
 

NORDINGRA RODAKORSKRETS 
VERKSAMHETSBERATTELSE 2020 

Styrelsen  
Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden. Kretsstämman för 2019 hölls på 
Café Nyfika på Vallen den 24 februari 2020. I styrelsen har ingått: Inga-Britt Björklund, 
ordförande, Ann-Charlotte Ahlman, vice ordförande, Lennart Lundkvist, kassör, 
Catherine Lindén, sekreterare, Maj-Britt Dahlberg, Carolina Åman och Inger Nyberg.  

Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 96. 

Samverkan  
Några gånger per år träffas representanter från kommunens kretsar för att gemensamt 
arbeta med olika frågor, forumet kallas Samverkansrådet. Vi har på de senaste träffarna 
arbetat med att utforma en gemensam Kris- och beredskapsplan i syfte att kunna 
förbereda oss och utföra en samordnad och god insats i händelse av kris. Till följd av 
pandemin i samhället har inte Samverkansrådet träffats under 2020 i den utsträckning 
vi både planerat och önskat.  

Handarbetsgruppen 
Gruppen som inbjuder till träff varje vecka  
i Kupanlokalen fick ställa in sin  
gemensamma verksamhet från mitten av mars.  
Nödvändigt såklart, men tråkigt då gruppens  
verksamhet fyller en viktig social funktion.  
Frivilligledare är Majvor Melinder.  
Handarbetsgruppen har i egenskap av  
globalgrupp lämnat bidrag till humanitära insatser.  

Evenemang, insamlingar och övriga aktiviteter  
Det har tyvärr inte varit möjligt att arrangera aktiviteter som vi brukar. Både Vårcaféet 
som brukar gå av stapeln i början av maj och julstugan i början av december ställdes in. 
Vårt stora Höst- och Konst- och hantverkslotteri som brukar rendera i en fantastisk 
summa att skicka till insamling för hjälpinsatser kunde inte genomföras då det ju är i de 
personliga mötena vinster skänks, lotter köps och vinnarna utses. Gudstjänsten den 
första söndagen i advent sändes digitalt vilket innebar att det traditionella kyrkkaffet 
Röda korset traditionsenligt brukar bjuda på inte blev aktuellt. Vår inplanerade utbildning 
”Rödakorskunskap” med alla kretsar i kommunen får skjutas på framtiden liksom utbildning i 
Första hjälpen tillsammans med Ullångerskretsen.  

Vår webbredaktör Carolina Åman arbetar med den nya kommunhemsidan hos Röda 
Korset som kom i höstas och är under uppbyggnad. Du hittar den här -
https://www.rodakorset.se/ort/vasternorrland/kramfors-kommun/ 

 



 
På Kupan som hållit öppet nästan hela året har ett lotteri sålts till förmån för insatser kris 
och beredskap. Läs mer om Kupans funktion och arbete under Mötesplats Kupan. 

Mötesplats Kupan 
Detta speciella år när alla våra återkommande aktiviteter ställts in har vi ändå kunnat 
hålla Kupan öppen varje torsdag nästan hela året. Vi är en kris- och 
beredskapsorganisation som ska finnas tillgänglig och vara närvarande när kris uppstår 
och därför är det viktigt att vi håller vår mötesplats öppen i den mån det är möjligt. 
Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens råd, besökare har kunnat hålla avstånd och vi 
har begränsat antalet personer i lokalen. Sen början på december har vi dock hållit 
verksamheten stängd. Kupan är inte enbart en butik, det fungerar som en mötesplats 
och ger också kretsen intäkter som är viktiga för att fortsatt kunna bedriva 
verksamheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack vare era medlemsavgifter, försäljningen av varor som lämnats in och köpta lotter 
har vi under 2020 från Nordingråkretsen trots alla inställda insamlingsaktiviteter 
kunnat skicka 45 700 kronor till viktiga hjälpinsatser genom insamlingarna för 
Coronakrisen, Katastrofhjälpen (Libanon) samt till Röda korsets julkampanj! Tack     !  

       
Vi kommer att starta upp grupper, aktiviteter och öppna Kupan igen så snart det är 
möjligt. Till dess får vi fortsätta följa myndigheternas råd - håll i och håll ut.  

Nordingrå den 28 januari 2021 

Styrelsen 

Vi finns på 
Facebook!          
Sök Röda korset 
Nordingrå så 
hittar du den. 
Följ gärna vår 
sida där.               


