid utbildning i våra olika
typer av ärenden.
FIA-gruppen har under 2020 haft 7 medlemmar. Såväl fysiska träffar med
hjälpsökande och interna möten med FIA-gruppen har under 2020 delvis
pausats på grund av pandemin.
Förstahjälpen-gruppen
Förstahjälpen gruppens primära mål är att lindra och förhindra mänskligt
lidande. Detta görs genom att finnas till hands på diverse publika arrangemang
såsom festivaler, konserter, idrottsevenemang och dylikt. De engagerade
frivilliga är utbildade i grundläggande första hjälpen och redo att hjälpa till när
någon gjort sig illa, fysiskt eller psykiskt. De sista åren tar den psykiska biten mer
och mer tid, psykisk ohälsa verkar öka hos allmänheten vilket är något
Förstahjälpen-gruppen märker av. Behovet är ofta att trösta och peppa ledsna
ungdomar och vara en stabil axel som de kan gråta mot. Men allt är inte ledsamt.
Lika ofta blir det skratt tillsammans med glada människor som är ute och roar sig.
Uppdrag där gruppen varit med 2020 vintersimmet. Från mars 2020 ställdes alla
evenemang in på grund av Coronapandemin och Förstahjälpen-uppdragen
uteblev därmed.
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Under året har vi
utbildat 13 praktikanter och
fem av dem har gått
grundutbildningen när den
hölls här i Skellefteå.
2020 fanns 18 behöriga första
hjälpare och åtta praktikanter.
Gruppen har haft fem träffar
och övat under året som varit,
haft totalt ett uppdrag med
sex uppdragstimmar och
sammanlagt 400
frivilligtimmar.

Marie i Förstahjälpen-gruppen tar emot en
Hjärtstartare på Alla hjärtans dag.

Att vara första hjälpare
innebär att ge en del av sin
tid, ofta under sena kvällar
och nätter, för att hjälpa
andra människor. Det är
oerhört roligt och
stimulerande, och belöningen
är tacksamheten från de som
får hjälp.

Inköpshjälpen
Inköpshjälpen startade som en krisinsats i mars 2020 för att kunna bistå
personer i riskgrupp med inköp av nödvändiga varor. Röda Korset i Skellefteå
tog i ett tidigt skede på sig samordningsansvaret för ett stort antal (ca 800)
spontanfrivilliga som anmälde sig i en fristående Facebook-grupp.
Innan Svenska Röda Korsets nationella rutiner och riktlinjer kring inköpshjälp
för riskgrupper kom ikapp hade kretsen redan varit aktiv inom insatsen ett par
veckor. En stor utmaning under hela våren var att få tillstånd samarbetsavtal
med Skellefteå kommun samt att etablera samverkan med butiker kring
betallösningar.
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Inköpshjälpen har haft glädjen att rekrytera många nya frivilliga, och samtidigt
utmaningen att bygga en rödakorsidentitet bland dessa. I tider när vi inte
kunnat träffas har det varit svårare att utbilda och stötta volontärer.

Frivilligledarna Therese och Annika i Inköpshjälpen ute på uppdrag

I november 2020 ombildades gruppen till att få en liknande struktur som övriga
grupper inom RK Skellefteå. Två nya frivilligledare tog ansvar för Inköpshjälpen
och har successivt jobbat med insatsens utformning för att leva upp till
skiftande behov. Från samordning av enskilda volontärer för varje inkommande
hjälpbehov jobbar gruppen numera i första hand med fasta volontärer som
hjälper en och samma hjälpbehövande. Det ger både ökad trygghet och högre
kvalitet.
Under året har gruppen av volontärer gjort ca 1500–2000 inköp i
matvaruaffärer och på apotek (på grund av att de fasta volontärerna gör
uppdrag i direkt överenskommelse med den hjälpbehövande har vi inte en
exakt siffra). Det betyder att de 130 aktiva volontärerna, som var och en ställt
upp minst en gång, tillsammans har spenderat ca 1100 timmars arbete med att
samla in inköpslistor och sedan handla och leverera varorna. Vid årets slut har
Inköpshjälpen ca 40 aktiva volontärer.
Arbetet har skett i samarbete med kommunen som gett ekonomisk ersättning
och Volvo som via Hertz sett till att vi en heldag per vecka kunnat ha två
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volontärer igång som handlat åt många. Fram till sommarsemestern hade
Inköpshjälpen hjälp från Länsförsäkringar som ställde upp med såväl bil som
chaufför under två eftermiddagar per vecka.
Insamling
Insamlingsgruppen består idag av ca 20–25 medlemmar. Vi har en
frivilligledare, en kassör samt två penningräknare. Vi arbetar med fysiska
insamlingar med bössor där vi samlar in bidrag till Röda Korsets allmänna
verksamhet samt vid specifika kampanjer som traditionellt samordnats
nationellt. Vi ansvarar även för insamlingsbössor som står utplacerade i
dagligvaruhandeln.
Under 2020 har vi ej kunnat genomföra någon insamling då majoriteten av våra
medlemmar ingår i riskgrupp och då detta ej varit samförenligt med
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi genomförde ett försök till en digital
insamling under vårterminen men denna fick inget genomslag utanför den egna
gruppen. Vi tar lärdom av detta inför framtida insamlingar.
Under hösten bytte vi insamlingsledare och har avtackat vår tidigare
frivilligledare Margareta Nilsson och välkomnat Petra Wikberg som ny ansvarig.
En genomgång och sortering av vårt fysiska förråd med insamlingsmaterial har
gjorts.
Secondhand – och caféverksamhet
Röda Korsets secondhandbutik ger en möjlighet för folk att fynda både det
nödvändiga och det lilla extra till mycket låga priser, samt att vårt café erbjuder
en chans inhandla hembakt fika.
Våra lokaler är en viktig mötesplats och social yta för många ensamma
människor. Under året har mycket hänt i butiken.
Våra uppförsbackar 2020, som vi försöker jämna ut
Bygget av kulturhuset har skapat bekymmer: kunder hittar inte till butiken och
det är svårt med parkeringsmöjligheter vilket gett ett sämre flöde av personer
från centrum. Framkomligheten till entrén har varit en hal, mörk och ojämn
gångstig under hela året på grund av byggarbetet.
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Detta har resulterar i närmare 25 procent lägre försäljningsintäkter än
föregående år. Sedan kom Coronapandemin och drog ner intäkterna ytterligare
25 procent.
I slutet av sommaren installerades en ny luftkonditioneringsanläggning. Natten
efter installationen utsattes den för sabotage som ledde till omfattande
reparation och till slut utbyte.
Hinder som Coronapandemin fört med sig för secondhand- och
caféverksamheten är bland annat att inga folksamlingar tillåts, det vill säga vi
kan inte vara den mötesplats vi eftersträvar. Caféet stängdes största delen av
året på grund av brist på frivilliga. Stor del av de frivilliga pausar sitt arbete då
de är i riskgrupp för viruset. De flesta aktiviteter som planerats måste läggas på
is.

Delar av de stadsutvecklingsprojekt som försvårat för kunder och besökare att
hitta oss – men också nya skyltar för att öka vår synlighet.
Saker vi genomfört i syfte att förbättra vår situation
Ombyggnationer och nya planlösningar
Sorteringen är förändrad så det är ett bättre flöde. Vi har gjort om i
personalhallen, konferensrummet, personalrummet/kontoret. Målat stora
delar av butiksytan och möblerat om kundvarv och exponering. Byggt nytt
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caféområde där vi planerar många aktiviteter efter Corona. Omstrukturering av
källaren är påbörjad.

Saliou var en av många aktiva frivilliga som deltog i att fräscha upp vår
butikslokal.
Stort antal reor i olika teman
Textil, farsdag, Alla hjärtansdag, bokrea med mera. Nästan varje vecka har vi
försökt ha något tema att lyfta.
Utbildning
Personal utbildade i positivt säljtänk. Vi har uppmuntrat både medarbetare och
frivilliga att delta i relevanta online-utbildningar från Svenska Röda Korset.

11

Stora Röda Korset skyltar utanför butiken
Så våra kunder hittar till butiken lättare. En av skyltarna hälsar välkommen på
en mängd olika språk. Skyltarna fick vi genom ett generöst bidrag från ett
nystartat skyltföretag.
Bakning
Bakning sker och resultaten säljs i påsar i butiken så länge caféet är stängt.
Vi drog igång ett bakningssamarbete kombinerat med svenskaträning där en
erfaren svenskspråkig frivillig bakade tillsammans med en ny frivillig som ville
träna sin svenska. Tyvärr sattes verksamheten på is i och med pandemins andra
våg under hösten.

Eva är en av våra trogna frivilliga i köket.
Coronaskydd
Vi har löpande under året följt alla regler och restriktioner. Skyltar med
information, handsprit, avståndsmarkeringar på golvet vid kassan, skyddsglas
vid kassan med mera. Toaletten har också varit upplåst för kunderna under hela
pandemin för att möjliggöra handtvätt.
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Höjning av priser
Priserna höjdes ute i butiken med någon femma eller tia. Höjningen gick bra
och inga kunder klagade. Vi håller fortfarande en prisnivå på bassortimentet
som ska vara överkomlig även för kunder med begränsade resurser. Det är en
värderingsfråga vi inte kompromissar bort.
Tradera
Under 2020 tog kretsen klivet mot att även införa digital försäljning av utvalda
secondhandvaror på Tradera. Samlingsobjekt och vissa prylar och kläder läggs
ut på Tradera där de ofta betingar ett flerdubbelt värde jämfört med i butiken.
Kretsens Traderaannonser exponeras tillsammans med andra kretsar i Svenska
Röda Korsets Traderabutik. Målsättningen är att Tradera-verksamheten ska
drivas som en frivilliggrupp. Traderaförsäljningen har givit bra med extra pengar
in i föreningen.
Sommar pop-up
I juli packade vi ihop en massa lockande secondhandprylar och ställde upp en
pop-up butik i Kåge hamn för en dag. Fem frivilliga deltog. Ett trevligt tillfälle att
visa upp oss och träffa en annan kundgrupp än i vår vanliga butik.

Sommar pop-up i Kåge hamn.
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Leklåda
Caféet har låda där man kan låna spel till alla åldrar och pyssel till barnen under
tiden man fikar.
Sommaravslutningsbrunch
Vi kunde under smittsäkra former samla de frivilliga och bjuda på brunch i juni.
Pusselhjälp
Frivilliga lägger pussel åt oss så vi kan sälja dessa med garanti om att samtliga
bitar finns i lådan.

Nuvarande och tidigare butikschef – numera trogen frivillig – i glatt samspråk.
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Återvinning av glasögon
Under året drog vi igång insamling av gamla glasögon som sedan ges till Synsam
som återanvänder dessa. Glasögonen rengörs och lämnas vidare till
organisationer som distribuerar dem internationellt i länder där många saknar
de synhjälpmedel som behövs.
Ägg-jakttävling inför påsken
En liten aktivitet för både barn och vuxna.
Konstsamarbete
Kretsen fick under försommaren hjälp med framställning av konstaffisch till
försäljning av Sture Meijer, Johan Meijer, Skellefteå Tryckeri och Visit
Skellefteå/Turistbyrån. 200 affischer trycktes upp och såldes till förmån för
kretsens arbete med riskgrupper för Coronapandemin.
100 kronors kasse
Under 2020 införde secondhandbutiken ett stående erbjudande. Hos oss kan
kunden alltid köpa en full påse kläder för endast 100 kronor. Kassen har tagits
emot väl och varit uppskattad, samtidigt som den ger oss lite mer utbyte i
sortimentet.
Teknisk utrustning
Ny konferensutrustning med stor tv skärm köptes in som en del av ett projekt.
Nya datorer och telefoner införskaffades i början av 2020 för kretsens nya
medarbetare. Tack vare en kunnig frivillig har vi uppdaterat och stärkt det
trådlösa nätverket.
Säkerhetskameror har installerats i butiken samt över gåvoinlämningen.
Bildupptagningen visas i realtid på en skärm vid kassan, synlig för både frivilliga
och kunder. Som en ytterligare trygghetsåtgärd har en larmknapp installerats
vid kassan för att frivilliga i butiken ska kunna kalla på förstärkning från
sorteringen och kontoret.
En grundlig översyn har gjorts av all brandskyddsutrustning i lokalerna, samt ny
skyltning av utrymningsvägar. Kretsen har också fått ta emot en hjärtstartare av
företaget Presto. Den kan användas av Förstahjälpen-gruppen vid olika
aktiviteter samt vid behov i butiken.
Bilen har fått en behövlig teknisk genomgång samt byte av den trasiga
framrutan.
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Öppettider förändringar under året:
Fas 1:
Tisdag – fredag 10.00 -17.00
Lördag 11.00 – 14.00
Fas 2:
Måndag 12.00 – 17.00
Tisdag – Fredag 10.00 – 17.00
Lördag stängt
Fas 3:
Öppet alla vardagar 11.00 – 15.00
Fas 4:
Öppet: onsdag, torsdag och fredag 11.00 – 15.00
En intressant insikt var att intäktsnivån för secondhandbutiken inte minskade
avsevärt i och med att öppettiderna kortades i fas 3. Dock märks en tydlig
minskning under fas 4, troligen både som en konsekvens av färre öppna dagar
och färre kunder som vill besöka butiken på grund av ökad smittspridning i
samhället.
Vi har verkligen haft ett riktigt upp och ner år. Många motgångar har dykt upp
men vi har tillsammans gjort det bästa av situationen.
Sygruppen
Sygruppen har drivit sin verksamhet under många år. I nuläget består gruppen
av cirka 10 frivilliga. Sygruppen sorterar, mäter och prismärker textilier som
lämnats in till Röda Korset. Sygruppen tar vara på textilier från
secondhandbutiken som kan återvinnas på olika sätt, bland annat
shoppingkassar, fruktpåsar mm. Gruppen stickar också olika alster så som
barnkläder, tjocksockor mm.
På grund av restriktioner kopplat till Coronapandemin tog sygruppen paus i sin
sociala mötesverksamhet i kretsens lokaler från 16 mars 2020. Gruppen
Har ändå försökt ses under trygga former. De gjorde en trevlig träff 10 juni ute i
Bonnstan på behörigt avstånd och medhavt fika för ett avslut inför sommaren.
Den 7 september hade sygruppen upptakt inför hösten med surströmming. Alla
längtade efter att få börja om, men efter 4–5 träffar kom pandemins andra våg
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och eftersom alla i sygruppen tillhör riskgruppen så blev det uppehåll igen. Nu
längtar gruppens medlemmar efter vaccinet så de kan starta om på nytt.
Gruppen har ändå inte helt pausat sin verksamhet: många har jobbat hemma
och lämnat in färdiga alster för att säljas i butiken.

Stickade och sydda kläder till hundar är en av Sygruppens nyheter.

Projekt i kretsen under 2020
Kretsen har under årets bedrivit en omfattande projektverksamhet. Nedan
sammanfattas kort projektet, bidragsgivare och syfte.
Vän i luren
Projekt finansierat med statsbidrag genom Socialstyrelsen i syfte att förebygga ofrivillig
ensamhet bland äldre. Projektet omformulerades i och med pandemin till att handla
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om Inköpshjälp till äldre personer med fokus på det psykosociala stöd som kunnat ges
genom hjälptelefon och samtal mellan volontärer och hjälpbehövande. Särskilt i
pandemins början var behovet av psykosocialt stöd stort och många av de
inkommande samtalen till hjälptelefonen handlade mer om samtalsstöd än
inköpshjälp. Projektet har också möjliggjort ökat fokus på att hålla kontakt med
kretsens frivilliga i riskgrupper genom samtalsstöd, samt ökad telefonkontakt med
medlemmar där ensamhet kunnat upptäckas.

Dagarna innan jul delade vi ut 200 saffransbullar till ensamma äldre inom projektet
Vän i luren.
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Sommarhjälpen
Projekt finansierat av Postkodstiftelsen för särskilda insatser under Coronapandemin.
Genom projektmedel kunde Inköpshjälpen samordnas under sommarmånaderna med
både inköpsvolontärer och hjälptelefon. Behovet av inköpshjälp fortsatte vara stort
även under sommarmånaderna.
Trygga vuxna – trygga unga
Projekt finansierat med statsbidrag för unga i utsatthet genom Svenska Röda Korset. I
samarbete med Nattsuddarna Skellefteå och teatergruppen Unghästen utbildades en
grupp nya nattvandrare med kunskaper i 15 olika språk. De nya nattvandrarna ska
kunna öka tryggheten bland unga personer med svag svenskkunskap genom att både
kunna kommunicera på de ungas eget språk och dessutom ha förståelse för de ungas
bakgrund och erfarenheter innan ankomsten till Skellefteå. Projektet lyckades väl i sin
ambition att stärka kunskap hos utbildningsdeltagarna i frågor kring ungas psykiska
hälsa, bemötande, alkohol och droger samt sex och samlevnad. På grund av pandemin
och begränsningar i Nattsuddarna Skellefteås verksamhet har de nya nattvandrarna
inte kunnat omsätta sin kunskap i praktiskt arbete.
Projektets ekonomi kompletterades med ett generöst stöd från FIA-gruppen på 10 000
kronor.

Bild: Deltagare i projektet Trygga vuxna – trygga unga.
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Kartläggning av Covid-19 och segregation
Projekt finansierat av Delegationen mot segregation, Delmos. Projektet genomförs i
samarbete med Skellefteå kommun samt Röda Korsets kretsar i Lövånger och Byske
(Burträskkretsen ingick i projektet initialt men valde att kliva ur). Projektet har genom i
första hand telefonmöten och intervjuer samt annan kunskapsinhämtning kartlagt hur
Coronapandemin påverkat grupper i kommunen som har svag svenskkunskap och låg
förankring i lokalsamhället. Projektet avslutas 15 april 2021.
Stöd till särskilt utsatta grupper under Coronapandemin
Projekt finansierat med stöd av medel från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, MUCF som en del i Svenska Röda Korsets gemensamma ansökan.
För Skellefteåkretsens del har projektmedel använts till lokalkostnader för samordning
av Inköpshjälpen samt till hyra av externt lagerutrymme för att möjliggöra ett större
lager av vinterkläder för grupper som fått ekonomiska svårigheten till följd av
pandemin.
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Samarbeten i kretsen under 2020
Samarbetsavtal mellan kretsen och Skellefteå kommun kring inköpshjälp till
riskgrupper
Kretsen fick genom det nationella avtalet mellan Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap rollen som samordnande organisation för frivilliga insatser kring inköp och
leverans av mat och mediciner till personer i riskgrupp. Kretsens avtal med Skellefteå
kommun har löpt under hela 2020 med start i mitten av mars. Se avsnitt om
frivilligverksamhet Inköpshjälpen för mer information.
ICA-samarbetet
Projektverksamhet finansierat av Svenska Röda Korsets samarbete med ICA. Bidraget
syftar till aktiviteter för hälsofrämjande och integration. Har bland annat använts till en
sommarbrunch för kretsens frivilliga samt för annat socialt arbete.
Volvo-Hertz samarbetet
Genom Svenska Röda Korsets nationella samarbete med Volvo-Hertz har kretsen haft
möjlighet att inom Inköpshjälpen använda hyrbil kostnadsfritt via Hertz Skellefteå. Tack
vare detta har två volontärer i Inköpshjälpen kunnat genomföra ett stort antal
leveranser till hjälpbehövande under en till två dagar per vecka sedan mitten av juni
2020.
Länsförsäkringar-samarbetet
Genom ett samarbete med Länsförsäkringar Västerbotten hade Inköpshjälpen under
våren tillgång till en bil samt chaufför och handlingshjälp. Medarbetare på
Länsförsäkringar erbjöds att göra volontärinsatsen på arbetstid under en period av låg
arbetsbelastning på grund av pandemin.
Julhoppet
Norran sände på julaftonseftermiddagen ett webbprogram med underhållning av
lokala artister och andra framträdanden. Under sändningen samlades pengar in till
förmån för lokalt socialt arbete. Skellefteå rödakorskrets var tillsammans med
Stadsmissionen mottagare av inkomna medel.
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Synlighet
Kretsen har markant ökat sin synlighet i media under 2020. Vi har gjort ett
omfattande arbete för att nå ut genom pressmeddelanden och direkta
kontakter. Samtidigt har vi också i högre grad än förr blivit kontaktade av media
för att berätta om vårt arbete och våra utmaningar. Syftet med all exponering i
media är att lyfta det positiva med kretsens arbete och vårt bidrag till samhället
för att lindra och förhindra mänskligt lidande.
I tabellen på nästa sida har vi samlat alla tillfällen där Röda Korsets
Skellefteåkrets figurerat i media under året. I snitt två exponeringstillfällen per
månad.
Genom de sociala kanalerna Facebook och Instagram har Skellefteåkretsen ökat
sin synlighet utåt. Under våren 2020 fick kretsen hjälp av en frivillig med
kompetens inom området att ta fram en social mediestrategi. Den hjälper oss
att hålla en tydlighet och variation i vår kommunikation.
Antalet följare på Instagram har under året nästan dubblerats, till närmare 600
personer. Antalet följare på Facebook har ökat med 400 personer till drygt 1200
följare. I båda kanalerna är ca 75 % av följarna kvinnor och 25 % män.

Vår frivilliga Karin blir intervjuad om Inköpshjälpen av P4 Västerbotten.
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Media

Område

Omfattning

Datum

Norran
Norran

Personal/anställning
Secondhand/hållbarhet

P4
Västerbotten
SVT
Norran
Norran
Megafonen
Norran
Norran
Norran
P4
Västerbotten
Norran
Megafonen
Norran
Norran
Norran
Norran
Norran
Norran
Röda Korset
magasin
P4
Västerbotten
P4
Västerbotten
Norran

Kulturhusbygget

Halvsida
Redaktionellt, förstasida
+ artikel
Radioinslag

Kulturhusbygget
Ideellt arbete
Dagens applåd
Inköpshjälpen
Inköpshjälpen
Inköpshjälpen
Ideellt arbete
Inköpshjälpen

2 minuter nyhetsinslag
Krönika
Notis
Digitalt
Halvsida
Helsida
Krönika
Radioinslag

Januari
2020
2020-01-22
2020-02-28
Mars 2020
2020-03-17
2020-03-21
2020-04-03
2020-04-14
April 2020

Personal/uppsägning
Personal/uppsägning
Secondhand, pop-up
Inköpshjälpen
Röda Korset generellt
Secondhand/motgångar
Secondhand
Secondhand/motgångar
Inköpshjälpen

Spalt
Digitalt
Helsida
Native content
Helsida
Halvsida
Helsida
Helsida
Två sidor

2020-05-08
2020-05-07
2020-07-15
Juli 2020
2020-07-22
2020-08-13
2020-08-18
2020-09-18
2020-09-28

Nattsuddare/Unga
utsatta
Inköpshjälpen

Radioinslag

2020-10-15

1:22 minuter

2020-10-20

Nattsuddare/Unga
utsatta
Psykeveckan

1,5 helsida

2020-10-21

1:34 minuter

2020-11-02

Ideellt arbete
Ideellt arbete

Helsida
Krönika

2020-11-15
2020-12-24

P4
Västerbotten
Megafonen
Norran

2020-01-03
2020-01-14
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Medlemmar
Kretsen har 2020 haft 412 betalande medlemmar jämfört med 451 året innan.
Under året har fyra nya medlemmar tillkommit. Vi kan konstatera att
medlemsantalet går nedåt och att många väljer att engagera sig som frivilliga
utan att vara medlemmar. Detta är i sig inte ett krav.

Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Dick Svanberg
Göran Gavelin
Fredrik Krekula
Helena Lundqvist

Kretsordförande
Kassör
Vice kretsordförande
Sekreterare

Styrelsen har under 2020 haft månatliga protokollförda styrelsemöten samt
konstituerande sammanträde.

Medarbetare
Röda Korset har under 2020 haft följande medarbetare:
Verksamhetschef
Butikschef
Handledare/butik/sortering
Handledare/butik/sortering

100 %
100 %
75 % (avslutad 5 november)
60 %

Röda Korset har också haft möjlighet att med stöd av arbetsmarknadspolitiska
åtgärder erbjuda introduktions- och extratjänster inom sortering, vaktmästeri,
kök och café, samt arbetsträning. Under året anställdes fem personer på
extratjänster precis innan pandemin slog ekonomin i botten. En omfattande
organisationsförändring blev nödvändig där samtliga extratjänster, en
introduktionstjänst samt en handledare blev uppsagda. Detta har medfört stora
omställningar i personalgruppen och även påverkat verksamhetens omfattning
på grund av färre anställda och mer fokus på frivillighet – helt i enighet med
Röda Korsets grundprinciper.
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Kretsens ekonomi 2020 i korthet
Vi har upplevt ett mycket annorlunda år för verksamheten, med pandemin i
spetsen. Försäljningen i vår secondhandbutik har från en relativt låg nivå 2019,
minskat med ytterligare ca 18 % under 2020 då vi också dragit ner på
öppethållandet från 5 dagar i veckan till 3 dagar med 4 timmar öppet i veckan.
Försäljningen har kompletterats med online erbjudanden via Tradera, ett nytt
sätt för oss att nå ut, och det har lyckats bra.
Dessutom har vi genomfört att brett spektra av projekt som varit helt
avgörande för kretsens ekonomi och betytt att kretsen fått ett stort uppsving.
Projekten har bl.a. riktats mot ensamma unga vuxna, migranter och äldre. Vi
har i samarbete med Skellefteå kommun organiserat och genomfört hjälp med
inköp till äldre med anledning av pandemin och det fortgår även 2021.
Projekten har omsatt närmare 2 miljoner kronor. Därtill har statligt stöd för
korttidsarbete samt minskade arbetsgivaravgifter och viss hyresreduktion
kortsiktigt gett en förbättrad ekonomisk situation.
Kretsstyrelsen jobbar fortsatt med stor fokus på den ekonomiska utvecklingen
för att ha en ekonomi i balans.
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Vårt arbete kopplat till FN: s globala hållbarhetsmål
Röda Korset arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen för att vår
organisation och verksamhet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vår
verksamhet definieras alltid utifrån de humanitära behoven, så de globala målen styr
inte direkt vad vi gör.
Trots det bidrar vårt arbete till hålbarhetsmålen. Att relatera vår verksamhet mot de
globala målen är en del av vår omvärldsbevakning. Det möjliggör för oss att förstå
Röda Korset i en större kontext och hur vi kan agera som en hållbar organisation på
bästa sätt.
Bland annat mål 3 och 10 är relevanta för vad vi gör:

Bland annat mål 5, 8, 11, 12, 13och 16 är aktuella för hur vi jobbar med våra
frivilligverksamheter, projekt och samarbeten.
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Slutord
2020 har varit ett år som utmanat oss alla. Vi har fått hitta nya lösningar och
arbetssätt. Ibland har vi behövt acceptera att läget är förändrat och alla fina
idéer och drömmar inte går att genomföra.
Samtidigt har pandemin också plockat fram medmänskligheten och viljan att
ställa upp för varandra på ett helt nytt sätt.
Det sättet att tänka hoppas vi att både vi som krets och alla medmänniskor i
Skellefteå tar med sig in i 2021.
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