
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR LERU M RöDAKORSKRETS 2021

Är 2027 präglades tyvärr fortsatt av pandemin vilket påverkade verksamheterna då många av våra
medarbetare tillhör riskgruppen. Vi har försökt upprätthålla verksamheterna på ett ansvarsfullt sätt
genom att följa rekommendationer, restriktioner och den nya pandemilagen.

2021 hade Lerum Rödakorskrets 488 medlemmar.
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Styrelsen hade under verksamhetsåret L konstitutionerande möte och 7 styrelsemöten.
Kretsstämman hölls lördagen den 20 februari i Tingshuset. På grund av restriktionerna som då
endast tillät 8 personer i lokalen genomfördes stämman via telefonmöte.

FöRsÄUNING

Tack vare våra frivilliga och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program har vi kunnat hålla öppet
våra second handbutiker både i Lerum och i Sjövik, dock i begränsad omfattning med anledning av
pandemin.

Osäljbara kläder och skor etc kördes till depån i Kungsbacka mot viss ersättning för vidare transport
till materialåtervinningsföretag som Svenska Röda Korset har avtal med.



Dessutom klipptes textilier vilka säljs som trasor till olika verkstäder.

Vårmarknaden och även auktionen fick ställas in p g a pandemin. Julmarknaden i Lerum och

torgdagarna i Floda kunde däremot genomföras tack vare tillfälliea lättnader i restriktionerna.

Plantadagen arrangerades som brukligt i Sjövik under våren'

tNTEGRATION, SOCIAL OCH INTERNATTONELL VERKSAMHET

Systugan iTingshuset, en mötesplats för personer med olika kulturell bakgrund' kunde efter en

period av nedstängning öppna upp under hösten'

Även Rebbecorna som tillverkar Rödakorshantverk kunde åter träffas mer frekvent under hösten när

restriktionerna lättade.

I både systugan och i Kupan i Lerum arbetstränar långtidssjukskrivna och arbetslösa'

Väntjänsten i Lerum består av 10 friviltiga som besöker äldre personer på särskilda boenden och i

hemmen. Även denna verksamhet har varit mycket begränsad under pandemin. De frivilliga har

iläffats i Tingshuset under 3 onsdagar för samtal'

En person från Röda Korset har deltagit i en nystartad grupp i samarbete med kyrkan och kommunen

som hjälpt till med matinköp för de som inte kunnat göra detta själva.

En grupp manliga rödakorsmedlemmar, s k RK-man6r, har istället för träffar iTingshuset träffats

utomhus.

Fredagssoppan i Tingshuset, en social mötesplats, har varit pausad hela året 
:

Språkcafeerna i kommunen är ett samverkansprojekt mellan Lerum Rödakorskrets, biblioteken'

Rädda barnen och studieförbundet Vuxenskolan. Kretsen har inte deltagit i denna verksamhet under

året och i höstas beslutades att biblioteket tar över huvudansvaret från Röda Korset. Flera frivilliga

från Röda Korset har visat intresse för att även fortsättningsvis ställa upp som volontärer när de

fysiska språkcafeerna kommer igång igen.

Lerums taltidning på cd-skiva har givits ut en gång i veckan till ca 50 prenumeranter som är

synskadade. taltid'ningen är ett samarbete mellan Lerum Rödakorskrets och synskadades

Riksförbund, Lerums Tidning och Lerums bibliotek och är gratis för prenumeranterna' Kostnaden

täcks av bidrag från stiftelsen Greta Bergs minnesfond och Lerum Rödakorskrets. Trots pandemin har

i"J.r,,ion"n pä tr medarbetare med viss anpassning kunnat genomföra utgivandet'

INSAMLING OCH GÅVOR

Med hjälp av intäkter från olika evenemang och våra kupor har vi skickat sEK 717 000 till

Svenska Röda Korsets nationella och internitionella hjälpinsatser. Dessutom har SK 55 023

skickats till insamlingen Världens Barn. Detta tack vare stora insatser från frivilliga och gåvor från

invånare i Lerums kommun.

Vi har även haft insamlingsbössor utställda i våra kupor och i närliggande butiker'



KURSVERKSAMHET

Vi har inte kunnat genomföra några kurser under verksamhetsåret.

SAMARBETE MED ANDRA AKTöRER

Lerumskretsens Kris- och Beredskapsplan uppdateras kontinuerligt i samarbete med kommunen.

Lerumskretsen har en representant i POSOM (Psykiskt och Socialt Omhändertagande).

Onsdagscafeet i Tingshuset, öppet för alla, är ett samarbete mellan Lerum Rödakorskrets,
Lerums kommun, PRO och SPF.

Lerumskretsens två försäljningsställen på Lilla Torget i Lerum och i Sjövik finns representerade i

broschyren Retrovägen.

Lerumskretsen ä r representerad i kommunens integrationsråd.

övRroa ENGAGEMANG UNDER 2o2t

ordföranden, tillika riksstämmoombud, deltog i den digitala riksstämman i maj samt i ett digitalt
ordförandemöte på hösten.

FÖRVATTNING AV TINGSHUSET

Uthyrningen av Tingshuset har varit begränsad. Lokalen kunde dock hyras ut till vaccination av
allmänheten. Efter lättnader av restrlktionerna på hösten ökade uthyrningen markant.

Samarbetet med kornmunen som äger huset är gott.

Ett stort och varmt tack från styrelsen till medlemmar och frivilliga för alla insatser som gjorts för
Lerum Rödakorskrets under det gångna året. Tack också till företag och enskilda personer som på
olika sätt har stöttat vår verksamhet.

Styrelsen för Lerum Rödakorskrets


