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Ån zozo

Ar 2O2O var det året som lamstog hela världen med en pandemi. Det påverkade även våra

verksamheter på olika sätt bl.a. då många av våra frivilliga tillhör riskgruppen för covid-19.

Men vi har ändå försökt upprätthålla och ställa om verksamheterna i möjligaste mån.

Å+r 2OZA hade Lerums Rödakorskrets 473 medlemmar.

Styrelsens sa mmansättning:

Ordförande: Damayanthi Lundberg

Vice ordförande: Gun-Marie Sörquist

Sekreterare: Vanja Sevelin

Kassör: Britt Frödell

Övriga ledamöter: Marie Jonsson, Gun Jansson, Lennarth Johansson,

Helene Albolin-Svantesson, Marie Lundemo samt

Kerstin Stenborg {avliden under året)

Revisorer: Jutta Sundborg, Lillemor Folkesson

Ersättare: Lars Gunnar Nordström, Lisbeth Gabrielsson

Valberedning: Agneta Svantesson (sammankallande), Monica Karlsson,

Kerstin Karlsson

Ansvariga för:

Marknader/ Lotterier: Christina Gertorp, Gunilla Nilsson, Jutta Sundborg,

Anita Ostwald, Britt Frödell

lnsamlingsansvarig: Gun-MarieSörquist,GunJansson,AnitaOstwald,

Peder Lundemo

POSOM: Gun-Marie Sörquist, Marie Lundemo
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 konstituerande möte och 8 styrelsemöten.
Kretsstämman hölls lördag den 22 februari i Tingshuset. Gäst var Elisabet Hilding Awla och
Fadia Al- Soukhniverksamhetsutvecklare SRK. Sorn avslutning serverades soppa och kaffe
med tilltugg.

Försäljning

Tack vare våra frivilliga inom LRK och personer som ingår i olika arbetsmarknadspolitiska
program har vi kunnat hålla öppet i Second-hand butikerna Kupan, i både Lerum och Sjövik.
I mars var vi dock tvungna att stänga helt pga pandemin, men i mitten av april kunde vi
öppna igen med begränsade öppettider och restriktioner på antalet kunder.

Lerums Kupan håller öppet 2 dagar iveckan. Kupan iSjövik harförsökt hålla öppet l dag
varannan vecka, men i slutet av året har det varit helt stängt. Möbelförsäljningen håller
öppet 5 dagar i veckan, I Tingshusets källare sker försäljning av det som inte sålts i kupan, i

30-kronors påsar.

Av det som skänks transporteras osäljbara kläder, skor och väskortillen depå i Kungsbacka,
som i sin tur skickar säckarna vidare till ett textilåtervinningsföretag som SRK har avtal med.
LRK ersätts med 5:- per säck. Slitna bomullsplagg och handdukar klipps tilltrasor, som sedan
säljs som trasseltillverkstäderna ivårt närområde. SRK's uppmaningtill kuporna ute ilandet
är att det mesta som skänks tas emot.

Vi fick ställa in vår- och Julmarknader i Lerum på grund av pandemin. Även auktionen som
hade planerats ioktober blev inställd. Men vihardeltagit på "friskvårdsdagen" med
försäljning av träningskläder samt deltagit med lotteriförsäljning på torghandelsdagar på

Bagges torg vid två tillfällen under advent.

sjövik-Östad gruppen har arrangerat "plantadagen" där man kunde lämna in och köpa

plantor, intäkterna gick till Rödakorset.

Floda-Tollered gruppen har deltagit i torgdagen på Floda Torg. Bl.a. såldes mycket goda
bakverk vid dessa tillfällen"

lntegration, social och internationell verksamhet

Systugan i Tingshuset, där man använder återvunnet material för att tillverka t.ex.
trasmattor, syr kassar, virkar disktrasor, för försäljning i kupan. Detta är också en mötesplats
för personer med olika kulturell bakgrund. Även denna verksamhet var vitvungna att stänga
periodvis under året.

I både systugan och kupan i Lerum arbetstränar långtidssjukskrivna och arbetslösa.

Varannan måndag har ca 8 frivilliga samlats för arbetsmöten i Tingshuset samt varje tisdag
har Odd Fellow Rebeckor med drygt 20 deltagare träffats. Dessa träffar kunde inte ' "l' i\ /
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genomföras sedan april. Under denna period har de grupperna tillverkat " Rödakors

hantverk" ihemmen som sedan säljs ikupan.

Väntjänsten i Lerum består av ca 10 frivilliga som regelbundet besöker sina vänner i hemmen
eller på äldreboende. De besökte även äldreboende där de bjöd på fika och underhållning.
Under rådande omständigheter har denna verksamhet dessvärre varit pausad under större
delen av året. De har dock haft viss kontakt via telefon samt hjälpt till med matinköp till
personer i riskgrupp.

RK-manerna, ca 8 aktiva manliga medlemmar har periodvis träffats iTingshuset till kaffe och

samtal.

Fredagssoppan i Tingshuset, där det såldes soppa och våfflor till RK- frivilliga och medlemmar
har varit inställd sedan mars.

Spräkcafderna i kommunen, Lerum, Gråbo, Sjövik och Floda är ett samverkansprojekt
mellan LRK och biblioteken, Rädda Barnen och Studieförbundet Vuxenskolan. Dit kommer
invånare i Lerum frir att samtala, få hjälp med kontakter, läxhjälp mm. Ett antal
frivilligarbetare deltar iSFI {Svenska för invandrare) iskolans lokaler med

konversationsövningar. Denna verksamhet har varit nedstängd sedan mars, men en viss del

har skett på distans.

Vi har haft en verksamhet under året som heter "Unga i utsatthet" där vi har kunnat bidra
ekonomiskt till frivillighem som tog emot asylsökande ungdomar. Vi har fått regeringsmedel

tilldenna verksamhet.

Lerums Taltidning på cd-skiva har getts ut en gång / vecka till ca 50 prenurneranter.

Prenumeranter är synskadade personer, personer som p.g.a. sjukdom inte kan läsa

papperstidningen och nysvenskar som genom taltidningen förbättrar sin svenska.

Taltidningen ansvaras av Lerums Röda Kors-krets isamarbete med de §ynskadades
riksförbund i Lerum. Redaktionen består av 16 medarbetare, varav 4 kan sköta tekniken.
Taltidningen är gratis för prenumeranterna. Kostnaderna täcks huvudsakligen av bidrag ur
Greta Bergs minnesstiftelse, förvaltad av Lerums kommun. Denna verksamhet har genom

anpassningar kunnat genomföras under större delen av året.

Med hjälp av intäkterna från olika evenemang, försäljning i våra kupor, har vi kunnat skicka

480 000 kronor till SRKs olika nationella och internationella hjälpinsatser. Dessutom har
28 000 kronor skickats till organisationen Världens barn.

Detta har blivit möjligt tack vare stora frivilliginsatser och fina gåvor från invånarna i Lerums
kommun.

U'1" 'W

vr
(1^r



Kursverksamhet

vi har inte kunnat genomföra några kurser under verksamhetsåret.

Samarbete med regionen, organisationer m.m.

Lerumskretsens Kris och Beredskapsplan har god framförhållning med kontinuerlig
uppdatering i samarbete med ansvarig på kommunen. samlingsplats för
Lerumskretsens frivilliga är iringshuset i Lerum och Kupan i sjövik.
LRK har två representanter i PosoM {psykiskt och socialt omhändertagande).
LRK har haft ett samarbete med Ekåsagruppen och Föreningen Tollebobarnen för att
hjälpa asylsökande ungdomar med boendestödjande lösningar.
onsdagskafdet iringshuset, öppet för alla är ett samarbete mellan LRK, Lerums
kommun, PRO och SPF. lnställd sedan i mars.

Vi har haft S st insamlingsbössor i Lerum, 3 st i Floda, l" st iTollered och 3 st iSjövik.
Dessa var uppställda i butiker och i kuporna.
LRK är med i broschyren på Retrovägen som utflyktsmå|, både i Sjövik och i Lerum.
LRK har två representanter i kommunens lntegrationsråd.

Ovriga engagemang unde r ZAZA

En styrelsemedlem har deltagit på två webbkurser, anordnad av sRK, "Den nya
komm un hernsidan" och "Verksa mhetsrapportering',

Förva ltning av Tingshuset

LRKs uthyrning av Tingshuset har varit mycket begränsad pga den rådande
omständigheten.

Samarbetet rned kommunen som äger Tingshuset är gott.

Ett stort, varmt TACK från styrelsen till medlemrnar och frivilliga för alla insatser som gjorts
för Lerums Röda Kors-krets under det gångna året. Ett stort, varmt TACK också till alla
företag och enskilda personer, som på olika sätt har hjälpt och stöttat vår verksamhet.
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