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Inskickat av: LIV PALM

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Svenska Röda Korset Malmökretsen
Organisationsnummer
802440-9537
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
1 470 000
Organisationens postgiro eller bankgiro
286-4726
Organisationens firmatecknare
Liv Palm

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
LIV PALM
E-postadress
liv.palm@redcross.se

Mobiltelefon
+46761646824

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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212000-1124
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
+46406174141

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
liv.palm@redcross.se

Hemsida
www.redcross.se/malmo

Besöksadress
Norra Parkgatan 17

Postnummer besöksadress
214 22

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Malmö

Postnummer postadress
214 22

Ort postadress
214 22

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Mikael Ringman

Telefonnummer
+46406174141

E-post
mikael.ringman@redcross.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Pär Nilsson

Telefonnummer
070-8868780

E-post
par.nilsson@malmo.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Liv Palm

Telefonnummer
0761646824

E-postadress
liv.palm@redcross.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

3636

Antal kvinnor

Vet ej, inget vi efterfrågar

Antal män

Vet ej, inget vi efterfrågar

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

Vet ej, inget vi efterfrågar

Antal medlemmar boende i Malmö

2457

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förkommer, att skydda liv och hälsa och
säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. Att arbeta för att
förhindra sjukdom, främja hälsa och social välfärd samt att uppmuntra frivilliguppdrag. Allt vårt arbete vägleds av våra
grundprinciper: Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet. För oss är alltid den
enskilda människans behov av hjälp och stöd i fokus och där vårt arbete syftar till att stärka individens egenmakt samt Svenska Röda
Korsets målsättning att ingen ska lämnas ensam i en kris. Vi har en stödjande roll till staten inom det humanitära området och är en
närvarande och synlig organisation i lokalsamhället. Malmökretsenshuvudsakliga upptagningsområde är lokalsamhället dvs Malmö
stad.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Unga vuxna, fokus på de mest socioekonomiskt utsatta områdena i Malmö. Vi ser en växande grupp unga som kom till Sverige som
ensamkommande flyktingbarn, många har fått avslag på sina asylansökningar, vissa omfattas av nya gymnasielagen men har
svårigheter att skaffa boende och klara skolan med ett obefintligt nätverk eller trygg tillvaro. Det är oerhört viktigt att denna målgrupp
får insatser som kan fånga upp och förebygga både mänskligt lidande och höga samhällskostnader på sikt.
Hemlösa och/eller personer med kortsiktiga boendelösningar som lever och vistas i gatumiljö. Trygghetssystemet blir alltmer
finmaskigt och det har blivit allt lättare att halka ur. När civilsamhället sluter samman med insatser som en komplement till
kommunala verksamheter på ett tidigt stadie så kan ett "permanentande" av utanförskap i bästa fall undvikas.
Ofrivilligt ensamma. Efter pandemin förutspår vi att efterfrågan kommer vara ännu större och att vi kan fylla en viktigt funktion.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Utökande av Unga Vuxna från Lindängen till Seved och Hermodsdal. Alla aktiviteter planeras med de ungas behov och önskemål i
fokus. Ungdomarna är själva med i utförandet vilket ger ett ägandeskap och en känsla av möjlighet att påverka delar av sitt liv.
Omfattning och tider varierar men ska inte konkurrera med övriga åtaganden som skola och jobb. 275 000 kr.
Mötesplatser för ofrivilligt ensamma som Träffpunkten, Medmänniska Nu som riktar sig till ungdomar/ensamkommande unga och
Kvinnor över gränser för språkövning eller pyssel och matlagning . Träffpunkten har öppet 2 gånger i veckan på Kupan och Kvinnor
över gränser en gång vecka. Medmänniska Nu träffar faddrar regelbundet de ungdomar de matchats med. Vi ska starta en regelbunden
kvinnogrupp på Seved och så småningom även i Hermodsdal. 245 000 kr.
Drop-In Rådgivning på Kupan: mån-fre kl 09-15.00. 360.000 kr
Hemlösverksamhet med soppkök I Folkets Park och Seved en gång/mån samt take away soppkök 2 ggr/veckan. 590 000 kr
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Röda Korset är en inkluderande organisation med individen i centrum. I mötet med människan gör vi skillnad. Röda Korset är en
global välkänd organisation som människor känner igen och litar på. Vi når ut till personer som av olika anledningar inte har rätt till
eller inte vågar/litar på det generella trygghetssystemet. Vi välkomnar alla. Vi är snabba och har lätt att ställa om utifrån rådande
förutsättningar, som under pandemin. I vårt arbete med barn och unga arbetar vi trygghetsskapande och förebyggande utifrån ungas
egna önskemål och idéer. Vi bidrar till en aktiv tillvaro som bryter isolering och motverkar psykisk ohälsa. Pandemin har slagit hårt
mot de mest utsatta och vi jobbar aktivt varje dag med att möta människor i deras närområde. Många organisationer och föreningar
pausar under sommaren men vi finns på plats med frivilliga med lådcyklar som delar ut mat och kläder till behövande på stadens
gator, som lyssnar över en kopp kaffe och som bekräftar och ser varje individ. För vissa kan det vara det enda samtalet med en annan
person den dagen. Vi finns på plats på Lindängen med lekar, aktiviteter och glass där det finns barn och kan bistå med råd och stöd till
föräldrar som inte kan få ekonomin eller vardagen att gå ihop. Våra faddrar träffar ungdomar, ofta ensamkommande unga killar med
obefintliga nätverk, över en fika eller ett träningspass. Våra verksamheter fortsätter året runt och gör skillnad för människor i stort och
smått varje dag.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
På lång sikt stärker våra insatser individers egenmakt med en känsla av att "samhället" inte övergett en, tron på medmänniskan och
mänskligheten stärks vilket i sin tur har en positiv inverkan på den kollektiva styrkan och förmågan. I vårt arbete med barn och unga
arbetar vi trygghetsskapande och förebyggande för att på så sätt kunna fånga upp de som inte mår bra eller som är i riskzon.
Förhoppningsvis kan vi bidra till att vända en negativ spiral som på sikt bidrar till minskat mänskligt lidande med minskade
samhälleliga kostnader. Genom meningsfulla aktiviteter och insatser ledda av trygga positiva vuxna förbilder är vår ambition att
hjälpa barn och unga att klara skolan (läxhjälp) att få bättre kost och hälsovanor (genom hälsofrämjande aktiviteter) samt en aktiv
fritid. Vi uppmuntrar människor att engagera sig frivilligt vilket bidrar till en känsla av sammanhang och meningsfullhet för personer i
socialt utanförskap och kan många gånger vara en brygga in i det svenska samhället. Frivilligt engagemang, arbetsträning eller praktik
ger erfarenhet som kan bidra att lotsa människor ut i eller tillbaka till arbetsmarknaden.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Ja. Både kvalitativt och kvantitativt.
Grunden för Malmökretsens arbete vilar på frivilliga insatser. Under 2020 drev vi runt 35 verksamheter samt ett antal
tidsbegränsade projekt i Malmö kommun. Mitt under en pandemi har 700 frivilliga har lagt ner sammanlagt drygt 30 400 timmars
arbete. Enligt EU-schablonen för frivilligarbete motsvarar det ett värde av ca 4,6 Mk.
Våra frivilligledare gör regelbundna verksamhetsuppföljningar med sina grupper för att utvärdera de uppsatta målen/planerna.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Vi försäkrar att både kvinnor och män har samma möjligheter till att delta, få inflytande över och utvecklas i kretsens verksamhet. All
verksamhet utgår ifrån våra olika styrdokument, tex Röda korsets Uppförandekod. Vi är inkluderande och har nolltolerans mot alla
former av diskriminering. I grunden handlar det om det uppdrag vi har och våra sju grundprinciper; humanitet, opartiskhet, neutralitet,
självständighet, frivillighet, enhet och universitet. Som stöd har vi Svenska Röda Korsets material som hjälper engagerade att
säkerställa ett aktivt arbete för en inkluderande kultur. Vi har verktyg så som checklistor, metodstöd, föreläsningar och kartläggningar
att tillgå.
Vid planering av insatser är det nödvändigt att ta reda på människors specifika önskemål och behov. Genus, ålder, funktionshinder,
sexuell orientering, etnisk bakgrund, socio-ekonomisk status, religion, nationalitet är olika förutsättningar som kan påverka våra
prioriteringar. Systematiskt försöker vi också säkerställa en jämställd fördelning av resurser samt att erbjuda likvärdig service.
Dessutom har vi
erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra föreningar och samhälleliga aktörer såsom Malmö mot Diskriminering (medlem), Malmö
Ideella (medlem).
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Vi driver Mötesplatsen "Unga Vuxna på Lindängen": för ungdomar och ensamkommande (18+) för att förebygga unga hamna i
kriminalitet och istället inspireras till samhällsengagemang och ansvarstagande.
I samarbete med MKB, Malmö stad och andra organisationer inom det civila samhället har vi startat ytterligare en mötesplats vid
Seved (S. Sofielund).
Vi utgår från ungas behov. Genom att utgå från ungas behov och lyssna kan vi lättare förstå deras utmaningar. Alla aktiviteter grundar
sig i de önskemål som lyfts av de barn och ungdomar vi möter.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Grunden för vårt arbete vilar på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang för att hjälpa och lindra
nöd när och där samhällets resurser inte räcker till. Svenska Röda Korset är ett starkt nationellt och internationellt humanitärt
varumärke vilket gör att nyanlända och/eller människor i kris ofta söker sig till oss först för råd då en vet att vi inte är en myndighet.
Vi erbjuder ett socialt sammanhang, tillhörighet och en medmänniska att prata med när livet känns svårt utan att riskera att hamna i
något myndighetsregister. Vi erbjuder människor samtal utan tidsbokning, vi lyssnar på och bekräftar människan utan tidspress. Vi
innebär trygghet för många människor som av någon anledning hamnat utanför samhällets skyddsnät. Malmökretsen är en stark och
aktiv krets med förankrade samarbeten med andra idéburna organisationer och Malmö Stad kring olika frågor och på olika nivåer,
ibland i formaliserade samarbeten och ibland under mer spontana och tillfälliga insatser.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

8 527 064

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

187 187

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

1 444 005

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

9

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

4 098 449

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Ja
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Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
MUCF, 500 000 kr. Skolverket 320 00 kr.

Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
VB2020.final.pdf (12,06 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
A&#778;rsbokslut 20202 med revisors och styrelsens pa&#778;skrifter.pdf (2,23 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
A&#778;rsbokslut 20202 med revisors och styrelsens pa&#778;skrifter.pdf (2,23 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
A&#778;rsbokslut 20202 med revisors och styrelsens pa&#778;skrifter.pdf (2,23 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
PRELIMINÄR BUDGET 2022.pdf (92 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
VP 2020-2023.pdf (4,61 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Protokoll.pdf (2,6 MB)
Kretsstämma 2021.pdf (1,48 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Protokoll.pdf (2,6 MB)
Firmatecknare.pdf (281 KB)
Firmatecknare 2.pdf (367 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
stadgar_2019_roda-korset.pdf (2,39 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Verksamhetsledare och tillika firmatecknare är nyanställd, ordförande är också nytillsatt. Allt framgår givetvis av bifogad
dokumentation men vid eventuella frågor kontakta Verksamhetsledare.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Verksamhetsberättelse 2020
Malmökretsen av Svenska Röda Korset

VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH AKTIVITETER
SAMVERKAN OCH MEDLEMSKAP
VERKSAMHETSPLANENS MÅLUPPFYLLELSE 2020

Malmökretsen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH AKTIVITETER
Migration och integration
Konflikt och katastrof
Hälsa och social delaktighet
Frivilligt engagemang och
Resursmobilisering
Administration och föreningsutveckling
Covid -19 insatser
Avslutade verksamheter
SAMVERKAN OCH MEDLEMSKAP
VERKSAMHETSPLANENS MÅLUPPFYLLELSE 2020
Verksamhetsåret 2020
Verksamhetsåret 2020 lär vi inte
glömma på länge. De två första
månaderna började som vanligt
hoppfullt. Vi hade precis blivit
med en ny mötesplats vid Sevedsplan, planerat verksamheter och nya

samarbeten kring den och skickat
inbjudan till invigningsmingel
den 23 mars. Samtidigt drog
coronapandemin in och vände upp
och ner på allt. Sedan februari har
vårt arbete mest handlat om att
2

ständigt ställa om verksamheter
efterhand som regeringens
och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer förändrats.
Vår målsättning har varit att
försöka hålla igång så många

ordinarie fysiska verksamheter
och mötesplatser som möjligt
för att finnas tillgängliga när
oro och behovet av samtalsstöd
ökat. En del i detta har varit
våra ambulerande infotält med
flerspråkig coronainformation och
frivilliga från bl.a. mellanöstern
och Somalia.
Parallellt har det jobbats med
att försöka ställa om till digitala
verksamheter när fysiska möten
inte längre är möjliga. För i Röda
Korsets värld ska ingen lämnas
ensam i en kris.
På de följande sidorna kan du läsa
hur respektive verksamhet ställt om
och de corona-relaterade insatser
och omställningar vi genomfört
under året.
Ny strategisk nationell
inriktning för 2020-2023
Ett av målen i den är att alla små
kretsar inom en kommun ska vara
sammanslagna till en kommunkrets
2023. Det målet nådde vi i stort
sett 2013.
Ett annat mål beskrivs i
programmet ”Socialt Hållbara
Städer” som utgår från bl.a. vårt
arbete i Lindängen samt två
andra områden i Sverige. Den
lärandeprocessen har nu utmynnat i
ett nationellt program för hur Röda
Korset kan hjälpa till att skapa
ett mer jämlikt och inkluderande
samhälle. Så snart pandemin
släpper sitt grepp återstartar vi
Seved och sedan står Hermodsdal
på tur för detta viktiga arbete.
Som Sveriges största kommunkrets
och med den stora bredd i det
sociala arbete som görs här framställs Malmökretsen ofta som en
förebild för andra kretsar.Jämfört
med det nationella målet för 2023
kan Malmökretsen idag placeras
någonstans i slutet av 2022.
3

Kris- & beredskapsorganisation
Ett av Röda Korset nationella uppdrag är att
snabbt kunna mobilisera en nationell kris- och
beredskapsorganisation som stöd till myndigheter och civilsamhället vid en lokal kris eller
större samhällspåverkande händelse.
Malmökretsen ansvarar för att den lokala
beredskapen fungerar i Malmö. Redan i mitten
av februari började vi förbereda för en större
insats och den 10 mars gick vi upp i fullt beredskapsläge, vilket bl.a. innebar upprättandet av
en prioritetsordning för vilka verksamheter som
ansågs viktigast att driva vidare och vilka som
kunde pausas vid en större insats.
Samtidigt insåg vi att pandemin innebar en
massa oförutsedda begränsningar i vår handlingsförmåga jämfört med tidigare års insatser,
exempelvis flyktingmottagningen 2015 och
skogsbränderna 2017, eftersom en stor del av
våra frivilliga tillhör någon av riskgrupperna. Vi
tvingades därför pausa deras nuvarande uppdrag
och inventera vilka krisuppdrag de riskfritt
skulle kunna utföra samtidigt som vi drog igång
en nyrekryteringskampanj av yngre frivilliga.
När vi nu tittar tillbaka är det med stor tillfredsställelse vi konstaterar att vår beredskapsorganisation fungerade över förväntan och
vi fick bekräftat att Röda Korset åtnjuter stort
förtroende hos Malmöborna.
Glädjande är också att viljan att engagera sig
för att hjälpa utsatta grupper i samhället är stor
bland många Malmöbor, speciellt i en samhällskris.

700 frivilliga har lagt ner
sammanlagt drygt 30 400
timmar i ideellt arbete för att
bidra till en bättre tillvaro för
några av de mest utsatta
i Malmö. Vi har verkligen
gjort skillnad för dem som
behöver det allra mest.
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Consequi quuntur andit

expliqui omnim aut re

Samarbeten gör oss starkare för ett
humanare Malmö
Fortsatt stärkt ekonomi trots coronan

Under 2020 har samarbetet med Skåne
Stadsmission, Fryshuset och Svenska kyrkan
med stöd av Malmö stad stärkts och möjliggjort
fortsatt drift av två vintertid nattöppna
värmestugor för hemlösa. En för unga 18-25 år
och en för dem över 25.

Kretsens ekonomi har stärkts ytterligare
under året trots pandemin. Vårt målmedvetna
arbete och långsiktiga breda perspektiv i vårt
bidragssökande har gett önskat resultat och vi
har under de senaste två åren beviljats bidrag
för de flesta av våra verksamheter från såväl
privata stiftelser och fonder som offentliga
medel.
Antalet betalande medlemmar har också ökat
2020 liksom spontana bidrag och donationer
från företag och privatpersoner vilket visar
att det vi gör i Malmö uppmärksammas och
uppskattas. Likaså har försäljningen i second
hand-butik och café ökat något jämfört med
2019 trots alla pandemirestriktioner. Mycket
tack vare ett proaktivt arbete för att få in fler
skänkta kvalitetsvaror. Butiken har också
startat försäljning över Tradera.
Vi ser fram emot att kunna fortsätta vårt
viktiga arbete under 2021 och med den stärkta
ekonomin i ryggen kunna göra ännu mer för
Malmös mest behövande.

Tillsammans med Skåne Stadsmission, Svenska
kyrkan, Rädda Barnen, Ensamkommandes
förbund, föreningarna Maracana och
Stöttepelaren har vi också kunnat nå ut till
fler unga vuxna i utsatthet kring boendestöd
och nödstöd av mat och kläder samt olika
isoleringsbrytande coronasäkrade aktiviteter.
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PERSONAL OCH FRIVILLIGA

TACK!
Antalet anställda, på hel- eller
deltid, var vid årets slut elva
personer, sju tillsvidare- och
fyra visstidsanställda. Under
längre och kortare perioder har vi
dessutom haft totalt 39 personer
i kortare projektanställningar
och olika former av praktik och
arbetsträning, främst i butik och
café.

och anpassningar till rådande
smittspridning fortsatt att leverera
på en mycket hög professionell
nivå och med ett stort hjärta för
alla delar av vår verksamhet.

Sist men inte minst vill styrelsen
rikta ett varmt tack till vår
fantastiska personal och alla
fantastiska engagerade frivilliga
och medlemmar som trots
alla ständiga omställningar

Tack för ditt stöd!
Malmökretsen vill tacka alla som
skänkt pengar till vår verksamhet
och/eller gåvor till vår Second
hand-butik. Vi vill också tacka
Stena Fastigheter för generösa

Vi ser fram emot att tillsammans
fortsätta vårt viktiga arbete
under 2021. Utan er hade det inte
fungerat.
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villkor för våra mötesplatser
i Hermodsdal och Lindängen
samt MKB för mötesplatsen i S
Sofielund.
Kretsen har också beviljats bidrag
från följande organisationer:
Dir. Albert Påhlssons Stiftelse,
Carl Jönssons Underhållsstiftelse
II, E. Hansens Allhemsstiftelse,
E.ON, Malmö stad, MSB,
Regeringsmedel Unga vuxna,
Skolverket, Sydväst Arkitekter o
Landskap samt nationella medel
samt nationella medel genom
Svenska Röda Korset centralt,
bl.a. ICA-stiftelsen, MUCF och
Region Skåne.

Tack till vår fantastiska personal och
alla fantastiska engagerade frivilliga och
medlemmar!

VI SER FRAM EMOT
ATT TILLSAMMANS
FORTSÄTTA VÅRT VIKTIGA
ARBETE UNDER 2021.
UTAN ER HADE DET INTE
FUNGERAT!
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Verksamhetsområden och
aktiviteter

Malmökretsen bedrev under 2020 ett 40-tal frivilligverksamheter med en till två frivilligledare
per verksamhet. För att skapa en tydlig överblick är verksamheterna indelade i områdena:

• Migration och integration
• Konflikt och katastrof
• Hälsa och social delaktighet
• Frivilligt engagemang och resursmobilisering
• Administration och föreningsutveckling
• Covid -19 insatser
• Avslutade verksamheter
8

DRYGT 700 FRIVILLIGA
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Migration
och integration

Malmökretsens verksamheter
inom detta område skiljer sig
en del från varandra men har
en gemensam målsättning: att
underlätta integrationen för
nya Malmöbor samt sprida
information om asylprocessen
och det svenska samhället.
Malmökretsens verksamheter
inom området har under
2020 varit: Cykelskolan i
Seved, Digital Språkhörna på
Stadsbiblioteket, MASKA,
Transit Centria och Jägersro,
Träffpunkten och Vita Bussen.
Cykelskolan Seved
Frivilligledare: 2
Frivilliga: 3
Antal frivilligtimmar: 110
Att kunna cykla skapar en
frihetskänsla och ger deltagarna,
mestadels kvinnor, nya möjligheter
att transportera sig i Malmö och
förbättra sin fysiska hälsa och
öka möjligheten till jobb. Under
våren pausades verksamheten
pga coronapandemin, eftersom
10

det krävs att frivilliga är nära
deltagaren när de lär sig cykla.
Men under hösten anordnades
en fortsättningskurs för tidigare
deltagare som redan behärskar
cykeln, där vi övade på cykling i
stadstrafik och trafikregler inklusive
vägskyltarnas betydelse. Vi
träffades en gång i veckan så länge
vädret tillät.
Cykelskolan Lindängen
Frivilligledare: 2
Frivilliga: 5
Antal frivilligtimmar: 22
Vi planerade för cykelskola måndag
och tisdag från 23 mars till 27 april
men tvingades avboka veckan
före uppstart pga covid-19. Det är
svårt att i en cykelskola hålla de
avstånd som Folkhälsomyndigheten
rekommenderat så därför påbörjade
vi inga nya kurser under hösten.
Vi ser fram emot att återstarta den
populära cykelskolan under våren
2021

MASKA HJÄLPER FAMILJER ATT
ÅTERFÖRENAS
MASKA
Frivilligledare: 2
Frivilliga: 6
Antal frivilligtimmar: 400, varav
mest utbildning under hösten
MASKA arbetar med efterforskning, familjeåterförening,
rödakorsmeddelande till anhöriga
samt stöd kring återvändande. På
grund av de rådande smittskyddsrestriktionerna har vi under
hösten tvingats pausa klientverksamheten vilket inneburit
en betydande minskning av
antalet klienter. Under hösten
har vi därför satsat på nödvändig

Transit Centria
Frivilligledare: 2
Frivilliga: 14
inneburit en betydande minskning Antal frivilligtimmar: 150
av antalet klienter. Under hösten Gruppen besöker Migrationshar vi därför satsat på nödvändig verkets utreseboende för asylutbildning av frivilliga och nu
sökande som ska utvisas, för att
har samtliga i gruppen genomgått ge stöd och allmänna råd samt
grundutbildning och dessutom
bevaka individens rättigheter.
gått vidareutbildning i praktisk
Centria har varit stängt under
assistans vid familjeåterförening. perioden pga covid -19. Boende
Gruppen har även haft ett
och frivilliga har flyttats till
erfarenhetsutbyte med frivilliga i Transit Jägersro som kan
RFL Sydsudan.
användas både som in- och
utreseboende.
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Transit Jägersro
Frivilligledare: 2
Frivilliga: 12
Antal frivilligtimmar: 87
Inledningsvis under pandemin blev
alla besök till boendet på Jägersro
inställda. Under hösten var en återetablering planerad men nya
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avbröt den. Som
frivilligledare fokuserade vi på
att rekrytera och utbilda nya
frivilliga. Därefter arbetade vi
med att introducera frivilliga från
båda grupperna. Målet är att de
ska arbeta tillsammans när Transit
Jägersro öppnas igen.
Språkhörnan Stadsbiblioteket/
Digitala språkhörnan
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 9
Antal frivilligtimmar: 227
Den digitala språkhörnan ger
människor möjlighet att träffas
online, öva och prata svenska.
Tillsammans med stadsbiblioteket
anordnar vi språkträning online

som är öppen för alla oavsett var
man bor. Språkhörnan har varit
öppen varje onsdag, utan undantag,
sen vi började i maj. Vi kör en
timme på onsdagar mellan 17-18
och använder oss av Zoom.

dem än att köra egen verksamhet.
Vid beslut om återstart av denna
verksamhet på Lindängen bör det
ske en nyrekrytering på plats för
att engagera fler Lindängebor, både
frivilliga och deltagare.

Språkhörnan Lindängen
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 3
Antal frivilligtimmar: 30
Denna språkhörna är pausad pga
covid 19. Deltagare och frivilliga
har hänvisats till den digitala
språkhörnan på stadsbiblioteket.
Eftersom det nu finns flera lokalt
förankrade initiativ till språkhörnor
i Lindängen, finns inför återstarten
funderingar om att samverka med
dem för att tillsammans kunna
göra mer alternativt flytta denna
språkhörna till ett område utan
liknande aktivitet. Alla Röda
Korsets frivilligverksamheter ska
utgå från det lokalt identifierade
behovet och finns det andra väl
fungerande verksamheter kan det
vara bättre att samarbeta och stötta

Träffpunkten
Frivilligledare: 2
Frivilliga: 12
Antal frivilligtimmar: 425
Träffpunkten pausade sin fysiska
verksamhet från februari fram
till början på oktober, då den åter
öppnade fast i mindre omfattning
med förbokat deltagande. Under
våren gjordes upprepade försök
att starta upp i digital form men
intresset var svalt från deltagarna
och de få som deltog digitalt
hänvisas nu till språkhörnan på
stadsbiblioteket. Sedan återstart
av den fysiska verksamheten
håller Träffpunkten öppet
onsdagkvällar mellan kl 18-20
utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer med samtal i
små grupper om max 4 personer.
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Vita bussengruppen
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 6
Antal frivilligtimmar: Väldigt
många och svårt att uppskatta
Gruppen arbetar med att
hålla vikten av mod och
ansvarstagande levande
till minnet av Vitabussenaktionen 1945, främst genom
att hålla föredrag i föreningar,
skolor och liknande samt
göra undersökningar och
delge informationen till
organisationer privatpersoner

Bland andra uppdrag kan
nämnas: hjälpt till att samla in
och förteckna Börje Nilssons
arkiv, som överlämnats till
Malmö stadsarkiv; tagit fram
information/underlag rörande
den Vita bussen i Yad Vashem,
Jerusalem för Malmö Museums
räkning; hjälpt Svenska Röda
Korset att identifiera bilder
rörande de Vita bussarna
respektive Lübeck-detachementet;
livesänt föredrag om de Vita
bussarna i samarbete med Malmö
stad (kulturförvaltningen) och
Malmö Museer samt inte minst
Gruppen tog under sommaren
fortsatt sitt arbete med att besvara
fram underlag till Svenska Röda
frågor från privatpersoner,
Korsets svar på remissen Sveriges
organisationer och andra.
museum om Förintelsen, SOU2020.21
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KONFLIKT OCH KATASTROF

Röda Korset är främst en krisoch katastroforganisation och
ett av målen med Röda Korsets
verksamhet är att hjälpa och
stötta människor vid kriser i
samhället – ingen ska lämnas
ensam i en katastrof. I vårt
krisberedskapsarbete samverkar
vi med myndigheter och andra
aktörer i samhället.
Första hjälpen-gruppen
Frivilligledare: 2
Frivilliga: 13
Antal frivilligtimmar: 92
Verksamheten är en del av
Malmökretsens beredskapsakut
men kan också anlitas för
första hjälpenuppdrag på större
evenemang som konserter eller i
sportsammanhang. Från mars har
alla bokade event, på grund av
covid-19, antingen flyttats fram
till 2021 eller ställt in. Gruppen
fortsätter vara aktiv och öva
för kommande insatser. Det har
rekryterats 5 nya frivilliga som
genomgår utbildningar för att få
den behörighet som krävs för första
hjälpare.

Malmökretsens verksamheter
inom området konflikt
och katastrof är Första
hjälpen-gruppen och
beredskapsledningen. I mars
2020 drabbade oss pandemin
och Malmökretsen gick i
beredskapsläge. Läs mer om
insatserna under rubriken
Covid19-insatser.

Gruppen har genomfört två
övningar, en behörighetsbedömning
och ett uppdrag då vi lånade ut en
“förstahjälpare” till en annan grupp.
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KONFLIKT OCH
KATASTROF
Beredskapsledningen
Förtroendevalda: 2
Frivilliga: 1
Antal timmar för förtroendevalda,
personal och frivillig: 140
Beredskapsledningen ska
bestå av två förtroendevalda
styrelsemedlemmar, en frivilligledare och en representant från
personalen. En styrelsemedlem
har under hösten tagit över
ansvaret för den nya beredskapsledningen och formerar en ny
grupp med frivilligledare och
med aktuell handlingsplan.
Beredskapsledningen har
tvingats vara mycket aktiv
under 2020, speciellt under
den kaotiska vårens stora

förändringsomställningar innan
pandemins effekter och speciella
krav på våra verksamheter
”normaliserats”.
Redan i mitten av februari
började beredskapsledningen
förbereda för en större insats
ifall smittspridningen skulle
bli omfattande i Malmö och
den 10 mars gick vi upp i fullt
beredskapsläge med allt vad det
innebär.
Det visade sig tidigt att denna
beredskapsinsats skulle ställa
helt nya och oförutsedda krav
på vår handlingsförmåga
än tidigare insatser, som
flyktingmottagningen 2015 och
skogsbränderna 2017, eftersom
en stor del av våra frivilliga tillhör
15

någon av riskgrupperna och vi
därför tvingades pausa deras
pågående frivilliguppdrag. Därför
påbörjades direkt en inventering
av vilka uppgifter de riskfritt
skulle kunna utföra samt en
nyrekryteringskampanj av yngre
frivilliga som skulle kunna åta sig
de mer utåtriktade uppdragen.
Nu behövdes inte Röda Korsets
insatser i den omfattning vi
förväntat den här gången men
vi är oerhört nöjda med att ha
fått bekräftat att vår Kris- &
beredskapsorganisation fungerar
i ett skarpt läge och snabbt är på
topp när den behövs.

HÄLSA OCH SOCIAL
DELAKTIGHET
I verksamheterna som arbetar med hälsa
och social delaktighet möts Malmöbor med
olika behov i olika stadsdelar. Genom att de
frivilliga engagerar sig, hjälper och möter
människor med respekt och medmänsklighet
hoppas vi kunna göra situationen lite
lättare för många. Under 2020 bedrev
Malmökretsen följande verksamheter under
kategorin hälsa och social delaktighet:
Besöksverksamheten per telefon,
Rödakorsvärdar på ingång 9 SUS, Digital
läxhjälp på stadsbiblioteket, Kvinnor över
gränser i Lindängen, Soppkök med take
away fredagsfika, MedmänniskaNu i Malmö
och Vellinge, Handlingskraft i Vellinge
samt Söndagssalongen och Unga Vuxna
på Lindängen. Samtidigt har även Second
hand-butik med café, Transportgruppen,
Textilverkstan och Återbruksgruppen hållit
verksamheterna öppna och anpassade för
mindre grupper .

Besöksverksamheten
Frivilligledare: 2
Frivilliga: 33
Antal frivilligtimmar: 810
Många i samhället är isolerade på
grund av sjukdom, sorg eller ålder. I
besöksverksamheten för ofrivilligt ensamma
erbjuder vi medmänskligt stöd. Verksamheten
ställde omgående om från fysiska besök till
telefonkontakt när pandemin bröt ut.
Vi har försökt matcha nya frivilliga och
deltagare under hösten men det är endast ett
fåtal som är intresserade av att träffas via
telefon, och det gäller både frivilliga och
deltagare.
Samarbetet med ABF fortlöper och vi har
ringt alla deltagare och erbjudit hjälp antingen
via kurs eller i hemmet för telefoner och
surfplattor.
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Glädjekällan
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 1
Antal frivilligtimmar: 192
Glädjekällan vill motverka ensamhet och
isolering på grund av ålder, funktionsvariation
eller språkbarriärer för kvinnor i Lindängen
samt främja kvinnors integration i samhället
genom gemenskap och kulturmöten. Gruppen
ordnar aktiviteter som träning, dans, yoga,
hälsocirkel och träning i svenska språket.

Rödakorsvärdarna Akutcentrum SUS
Frivilligledare: 3
Frivilliga: 20
Antal frivilligtimmar: 414
Rödakorsvärdarna finns på sjukhuset för att ge
stöd för patienter. Eftersom flertalet frivilliga i
denna grupp är i riskgruppen för corona så är
verksamheten vilande sedan i mars. Trots det
har gruppen träffats flitigt utomhus för att hålla
kontakten och engagemanget uppe.
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ung och rörlig så har vi arbetat mycket med
rekrytering. Månadsmöten har hållits en gång
per månad för att stödja de frivilliga i deras
uppdrag.
Sedan restriktionerna i november har flera
frivilliga pausat sina uppdrag och väntar
på att få återkomma. I sambandet med
att servicepersonal på SUS anställdes har
rödakorsvärdarnas arbetsuppgifter blivit färre.

Rödakorsvärdarna Entré och
vårdavdelningar SUS
Frivilligledare: 3
Frivilliga: 49
Antal frivilligtimmar: 2247
Vanligtvis arbetar denna grupp på flera
entréer och vårdavdelningar på sjukhuset.
Eftersom flertalet frivilliga i denna grupp är
i riskgruppen för corona så är verksamheten
vilande sedan i mars. Trots det har gruppen
träffats flitigt utomhus för att hålla kontakten
och engagemanget uppe. Det har också under
hösten varit planerad uppstart med 10 värdar
på Medicinen 2, 3, 4 och Geriatriken men
det blev inställt veckan före uppstart pga nya
restriktioner.

Ugglan
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 6
Antal frivilligtimmar: 28
Denna verksamhet är till för att stötta barn till
kvinnor som bor på kriscentrum. Verksamheten
har varit vilande pga covid-19 och fokus
har varit på rekrytering. Rekryteraren har
intervjuat fem nya volontärer som har blivit
godkända och ska påbörja sina utbildningar.
Även nyrekryteringen har under hösten
tvingats pausa i och med de nya restriktionerna
från Folkhälsomyndigheten. Vi håller
kommunikation med boendet och är beredda att
återstarta så snart restriktionerna tillåter.

Rödakorsvärdarna Ingång 9 SUS
Frivilligledare: 3
Frivilliga: 16
Antal frivilligtimmar: 1800
Gruppen är en nyetablering på SUS sedan
juni 2020. Vi har hjälpt patienter att hitta
rätt på Carl Bertil Laurells gata ingång 9 och
kring sjukhusområdet och stöttat patienter i
psykosociala frågor. Vi har arbetat två pass om
dagen måndag-torsdag. Eftersom gruppen är
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LÄXHJÄLPSGRUPPER
Läxhjälpen är till för att stödja unga och vuxna som läser på grundskolan, gymnasiet,
Komvux eller SFI och bedrivs vanligtvis på flertalet bibliotek runt om i staden. På grund
av coronarestriktionerna är flertalet läxhjälpsgrupper vilande sedan i mars. Frivilliga och
deltagare är hänvisade till den digitala läxhjälpen på stadsbiblioteket.
Läxhjälp på Bellevuegården unga och
vuxna
Frivilligledare: 0
Frivilliga: 17
Antal frivilligtimmar: 0
Vilande pga coronan sedan i mars.

distansundervisning via Zoom, men bara 2
personer i den ordinarie läxhjälpsgruppen ville
medverka. Gruppen riktar sig enbart till vuxna
deltagare och endast ett fåtal har hittills hittat
till den digitala distansläxhjälpen.
Kvinnor över gränser i Lindängen
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 1
Antal frivilligtimmar: 36
Kvinnor över gränser startade 2019 i
Lindängen på initiativ av några yngre kvinnor,
många med mindre barn, boende i Lindängen
som önskade en social mötesplats där de kan
umgås med andra kvinnor i samma situation
över de gränser som kulturell bakgrund och
språk kan innebära. Syftet med verksamheten
är att bryta en ofrivillig isolering, hitta
gemensamma intressen och mål samt stötta
varandra i att hitta den individuella vägen in i
det svenska samhället. De flesta aktiviteter sker
dagtid och kan vara allt ifrån önskade kurser
och samhällsinformation, pyssel, matlagning,
bakning och filmkvällar.
Kvinnor över gränser kom igång som vanligt
i början på 2020 men fick tidigt pausa sina

Läxhjälp på Garaget
Frivilligledare: 0
Frivilliga: 11
Antal frivilligtimmar: 36
Vilande sedan i mars.
Läxhjälp på Lindängenbiblioteket
Frivilliga: 4
Antal frivilligtimmar: 80
Vilande sedan i mars.
Läxhjälp på Stadsbiblioteket/Digitalt
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 11
Frivilliga: våren 10, hösten 2
Antal frivilligtimmar: 148
På grund av pandemin stängde stadsbiblioteket
för gruppverksamhet från vårt startdatum för
höstterminen. I oktober kom vi igång med

Projektet Jämlik Hälsa i
Lindängen
Sedan 2017 är ett hundratal människor i Lindängen engagerade i plattformen Jämlik hälsa –
Hälsofrämjande innovation i samverkan, ett projekt initierat av Malmö Universitet som handlar
om att invånare och olika aktörer tillsammans ska stärka individers egenmakt för att förändra
sin livssituation och hälsa. På sikt ska insatsen bidra till en mer jämlik hälsa och minska gapet
mellan den del av befolkningen som har god hälsa och den del som inte har det. Arbetet inom
plattformen bygger på användardriven innovation, vilket betyder att allt som görs är sprunget ur
medborgarnas behov och önskemål och där de boendes röster väger tyngst och styr aktiviteterna.
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Röda Korset har varit en av de stödjande aktörerna i detta arbete och när de första årens
finansiering från Vinnova upphörde påtog sig Malmökretsen, med ekonomiskt stöd från bl.a.
Svenska Röda Korset avdelning Socialt Hållbara Städer, ett arbetsgivaransvar under 2020 för två
av projektets hälsofrämjare vilka driver verkstäderna Munhälsa och Kost samt Kvinnors Hälsa,
ett åtagande som fortsätter 2021.

och vuxna med funktionsvariation genom att
anordna olika aktiviteter för dem. Under många
år anordnade gruppen bl.a. lägerverksamhet i
stor omfattning.
I takt med att samhället ändrats har också
tanken med Malmgårdens Polare utvecklats
från enskild verksamhetsgrupp till dagens
mer övergripande strategiska inriktning som
en stödjande resurs till fler verksamheter för
målgruppen och gärna i samarbete med andra
aktörer. Därmed når vi idag ut till fler individer
och kan vara medskapande i vår vision om
fler sociala mötesplatser som är öppna och
inkluderande för alla i samhället oavsett
eventuell funktionsvariation.

Munhälsa och kost i Lindängen
Hälsofrämjare: 1
Frivilliga: 11
Antal frivilligtimmar: 600
Under pandemin har det ordnats fler och
dagliga aktiviteter med gruppen, bl.a. workshop
en gång i veckan för att förmedla kunskap om
bra kostvanor och god munhygien. Övrig tid
försöker vi nå utsatta grupper, som har svårt att
få tillgång till rätt covidinformation och
är isolerade, med tolkning och spridning av
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi
har också haft vardagliga samtal för att bryta
ensamhet och isolering bland vuxna och barn,
dämpa oro och stötta människor i deras vardag
samt olika utomhusaktiviteter med barnen som
besök i alla Malmös parker och många utflykter
under sommaren i samarbete med
Allaktivitetshuset på Lindängen. Under
december försökte vi sprida glädje till
alla familjer som har det svårt inte minst
ekonomiskt och tack vare donerade bidrag
kunde vi dela ut paket och familjekit till nära
300 familjer. Vi har också nått en väldigt utsatt
grupp med utdelning av varma kläder i det kalla
vädret.

Kvinnors Hälsa
Hälsofrämjare: 1
Frivilliga: 5
Antal frivilligtimmar: 200
Några gånger i veckan träffas kvinnorna för
att bryta ensamhet och isolering med det
övergripande syftet att skapa nätverk, integrera
och stärka systerskapet genom aktiviteter som
att sy, laga mat och träna tillsammans men
även för att hjälpa varandra fylla i blanketter
eller skaffa sig kunskap om demokratifrågor.
En gång i veckan arrangeras studiecirkel
kring olika frågor på temat hälsa. Under 2020
har kvinnorna också träffats för gympa-och
yogapass, frigörande dans, simning enbart för
kvinnor eller andra fysiska aktiviteter samt undervisning i svenska och arabiska. Röda Korset
har tidigare utbildat kvinnliga informatörer i
första hjälpen för alla, en utbildning som tyvärr
fått covid-pausas men som vi hoppas kunna
återstarta 2021.

Malmgårdens Polare
Förtroendevald: 1
Frivilliga: 0
Antal frivilligtimmar: 28
Malmgårdens Polare var ursprungligen en
RKUF-verksamhet vars ändamål var att arbeta
för att främja en jämlik vardag för ungdomar
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MEDMÄNNISKANU
MedmänniskaNu
Frivilligledare: 3
Frivilliga: 23
Antal frivilligtimmar: 636
Denna verksamhet är etablerad
i samhället och vill vara ett stöd
för unga vuxna som är nyanlända.
Vi träffas två och två eller i
grupp för gemensamt utbyte.
Under de senaste månaderna
har vi fokuserat på rekrytering
och matchning av nya faddrar,
samt uppföljning av tidigare
ansökningar, faddrar och
ungdomar.
I november har vi haft en digital
fadderträff då faddrarna har

kunnat utbyta erfarenheter. Vi
bjöd också in Mikaela Berg
från Mötesplats Otto som
berättade mer om asylprocessen
och svårigheterna som
ensamkommande ungdomar
kan gå igenom. Eftersom bara
en frivilligledare har kunnat ta
intervjuer och matchningssamtal
under perioden, så har en
tjänsteperson lagt mycket tid
för att kunna ge stöd. Under
januari månad kommer en ny
frivilligledare att börja.
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Vellinge Rödakorsgrupp
I samband med att Vellinge
Rödakorskrets lades ner i
februari 2020 bildades Vellinge
Rödakorsgrupp som valde att
tillhöra Malmökretsen vilket vi
var mycket glada över då en av
deras tre aktiva verksamheter
är MedmänniskaNu som vi fick
stort stöd från när vi startade vår
MedmänniskaNu-verksamhet
2018.
Förutom denna verksamhet
driver gruppen ett språkcafé i
samarbete med Svenska kyrkan
Ljungkyrkan och samtalsstöd på
äldreboendet St Knut vilka båda

fått pausa på grund av pandemin.
Samtidigt som dessa två
verksamheter pausade drog
gruppen igång den nya
verksamheten Handlingskraft.nu,
ett samarbete mellan Röda Korset
och Svenska kyrkan med stöd av
Vellinge kommun för att hjälpa
personer i riskgrupperna med
matinköp och apoteksärenden.
Vellinge MedmänniskaNu
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 11
Antal frivilligtimmar: 2642
MedmänniskaNU i Vellinge
startades 2016 som en
kontaktskapande verksamhet för
möten mellan två personer, eller

familjer, där den ena parten är etablerad i det svenska samhället eller på
arbetsmarknaden och den andra inte är det. Syftet är ett ömsesidigt utbyte
mellan individer eller familjer där den ensamkommande ungdomen får
ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället medan den
andre genom mötet får nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer
i sin omvärld. Målet är att minska invandrade människors utanförskap
och utsatthet och finna vägar till integration genom stärkt självförtroende
och breddat kontaktnät som ökar deltagarnas konkurrenskraft på
arbetsmarknaden.
Det stora flertalet av ungdomarna man hjälpt har under 2020 haft tillfälliga
uppehållstillstånd (TUT) för fortsatta studier och de flesta av ungdomarna
jobbar vid sidan av sina studier. Under året har de flesta lämnat sina
frivilliga familjehem och hittat eget boende.
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pausades verksamheten vid Johanneskyrkan,
pga striktare mötesrestriktioner. Istället
har frivilliga delat ut bröd på middagen/
eftermiddagen genom att i en uppsökande
verksamhet promenera runt i de delar av
staden där vi vet många hemlösa uppehåller
sig.

Handlingskraft.nu
Frivilligledare: 3
Frivilliga: 92
Antal frivilligtimmar: 1 677
Verksamheten är ett samarbete mellan Röda
Korset, Svenska kyrkan Ljungkyrkan och
Vellinge kommun med uppstart i februari
2020. Tack vare det stora nätverket var
gruppen snabbt igång med att hjälpa
personer i riskgrupperna med matinköp och
apoteksärenden och under perioden februarinovember genomfördes 2 236 inköpsuppdrag.

Söndagssalongen i Lindängen
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 2
Antal frivilligtimmar: 150
Denna verksamhet startade som ett soppkök
men breddade ganska snart verksamheten
till en söndagsöppen mötesplats för att bryta
isolering genom att träffas och tillsammans äta
mat tillagad från grunden under trevliga former.
Söndagssalongens målsättning är att ha öppet
i princip varje söndag året om och hade t.o.m
öppet för samkväm julafton 2019.
Tyvärr har det inte gått att ha öppet som vanligt
i år på grund av pandemin, men frivilliga har
hjälpt till med annat när de inte har kunnat ha
igång sin verksamhet.

Soppkök/Take away fredagsfika
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 27
Antal frivilligtimmar: 548
I gruppen Take away fredagsfika erbjuder vi
fika och blir en samtalspartner för att förbättra
hemlösas situation.
På grund av covid-19 har verksamheten
soppkök under våren ställts om till en take
away fredagsfika som har ägt rum varje fredag
från och med mars 2020. I slutet av november
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Nya mötesplats S Sofielund/Seved
Frivilligledare: 0
Frivilliga: 5
Antal frivilligtimmar: 320
Efter en intensiv planeringsperiod och
sporadiska öppettider var vår nya mötesplats
vid Sevedsplan klar att invigas den 23 mars.
Ett tiotal föreningar utan egen lokal erbjöds
att dela mötesplatsen med oss några timmar i
veckan, vilket var Malmökretsens målsättning
med mötesplatsen. När andra stänger och drar
sig tillbaka har Röda Korset målsättningen att
etablera nya mötesplatser nära människorna.
Nu blev det inte riktigt som planerat men
vi har under 2020 ändå lyckats genomföra
en del coronasäkra aktiviteter, exempelvis
grillparty tillsammans med MKB i somras,
återkommande infotält om covid-19 på olika
språk om hur man kan skydda sig samt i
december utdelning av skänkta julklappar. Vi
har också varit med och startat en frivilligledd
grupp för tonårskillar som tyvärr också
tvingats pausa. Under hösten erbjöd vi också
gratis juridisk rådgivning vid fyra tillfällen i
samarbete med en lokal juristfirma.

Unga vuxna i Lindängen
Frivilligledare: 0
Frivilliga: 2
Antal frivilligtimmar: 384
Mötesplatsen för unga vuxna öppnades i mars
2019. Denna grupp håller en lokal öppen
för unga i åldern 16-25 år och erbjuder olika
kurser, utbildningar och fritidsaktiviteter. I
lokalen finns biljard- och pingisbord samt
tv-spel och ett rum för utbildningar och
planeringsmöten för olika gemensamma
aktiviteter i området. Ungdomarna träffas
i lokalen två till tre gånger i veckan, mest
kvällstid då de flesta går i skola eller jobbar.
Ofta diskuteras idéer kring vad de skulle vilja
göra i Lindängen för att öka tryggheten för de
boende.
På grund av covid-19 har man inte haft så
mycket aktiviteter som tidigare, och de man
kunnat genomföra har mestadels skett utomhus.
Unga vuxna har träffats och umgåtts i olika
aktiviteter 2 dagar i veckan och ibland lagat
mat tillsammans.
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Vinterinsatsen värmestugor 2019/2020
Frivilliga: 111
Antal frivilligtimmar: 2703
Värmestugorna är nattöppna mötesplatser
för de människor i Malmö som saknar eget
boende. Besökarna erbjuds tak över huvudet,
möjlighet till vila samt lagad mat och dryck
i en trygg och vänlig miljö under perioden
december till mars. Det finns även toaletter
samt möjlighet till mobilladdning. I samarbete
med Skåne Stadsmission, Svenska kyrkan och
Fryshuset drev vi två nattöppna värmestugor
– Värmestuga Ung (18-26 år) och Värmestuga
Vuxen. Varje natt bemannas respektive
värmestuga av 2 personal och ett antal frivilliga
som ser till att besökarna känner sig välkomna
och trygga och som vid behov kan erbjuda
enklare rådgivning. Varma kläder, underkläder,
skor och hygienartiklar delas ut efter behov
och tillgång. Värmestugorna drivs inom en IOP
med Malmö stad.

Frivilligt engagemang och
resursmobilisering
Inom området frivilligt engagemang och
resursmobilisering återfinns Second handbutiken med Café, Återbruksgruppen samt
Textilverkstan.
Second hand-butik och Café
Frivilliga: 33
Antal frivilligtimmar: 4615
Här kan du fynda second -handvaror, dricka
fairtrade-kaffe och möta andra människor.
Under hela våren och sommaren var personalen
från Daglig Verksamhet borta från vår
caféverksamhet så verksamhetsutvecklare och
samordnare fick då ta hand om även denna
verksamhet.
Sedan augusti har Daglig Verksamhet varit
tillbaka och försäljningen har varit väldigt bra.
Vi har hela tiden följt Folkhälsomyndighetens
riktlinjer och hanterat pandemin bra. Vi har
haft aktiviteter som Halloween, insamling till
Världens barn och reakampanjer.
Vi planerade och organiserade för en pop-up
butik på Mitt Möllan under december men
tvingades ställa in 4 dagar för öppning pga
covid-19 situationen. Vi fortsätter istället
samarbetet med Florera i butiken på Norra
Parkgatan.

Vinterinsatsen värmestugor 2020/2021
Frivilliga: 42
Antal frivilligtimmar: 336
Värmestugorna öppnade igen i december enligt
samma koncept som föregående år.
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skänkta varor hos ett fåtal privatpersoner och
donationer från företag som Allers, Bonnier
och Flash.

Vi startade under hösten testförsäljning på
Tradera som varit lönsam sedan starten. Nu
behöver vi samla in fler fina saker för att
fortsätta hålla igång försäljningen eftersom det
är så mycket arbete med varje vara man ska
sälja att det inte lönar sig att sälja billiga kläder
eller krimskrams på Tradera.
Vi har gått tillbaka till ordinarie öppettider
trots Coronan. Vi har haft fantastisk försäljning
eftersom vi dels är en mötesplats och många
människor har sitt sociala umgänge i butiken.
Vi har även fått nya varor från företag som
Flash, Bonnier, Allers och väntar på varor från
ett företag som skänker arbetskläder till oss.
Tack vare alla nya varor satte vi nya dagsrekord
hela tiden under hösten.
I oktober var vi med på Gallerinatten på Mitt
Möllan och sålde en hel del tavlor och hade
många besökare.

Textilverkstan
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 18
Antal frivilligtimmar: 993
Textilverkstan i Lindängen arbetar aktivt med
hållbar utveckling av skänkta varor som sedan
åter kan säljas som nya. Under perioden har
vi sytt tygpåsar och julklappspåsar, virkat och
stickat mössor, vantar, strumpor och barnkoftor.
De var tänkta att säljas på Mitt Möllan med
lite högre pris men vi säljer dem nu i butiken
istället.

Transportgruppen
Frivilliga: 1
Frivilligtimmar: 70
Transportgruppen håller ordning på vårt lager
och transporterar till återvinning. Gruppen har
varit vilande under större delen av våren pga
covid-19. Gruppen har kört varor till och från
till vårt lager samt sopor och textilåtervinning
till Helsingborg. Det har också hämtats större
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Återbruksgruppen
Frivilliga: 3
Antal frivilligtimmar: 60
Gruppen verkar på Malmökretsens mötesplats Kupan och arbetar aktivt med hållbar utveckling genom
att tillverka nya produkter av kasserade. Under perioden har gruppen sytt tygpåsar, barnkläder och
julpåsar, virkat och stickat strumpor, mössor, vantar och liknande. Allt skulle sålts på Mitt Möllan men
vi säljer det i butiken istället.
Vi har utökat samarbetat med Folkuniversitetet och 3 personer har arbetstränat i både butiken och
Återbruksgruppen. Vi har tillverkat kollektioner, sytt till Southern Design-week, men som skjutits upp
till maj 2021.

ADMINISTRATION OCH
FÖRENINGSUTVECKLING

Under verksamhetsområdet administration och föreningsutveckling ingår styrelsen samt
arbetsgrupper som på styrelsens uppdrag utför speciella arbetsuppgifter: Administration och
IT, Utbildning, Kommunikation, Rekrytering, Insamling och Event.
Administration och it
Frivilliga: 3
Antal frivilligtimmar: 138
Gruppen hanterar medlemssystemet Redy, IT-support och stödjer kontoret med administrativa
uppgifter.
Gruppens administrativa sysslor har bestått i att inventera datorer och informationsmaterial
och att uppdatera för växelinställningar. IT-uppgifterna har varit att lösa våra problem med vårt
Microsoftkonto, inköp av nya Officelicenser och ny utrustning.
I medlemsregistret Redy uppdateras medlemmarnas konton enligt förfrågningar. Strax före jul
printades, kuverterades och skickades 469 fysiska välkomst- och 1082 medlemsbrev ut.
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struktur samt uppsökande verksamhet till fyra
grupper.

Utbildningsgruppen
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 6
Antal frivilligtimmar: 0
Utbildningsgruppen ansvarar främst för
interna utbildningar men även för kretsens
förstahjälpen-kurser för allmänheten. Gruppen
har varit vilande sedan mars 2020. Nuvarande
frivilligledare kommer att sluta så snart vi har
hittat en ersättare. Rekrytering pågår.

Rekryteringsgruppen
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 4
Antal frivilligtimmar: 238
Arbetet i denna grupp går ut på att bistå
organisationen med den viktiga nyrekryteringen
av frivilliga till våra verksamheter på olika
sätt. Vi har återuppbyggt gruppen från
grunden, värvat fem nya frivilliga och nystartat
verksamheten. Vi har haft tre gruppmöten
under vilka vi har lärt oss om Malmökretsen,
samt lite om rekryteringsprocessen.
Vi har organiserat fyra informationsträffarunder
vilka vi berättat om Malmökretsen och
aktiva verksamheter för personer som verkat
intresserade av att bli frivilliga.
Vi har genomfört mer än 35
intervjuer till: Rödakorsvärdarna
ingång 9, Rekryteringsgruppen,
Kommunikationsgruppen, Second handbutiken samt Ugglan.

Kommunikationsgruppen
Frivilligledare: 2
Frivilliga: 10
Antal frivilligtimmar: 1300
Gruppen har till uppgift att hantera
informationen och marknadsföringen av
Malmökretsen externt och har skapat ett
nytt instagramkonto för Malmökretsens
verksamheter, samt tagit över butikens
instagramkonto med tillhörande uppdrag att ta
bilder till det.
Gruppen har också skrivit medlemsbrev,
artiklar och reportage. På Facebook har
gruppen följt upp förfrågningar från
verksamheter och lagt upp information om
dem, när de söker frivilliga, fortsatt med
“Visste du att..” och skapat 5 till 7 inlägg i
veckan om verksamheterna. Gruppen har
haft möten varje måndag för planering och
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genomfört 2 styrelsedagar.
Delar av styrelsen har varit engagerade i
kretsens ekonomiska frågor kring budget och
budgetuppföljning, bidragsansökningar och
redovisningar. Andra har haft stödfunktioner
kring personal- och arbetsmiljöfrågor.
Coronapandemin har också engagerat
då delar av styrelsen ingått i kretsens
beredskapsledning.
Under hösten har delar av styrelsen även
engagerats i rent operativa uppgifter i och med
att vår verksamhetsledare slutade i december.

Insamling och event
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 24
Antal frivilligtimmar: 165
Gruppen arbetar med att på olika sätt samla
in medel till vårt lokala arbete i Malmö
eller medverka i olika sammanhang för att
marknadsföra kretsen. Under hösten har
gruppen genomfört ett 10-tal större och mindre
event på olika platser i Malmö. De flesta
riktade till familjer.
Styrelsen
Förtroendevalda: 9
Antal frivilligtimmar: 3755
Kretsstyrelsens uppdrag är att verka för att
förbättra situationen för de mest utsatta och
ansvarar inom sitt geografiska område för att
verksamheten alltid utgår från
ändamålsparagrafen (§ 1) och den strategiska
inriktningen. Kretsstyrelsen ska arbeta för en
väl fungerande förening som bedriver relevant
verksamhet och resursmobilisering.
I uppdraget ligger också att knyta samverkan
med andra ideella organisationer för att
tillsammans kunna maximera stödet till
samhällets svagaste.
Malmökretsens styrelse har under 2020 haft
12 ordinarie och 1 extra styrelsemöten, samt
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Speciella Covid-19-insatser
Förutom de omställningar av ordinarie
fysiska verksamheter som skett har
Malmökretsen också genomfört ett antal
olika speciella pandemirelaterade insatser.

Handlingskraft.nu
Frivilligledare: 3
Frivilliga: 92
Antal frivilligtimmar: 1 677
I Vellinge valdes en annan väg genom ett
samarbete mellan Röda Korset, Svenska
kyrkan Ljungkyrkan och Vellinge kommun
med uppstart redan i februari 2020. Tack vare
det stora nätverket i den mindre kommunen
var gruppen snabbt igång med att hjälpa
personer i riskgrupperna med matinköp och
apoteksärenden och under perioden februarinovember genomfördes 2 236 inköpsuppdrag.

Inköp av mat till riskgrupper
Frivilliga: 5
Antal frivilligtimmar: 50
Efter vårt första erbjudande om hjälp av våra
frivilliga att handla mat uppstod plötsligt ett
behov i mindre omfattning. Kretsen gör därför
en överenskommelse med ICA Malmborgs
på Mobilia om olika betalningsrutiner för att
våra frivilliga inte ska behöva befatta sig med
hantering av pengar. Betalning med Swish
prioriterades men vi utarbetade även ett smidigt
faktureringssystem.
Ett av Malmös större bostadsbolag identifierade
också ett behov av hjälp med att handla mat
från några av sina äldre hyresgäster och vi
genomförde tillsammans en testverksamhet
under ett antal veckor för att se hur stor den
verkliga efterfrågan var.

Informationsinsats i Lindängen
utökades till fler områden
Frivilligledare: 0
Frivilliga: 5
Frivilligtimmar: 500
I Lindängen identifierades ganska tidigt ett
stort behov av korrekt information till den
utrikes födda befolkningen på deras hemspråk
kring Covid-19 och hur man kan minimera
risken att bli smittad. På Röda Korsets initiativ
skapades därför en informationspunkt i ett tält
utomhus som bemannades av Röda Korset och
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och våra samarbetsparter i en samordnad insats.
Vi förstod snabbt att liknande
informationsbehov fanns även i andra områden
i Malmö och bestämde att infotältet skulle
börja turnera runt i olika delar av Malmö.
Första anhalt utanför Lindängen var Seved,
följt av Hermodsdal, Bellevuegården osv.

Söndagssalongen utomhusfika
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 4
I och med att Söndagssalongen tvingades pausa
sina inomhusaktiviteter uppstod en stor saknad
av den sociala kontakt som verksamheten
innebär för att bryta den påtvingade
isoleringen. Under de varma månaderna
startades därför en alternativ utomhusfika vid
vackert väder och gemensamma vandringar
med picknick i Lindängen.

Rödakorsvärdarna Ingång 9 SUS
Frivilligledare: 3
Frivilliga: 16
Antal frivilligtimmar: 1800
Gruppen är en nyetablering på SUS sedan juni
2020 med anledning av Covid-19. Vi har hjälpt
patienter att hitta rätt på Carl Bertil Laurells
gata ingång 9 och kring sjukhusområdet och
stöttat patienter i psykosociala frågor.

Julklappsutdelning i Lindängen och
Seved
Frivilligledare: 0
Frivilliga: 4
I december skänkte flera företag diverse
barnleksaker och julgodispåsar som de önskade
skulle nå ut till behövande i Malmö genom
Röda Korsets försorg och sista veckan före jul
hade vi uppskattad julklappsutdelning i både
Lindängen och Seved.

Take away fredagsfika
Frivilligledare: 1
Frivilliga: 27
Antal frivilligtimmar: 548
På grund av covid-19 tvingades verksamheten
soppkök under våren ställa om till en take
away fredagsfika som har ägt rum varje fredag
från och med mars 2020. I slutet av november
pausades verksamheten vid Johanneskyrkan,
pga hårdare mötesrestriktioner. Istället startade
våra frivilliga en ambulerande uppsökande
verksamhet i olika delar av staden där vi vet
många hemlösa uppehåller sig och där delat ut
bröd och annat.
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Avslutade verksamheter
Läxhjälp Villa Vånga
Läxhjälpsgruppen startades av Röda Korset 2012 i Västra Hamnen och ett par år senare flyttades
verksamheten till det nyöppnade HVB-boendet Villa Vånga. Vår läxhjälp var mycket uppskattad av
både killarna och personalen och vi frivilliga har fått följa deras resa i sin anpassning till Sverige.
Några av dem har vi följt under en längre tid och vi har blivit deras svenska vänner och beklagar att
verksamheten på grund av nedläggning tvingades avslutas den 29 november 2019. Under 2019 utförde
11 frivilliga 350 timmars frivilligarbete.

Samverkan och medlemskap
Utöver de verksamheter Malmökretsen driver på egen hand samarbetar vi också med
andra organisationer och myndigheter kring vissa insatser. Samverkan är viktigt dels för att
kretsen inte ensam kan hantera de komplexa samhällsutmaningar som råder och dels för att
effektiviteten och möjligheterna att påverka blir större om vi arbetar tillsammans med andra.
Malmökretsen är även medlem i vissa viktigare nätverk och blir på så sätt del av ett större
sammanhang. Nätverken ger också kretsen möjlighet till kompetensutveckling i viktiga frågor.

Svenska Röda Korsets tjänstepersoner
Malmökretsen har ett nära samarbete med SRKs tjänstepersonorganisation, vars uppgift är att ge stöd
inom en rad olika områden om och när kretsarna behöver det. Under 2020 har vi bl.a. samarbetat i
det nya programmet Socialt Hållbara Städer, en plattform för utvecklingsarbete med socioekonomisk
utsatthet i fokus, uppstarten av mötesplats S Sofielund samt olika hemlöshetsfrågor.
Samarbete kring två nattöppna värmestugor
Värmestugorna är nattöppna mötesplatser för de människor i Malmö som saknar eget boende.
Besökarna erbjuds tak över huvudet, möjlighet till vila samt lagad mat och dryck i en trygg och vänlig
miljö under perioden december till mars. Det finns även toaletter samt möjlighet till mobilladdning.
De två värmestugorna, Värmestuga Ung (18-26 år) och Värmestuga Vuxen, drivs i samarbete med
Skåne stadsmission, Svenska kyrkan och Fryshuset inom en IOP med Malmö stad.
Samarbete kring stöd åt unga i utsatthet
Tillsammans med Skåne Stadsmission, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Ensamkommandes förbund,
föreningarna Maracana och Stöttepelaren har vi också kunnat nå ut till fler unga vuxna i utsatthet
kring boendestöd och nödstöd av mat och kläder samt olika isoleringsbrytande coronasäkrade
aktiviteter.
Gemensam påverkanskampanj riktad till Malmös politiker
Under hösten genomförde vi tillsammans med Skåne Stadsmission, Svenska kyrkan och Rädda
Barnen en påverkanskampanj riktad till Malmös politiker på temat ”Vem tar ansvar nu” med
anledning av att de regeringsmedel vi beviljats för målgruppen unga vuxna i utsatthet under tre år nu
definitivt är slut.
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Stärkta samarbeten i Lindängen
Samarbetet i Lindängen har utvecklats positivt på både strategisk och operativ nivå och Malmökretsen
ingår numera i flera sektorsövergripande nätverk och samarbeten där bl.a. Malmö stad, Malmö
universitet, Rädda Barnen, lokala bostadsbolag och föreningar samt SRKs tjänstepersoner ingår. Vi
har också tillsammans med Rädda Barnen beviljats bidrag av Malmö stad för att kunna fortsätta vårt
uppskattade arbete i Lindängen under 2020.
Ett samarbetsprojekt där vi stärkt vår roll är det tidigare Vinnovafinansierade Universitetsprojektet
Jämlik Hälsa där Malmökretsen under 2020 fördjupat samarbetet genom ett större ekonomiskt åtagande
för att projektet ska kunna fortsätta.
I Lindängen har vi också vår givna plats i Framtidens Hus som är en plattform för möten över
sektorsgränser med hela Lindängen som utgångspunkt och där Framtidens Hus utgör navet för
samarbetet.
Medlemskap i Malmö Ideella och Malmö Mot Diskriminering
Malmökretsen är medlem i Malmö Ideella, en paraplyorganisation för ideella föreningar i Malmö, vars
huvuduppgift är att företräda medlemsföreningarna i frågor av intresse för dem.
Malmökretsen är också medlem i den ideella organisationen Malmö mot Diskriminering
(MMD) som förutom att den samlar många föreningar som arbetar mot rasism också är en lokal
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VERKSAMHETSPLANENS
MÅLUPPFYLLELSE 2020
Organisationsutveckling

Kretsens frivilliga och frivilligledare är vår största tillgång. Vi ska skapa bättre förutsättningar och
förenkla administrationen för våra frivilligledare så att de orkar med arbetet och kan fokusera på sina
frivilliga och den verksamhet de leder.
Uppgift: För att förstå vad vi ska prioritera ska arbetet inledas med en workshop i början av året då alla
frivilligledare bjuds in. Denna workshop ska ske under trevliga former och avslutas med en prioriterad
lista över actions som behöver tas under året.
•

Delvis utförd. Under vårens första frivilligledarträff ordnades en workshop med mycket
engagerade deltagare. Följande frivilligträffar har av Coronaskäl hållits med mailkommunikation
och inte gett samma respons.

Tydliggöra ansvar/befogenheter
I en krets av Malmökretsens storlek behöver styrelsen lägga mycket kraft på strategier, samverkan
och ekonomi. Övriga frågeställningar och operativa ärenden ska hanteras av verksamhetsledare och
anställda.
Uppgift: Styrelsens uppdragsbeskrivning ska uppdateras och vara i samklang med verksamhetsledarens
samt övriga anställdas arbetsbeskrivningar där ansvar och befogenheter tydligt framgår.
•
Delvis utförd. Anställdas arbetsbeskrivningar har uppdaterats vid behov under året och en översyn
av organisationen är planerad till januari 2021

35

IT-struktur
Kretsen ska dokumentera ingångna överenskommelser och beslut på sådant sätt att det blir tillgängligt
och användbart för förtroendevalda och frivilliga i syfte att skapa kontinuitet. I dagsläget har
vi återkommande bekymmer med tillgång till/delning av dokument/information och backup av
desamma.
Uppgift: Säkerställa backup för att inte riskera att tappa information.
•
Utförd. Backuprutiner framtagna och dokumenterade.
Uppgift: Ta fram en lösning för lagring/delning som är lätt att administrera och komma åt.
•
Utförd. En lösning för lagring/delning av dokument och information är framtagen.

Ekonomisk utveckling

Ekonomisk långsiktighet
Kretsen måste hitta en större långsiktighet när det gäller att hitta hållbara intäkter.
Uppgift: Under året ska en ny ekonomisk strategi för intäktsströmmar tas fram samt hitta nya, idag
icke utnyttjade intäktsvägar
•
Delvis utförd. Arbete pågår.
Uppgift: Aktivera det befintliga sponsorpaketet och värva minst tio lokala sponsorer till
Malmökretsen.
•
Delvis utförd. En projektledare arbetar för att hitta sponsorer.
Uppgift: Öka butikens omsättning med 25%.
•
Delvis utförd. Butikens omsättning har ökat väsentligt trots coronan.

Kommunikation

Sociala kanaler
Inför verksamhetsåret 2020 får vi extern konsulthjälp med att ta fram en kartläggning av hur vi
använder våra sociala kanaler samt sätta en ny strategi för detta.
Uppgift: Vi ska implementera strategin ovan samt konkret arbeta löpande efter den.
•
Utförd. Vi har haft en workshop med Creative People och skapat en marknadsföringsplan som
kommer att användas i kommunikationsgruppen.
Pressbearbetning
Malmökretsen får jämfört med andra frivilligorganisationer för lite uppmärksamhet i lokala media.
Uppgift: Vi ska arbeta aktivt för att få in debattartiklar och journalistiska reportage för att stärka
kretsens möjligheter att stödja utsatta i Malmö.
•
Delvis utförd. En ny kommunikationsgrupp är startad och vi kommer att utnyttja
marknadsföringsplanen för att vi ska bli mer uppmärksammade i lokala media.
Kommunikation med frivilligledare och frivilliga
Malmökretsen har för svårt att kommunicera effektivt med frivilligledare och frivilliga.
Beslutsvägarna är snåriga och fungerar inte optimalt.
Uppgift: Under året ska vi göra en översyn av hur vi kommunicerar samt ta fram en plan för hur vi ska
göra framöver.
•
Delvis utförd. Vi ska prova att kommunicera med frivilligledare och frivilliga igenom
Mailchimp. Arbete med detta pågår.
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Frivilligverksamhet

Säkerställa effektiv resursanvändning
Det är viktigt för kretsen att verksamheterna fungerar optimalt och att vi använder våra resurser på
bästa sätt.
*
Är verksamheten i linje med behoven
*
Hur har verksamheten fungerat det senaste året?
*
Finns frivilligledare och frivilliga?
*
Hur har omsättningen av volontärer varit?
Uppgift: Styrelsen ska, i dialog med verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare göra en noggrann
översyn av verksamheterna som underlag för kommande verksamhetsplan samt vid uppstart av
eventuella nya verksamheter.

Frivilligrekrytering

Verksamhetsutveckling
Kretsens verksamhetsutvecklare ska ha som högsta prioritet att utveckla våra verksamheter och
skapa goda förutsättningar för frivilligledare att arbeta med sina grupper. En tydlig målsättning är att
verksamhetsutvecklarna inte ska behöva kliva in som frivilligledare när sådana saknas.
Uppgift: Säkerställa rekrytering av nya frivilligledare.
•
Delvis utförd. Vi arbetar med detta kontinuerligt. Eftersom flera verksamheter nu är vilande
avvaktar vi med rekryteringen av frivilligledare i dessa grupper. Ansvar och beslut ligger hos
varje verksamhetsutvecklare/projektledare/samordnare.
Skapa en stabil rekryteringsgrupp
Rekrytering av frivilliga och frivilligledare är kretsens absolut viktigaste uppgift. Vi arbetar för
traditionellt och har stelnat i våra vanliga tillvägagångssätt. Vi måste bli betydligt mer aktiva,
långsiktiga och nytänkande.
Uppgift: Vi ska etablera en stark rekryteringsgrupp med kompetenta frivilliga som är beredda att ta
detta arbete till en ny nivå
•
Utförd. Ett stort arbete har lagts ner för att bygga upp en stark rekryteringsgrupp som är aktiv
sedan september 2020.
Digital strategi
Malmökretsen har inte tillräckligt bra digitala rutiner för att rekrytera frivilliga.
Uppgift: Tillsamman med en extern pro bono-konsult ska vi ta fram en digital strategi och
handlingsplan för hur vi kan skapa direkta och smidiga digitala kanaler och hur vi tar hand om
intressenter utan att tappa någon på vägen.
•
Utförd. Vi har nu en digital marknadsföringsplan för Malmökretsen.
Andra rekryteringsformer
Kretsen ska bli effektivare och arbeta hårdare med våra traditionella rekryteringsformer. Det handlar
om rekryteringsträffar men även att gå ut och möta människor i nya sammanhang på stan.
Uppgift: Kretsen ska arrangera fler rekryteringsaktiviteter på stan eller på andra platser. Kretsen ska
också hitta nya sätt att göra rekryteringsträffarna mer effektiva och lättarbetade.
•
Delvis utförd. Insamling och eventgruppen hade planerat att köra olika informations- och
rekryteringsträffar under 2020 men pga Covid-19 restriktionerna lyckades vi bara utföra en träff
på Mobilia och vissa mycket mindre event i butiken. Planer finns att köra flera informationsoch rekryteringsträffar på Mobilia, Triangeln och Lindängen så fort restriktionerna tillåter.
Rekryteringsgruppen har så länge restriktionerna varar i stället börjat använda sig av digitala
informationsträffar.
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Samverkan med andra aktörer

Andra hjälporganisationer
Genom att fortsätta att utveckla vårt samarbete med andra hjälporganisationer och aktörer i Malmö
kan vi säkerställa att våra gemensamma resurser bidrar till största möjliga nytta för de svagaste i
samhället. Vid genomgång av befintliga verksamheter och uppstart av nya alltid fråga oss om några av
dessa är lämpliga att driva med samarbetspartners.
Uppgift: Vi ska en gång per år (i april) bjuda in andra hjälporganisationer och SRKs tjänstepersoner
för att diskutera och besluta ”Hur gör vi tillsammans störst nytta för behövande i Malmö”
Uppgift: Vi ska en gång per år, tillsammans med samarbetspartners, träffa ledande politiker inom
Malmö stad för att skapa en gemensam agenda för prioriterade kärnområden.
Implicit utförda. Coronarestriktioner har gjort det omöjligt att samla representanter för andra
hjälporganisationer. Trots detta har samarbetet med Skåne Stadsmission, Svenska kyrkan , Fryshuset
och Malmö stad inom ramen för IOPn med Malmö stad om värmestugor fungerat väl och samarbetet
på Lindängen, Seved och Hermodsdal (planerad) med Malmö stad, Malmö universitet, SRKs
tjänstepersoner och Rädda Barnen har utvecklats kraftigt på en både strategisk och operativ bas.
Vidare har vi under hösten tillsammans med Skåne Stadsmission, Svenska kyrkan och rädda Barnen
genomfört en påverkanskampanj riktad till Malmös politiker på temat ”Vem tar ansvar nu” med
anledning av att de regeringsmedel vi beviljats under tre år nu definitivt är slut.
Socialt Hållbara Städer
Samarbetet med SRKs tjänstepersoner inom projektet Socialt Hållbara Städer är viktigt för att kretsen
på bästa sätt ska kunna hjälpa behövande i Malmö.
Uppgift: Vi ska, när så behövs, samordna finansiering och gemensamma ansökningar med SRK inom
ramen för Socialt Hållbara Städer.
•
Utförd. Röda Korset och Rädda Barnen håller på med en gemensam ansökan om en IOP med
Malmö stad kring det sektorsövergripande samarbetet i Lindängen. I avtalet definieras Röda
Korset som ett samarbete mellan Malmökretsen och SRKs avdelning Socialt Hållbara Städer där
den senare får en stödjande roll till kretsen.
Uppgift: Säkerställa backup för att inte riskera att tappa information.
•
Utförd. Backuprutiner framtagna och dokumenterade.
Uppgift: Ta fram en lösning för lagring/delning som är lätt att administrera och komma åt.
•
Utförd. En lösning för lagring/delning av dokument och information är framtagen.

Ekonomisk långsiktighet

Butik och café
Öka omsättningen
Kretsens butik och café är viktiga för kretsen, både i ett ekonomiskt perspektiv och genom kontakten
med malmöborna. För att säkerställa en bra verksamhet är det viktigt med en bra frivilligrekrytering
till butik och café samt att vi har rätt bemanning av personal.
Uppgift: Vi ska se till att butik och café har rätt bemanning och tillräckligt med frivilliga.
•
Delvis utförd. Även om det varit pandemi och vi hartvingats pausa många av våra äldre frivilliga
har vi lyckats rekrytera nya frivilliga som kunnat driva både butik och café genom samarbete
med Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet och liknande organisationer. Det återstår att hitta
tillräckligt många frivilliga som vill ställa upp på kvällar och helger.
Uppgift: Vi ska se till att vi förbättrar butikens varuutbud framför allt när det gäller kvaliteten på
donerade varor.
•
Utförd. Vi har fått in nya varor från större företag som gjort att vi kunnat öka våra intäkter och
även kunnat höja vår kvalitet.
Uppgift: Vi ska se till att butik och café blir mer kända hos malmöborna i allmänhet och hos boende i
närområdet i synnerhet.
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•

Utförd. Genom hårt arbete, samarbete med kommunikationsgruppen men också nya externa
samarbeten har vi synts mer på sociala medier, i nya plattformar och tidningar.
Uppgift: Vi ska öka omsättningen med 25% under 2020.
•
Nästan utförd. Med tanke på att vi haft begränsad kundtillströmning och minskat öppethållande
pga Coronarestriktioner är omsättningsökningen över förväntan.Vi har även startat nätförsäljning
över Tradera.

Integration, hälsa och social delaktighet

En av kretsens allra viktigaste uppgifter är att finnas tillhands för utsatta människor som
behöver hjälp och stöd i Malmö. Vi har ett stort antal verksamheter och frivilliga inom till
exempel besöksverksamhet, hemlöshet med värmestuga och Röda kors-värdar på sjukhusen.
Eftersom behovet av hjälp är växande, vill kretsen utöka sin verksamhet på det här området.
Matsvinn
Uppgift: Vi ska utveckla samverkan med andra aktörer om matsvinnsinsamling och utdelning till
behövande.
•
Delvis utförd. Fram till Coronanedstängning hade vi samarbete med organisationen Kontrapunkt
som levererade överbliven bröd och frukt till behövande i våra verksamheter. Uppsökande
verksamhet har fortsatt att dela ut matsvinn till hemlösa.
Värmestugan
Uppgift: Vi ska utveckla värmestugan från att uppfylla ett akut behov till att bli en mer långsiktig
verksamhet.
•
Delvis utförd. IOP med Malmö stad och andra ideella organisationer fortsätter som planerat.
Verksamheten i Lindängen
Kretsen har tillsammans med arbetsgrupp Storstad byggt upp en bra närvaro i stadsdelen Lindängen.
Här finns nu cykelskola, textilverkstad, läxhjälp, språkhörna, Unga vuxna och Söndagssalongen.
Uppgift: Vi ska ytterligare utöka vår verksamhet på Lindängen, till exempel genom att vända oss till
nya målgrupper och genom att stärka samarbetet med övriga aktörer.
•
Utförd. Nya verksamheter har startats, någon i samverkan med Malmö stad och andra ideella
organisationer.
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Verksamhet i övriga områden
Framgången med vår verksamhet i Lindängen gör att vi vill på liknande sätt utveckla vår närvaro i
andra utsatta områden i Malmö.
Uppgift: Vi ska bygga upp vår närvaro genom att starta verksamhet på Hermodsdal med Unga vuxna
och Söndagssalongen som förebilder.
•
Utförd. Två nya verksamheter och lokal är planerade.
Uppgift: Vi ska komplettera vår befintliga närvaro på Södra Sofielund / Seved (cykelskola och
läxhjälp) genom att öppna mötesplats på Seved som nav för våra verksamheter.
•
Utförd. Vi har en lokal, öppen för ett antal föreningar. Verksamhetsutvecklare från Malmökretsen
och SRKs tjänsteperson organiserarar aktiviteter.
Vinnovaprojektet Jämlik Hälsa
Kretsen har ingått ett samarbete med Malmö universitet och Malmö stad inom ramen för projektet
Jämlik hälsa, som har fått finansiering från det statliga innovationsstödet Vinnova, för att kunna
utveckla våra verksamheter på Lindängen och i närliggande områden.
Uppgift: Vi ska fortsätta att söka finansiering från Vinnova för befintliga och kommande verksamheter
•
Delvis utförd men i annan form. Det blev ingen fortsatt Vinnovafinansiering för projektet Jämlik
Hälsa. I samband med det negativa beskedet gick Malmökretsen in i ett fördjupat samarbete med
Malmö universitet, Rädda Barnen och Stena Fastigheter kring en alternativ finansieringsmodell
av Jämlik Hälsaprojektet som innebar att parterna fördelade Hälsofrämjaranställningarna mellan
sig för att projektet skulle kunna överleva.
Häktesgrupp
Från två olika håll har det undrats om inte kretsen ska starta en frivilliggrupp för närvaro på häktet
i Malmö, dels i en motion på stämman, dels via en förfrågning från SRK Nationellt. Det finns
dock en del svårigheter, främst när det gäller regelverk och praktiska möjligheter i samarbetet med
Kriminalvården.
Uppgift: vi ska under året undersöka om vi kan starta en häktesgrupp lokalt för Malmö
•
Utförd. Överenskommelse är träffad med SRK nationellt, som startar verksamheten vid lämpligt
tillfälle och driver den under ett år. Malmökretsen fortsätter sedan verksamheten.

Konflikt och katastrof

Beredskapsledningen
Malmökretsen ska se till att det finns en fungerande beredskapsgrupp som kan agera snabbt och
effektivt i händelse av katastrofer och andra oförutsedda händelser som kräver lokal mobilisering.
Beredskapsledningen ska kunna kallas in snabbt på kort varsel och vara den första kontaktpunkten för
myndigheter och andra organisationer.
Uppgift: Kretsens styrelse ska bemanna en fungerande beredskapsledning
•
Utförd.
Uppgift: Beredskapsledningen ska ha minst två sammankomster per år och se till att beredskapsplanen
hålls aktuell.
•
Delvis utförd. Arbete pågår med att uppdatera beredskapsplanen med nya erfarenheter från
coronakrisen.
Uppgift: Vi ska se till att kretsen och beredskapsledningen ingår i Malmö stads stadsövergripande
forum för trygghet och krisberedskap.
•
Ej utförd.
Uppgift: Beredskapsledningen ska hålla SRK, övriga lokala myndigheter samt kretsens
frivilligledare informerade och säkerställa att de har tillgång till kontaktuppgifter till kretsen via
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beredskapsledningen.
•
Delvis utförd. Arbetet pågår.
Uppgift: Beredskapsledningen ska hålla minst en beredskapsövning per år.
Ej utförd.
Nästan utförd. Med tanke på att vi haft begränsad kundtillströmning och minskat öppethållande pga
Coronarestriktioner är omsättningsökningen över förväntan.Vi har även startat nätförsäljning över
Tradera.

Första hjälpen-gruppen
Malmökretsen har sedan länge haft en Första hjälpen-grupp med avsikt att hjälpa till vid kris och
beredskap. De har dessutom mot betalning hjälpt till vid publika arrangemang i staden. Under senare
år har denna verksamhet fungerat allt sämre. Kretsen har numera också en skyldighet gentemot SRK
nationellt att ha en fungerande Första hjälpen-grupp
Uppgift: Vi ska under året fastställa krav och mål för Första hjälpen-gruppen och kartlägga vad
styrelsen, VU och VL kan göra för att stärka gruppen.
•
Ej utförd. Första hjälpen-gruppen är vilande pga Coronarestriktioner.

Röda kors-hus i Malmö

Under året har SRKs avdelning Socialt Hållbara städer hört av sig till kretsen med en förfrågan om att
tillsammans starta ett Röda kors-hus i Malmö, med huset i Skärholmen som förebild. Kretsen har ställt
sig positiva till att fortsätta diskussionerna.
Uppgift: Vi ska under året inhämta tankar och synpunkter från medlemmar, frivilliga och personal.
Uppgift: Vi ska konkretisera planerna och ta fram ett gediget underlag för att kunna fatta ett beslut i
frågan under året.
•
Delvis utförda. Diskussioner pågår fortfarande. Dock har ägandeskapet av Röda Korshusfrågan
övergått till annan avdelning inom tjänstepersonorganisationen.
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Vellinge MedMänniskaNu

Det finns risk för att Vellingekretsen av Svenska Röda Korset läggs ner under året. Kretsen har dock
300 medlemmar och en fungerande verksamhet under konceptet MedMänniskaNu.
Uppgift: Vi ska under året försöka integrera Vellinges medlemmar som en ny frivilliggrupp med
frivilligledare inom Malmökretsen i händelse av att Vellingekretsen läggs ner.
Utförd. Vellinge Rödakorsgrupp i vilken MedmänniskaNu ingår är nu en
självständigt verkande Rödakorsgrupp inom Malmökretsen.

Fältgruppen

Efter skjutningarna vid Möllevångstorget under hösten 2020 var Malmökretsen på plats under dagarna
efter dådet. Vi såg då att kretsen kan bidra som en lugnande och humanistisk kraft på gator och
torg. Det är en god idé att formalisera en grupp som kan kallas in vid liknande situationer framöver.
Frivilliggruppen ska ha ett nära samarbete med kretsens beredskapsledning.
Uppgift: Vi ska under året formalisera en ny frivilliggrupp med namnet ”Fältgruppen” och en
frivilligledare till denna.
Ej utförd. Några försök är gjorda men säkerhetsfrågorna måste lösas.

Klimat och miljö

Alla i vårt samhälle måste göra alla kraftansträngningar vi kan för att minska vår gemensamma
negativa miljöpåverkan. Det gäller såväl stater, kommuner och regioner som företag, organisationer
och privatpersoner. Även vi i Malmökretsen har självklart detta ansvar när det gäller vår egen
verksamhet.
Uppgift: Vi ska under året undersöka hur kretsen kan förbättra sitt miljöarbete och hur vi kan minska
vår negativa klimatpåverkan.
•
Delvis utförd. Second –handkonceptet i sig med återanvändande av kläder och varor är
miljövänligt, precis som återbruksgruppernas arbete och att den textil som inte kan säljas eller
återbrukas går till att förse hemlösa med kläder eller till textilåtervinning.
I verksamheterna har vi under 2020 slutat använda engångsmaterial av plast. Malmökretsen
arbetar också för att ta till vara matsvinn. Ytterligare en åtgärd för ett mer cirkulärt samhälle är att
datorer och mobiler till kretsens anställda inköps begagnade av god kvalitet istället för nya.
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Verksamhetsberättelse 2020
Malmökretsen

Malmökretsen
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PRELIMINÄR BUDGET 2022

INTÄKTER
Medlemsavgifter och insamlingar

250 000

Försäljning, butik

3 000 000

Statliga och kommunala bidrag

1 500 000

Övriga bidrag (från ansökningar)
Totalt

3 500 000
8 250 000

KOSTNADER
Löner

4 400 000

Kostnader, frivilliggrupper

1 600 000

Lokalkostnader

2 000 000

Övriga kostnader

250 000

Totalt

8 250 000

RESULTAT

0
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§ 1 Ändamål
Föreningen Svenska Röda Korsets (Svenska Röda Korset) ändamål är att:
förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer, skydda
liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under
tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer,
arbeta för att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd,
uppmuntra frivilliguppdrag, konstant beredskap att ge bistånd och en universell
känsla av solidaritet gentemot alla som behöver rörelsens skydd och stöd.
§ 2 Legal status
a) Svenska Röda Korset har av Sveriges regering bekräftats som en frivillig
organisation stödjande de offentliga myndigheterna på det humanitära
området och som den enda nationella rödakorsföreningen i Sverige.
b) Svenska Röda Korset, som erkändes av Internationella rödakorskommit
tén 1865, är del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
och blev medlem av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederatio
nen 1919. Som del av rörelsen har Svenska Röda Korset att följa rörelsens
stadgar.
c) Svenska Röda Korset använder som emblem det heraldiska tecknet rött kors
mot vit bakgrund.
Svenska Röda Korsets logotyp består av det röda korset mot vit bakgrund
tillsammans med föreningens namn eller initialer.
d) Svenska Röda Korset ska alltid använda rödakorsmärket i enlighet med
de regler som föreskrivs i 1949 års Genèvekonventioner med tilläggs
protokoll samt de regler om användningen av emblemet som fastställts av
Delegatrådet.
§ 3 Mandat och uppgifter
a) Svenska Röda Korsets verksamhet grundas på och ska alltid stå i överens
stämmelse med
• 1949 års Genèvekonventioner med tilläggsprotokoll
• grundprinciperna för den internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsen:
Humanitet

Röda Korset, som skapades ur viljan att utan diskriminering bistå dem
som sårats på slagfältet arbetar internationellt och nationellt med att i varje
läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Dess mål är att skydda liv
och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde. Röda Korset
främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete och varaktig fred mellan
alla folk.
Opartiskhet

Röda Korset diskriminerar inte när det gäller nationalitet, etnicitet,
religion, samhällsställning eller politiska åsikter. Organisationen arbetar
uteslutande för att lindra människors lidande utifrån deras behov och
därvid i första hand hjälpa de mest nödställda.
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Neutralitet

För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset inte sida i fientligheter
eller att engagera sig i kontroverser av politiskt, etniskt, religiöst eller
ideologiskt slag.
Självständighet

Röda Korset är självständigt. Även om de nationella föreningarna har en
stödjande roll till sina regeringar inom det humanitära området och var
och en är underställd sitt lands lagar, ska de behålla sitt oberoende som
tillåter dem att alltid handla i enlighet med Röda Korsets principer.
Frivillighet

Röda Korset är en katastroforganisation som bygger på frivillighet och som
drivs utan egen vinning.
Enhet

I varje land kan endast finnas en nationell förening. Den ska vara öppen
för alla och dess humanitära verksamhet ska omfatta hela landet.
Universalitet

Röda Korset är en världsomspännande organisation inom vilken alla
nationella föreningar är jämlika och har samma ansvar och skyldigheter
att bistå varandra.
• den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens stadgar, stad
garna för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, beslut
fattade av dess Generalförsamling och styrelse samt resolutioner fast
ställda av Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen och
Delegatrådet
• beslut fattade av Svenska Röda Korsets Riksstämma
b) Svenska Röda Korset bedriver humanitärt arbete avseende akut katastrof
hjälp i, och beredskap inför, väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra
nödsituationer nationellt och internationellt, minskar risker och stärker
motståndskraft samt främjar internationell humanitär rätt och humanitära
värderingar.
Svenska Röda Korset ska särskilt
• förmedla bistånd och skydd för personer som drabbas av väpnade
konflikter samt för personer som drabbas av naturkatastrofer och andra
nödsituationer
• sprida kunskap och verka för ökad förståelse om internationell humanitär
rätt, humanitära värderingar och Röda Korsets idé och grundprinciper
• samarbeta med regeringen för att säkerställa respekt för internationell
humanitär rätt, inklusive skyddet för emblemen
• fortlöpande undersöka det nationella och internationella behovet av
humanitära insatser och utforma sina insatser för och tillsammans med de
mest utsatta
• medverka i nationella och internationella hjälpinsatser
• medverka i internationella utvecklingsprogram för att stärka rödakors- och
rödahalvmånerörelsen, inklusive rödakors- och rödahalvmåneföreningar i
andra länder
• efterforska försvunna anhöriga, förmedla rödakorsmeddelanden och
återförena splittrade familjer
4
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• utveckla resurser samt rekrytera och utbilda frivilliga och personal för att
genomföra uppgifterna
• skapa förståelse för och stimulera människor att medverka i föreningens
arbete utan diskriminering av något slag, som etnisk eller social bakgrund,
kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, ålder, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation, språk eller
politisk uppfattning
Arbetet bedrivs i samråd med Internationella rödakorskommittén,
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, andra nationella
rödakors- och rödahalvmåneföreningar samt myndigheter, institutioner och
organisationer i Sverige.
c) Svenska Röda Korset har en stödjande roll i förhållande till svenska
myndigheter inom det humanitära området och utför i den rollen de upp
gifter som en nationell förening har enligt 1949 års Genèvekonventioner med
tilläggsprotokoll samt andra humanitära uppgifter som definieras genom
författning eller avtal med svensk myndighet. Dessa omfattar att
• sprida kunskap om och säkerställa respekt för internationell humanitär rätt
• efterforska anhöriga, förmedla rödakorsmeddelanden och återförena
familjer
• lämna upplysningar om krigsfångar och civilinternerade
(Nationella upplysningsbyrån)
I sin relation till myndigheterna ska Svenska Röda Korset alltid vidhålla den
självständighet som krävs för att föreningen ska kunna handla i överens
stämmelse med grundprinciperna för den internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsen.
d) Svenska Röda Korset strävar efter att genom sitt arbete bidra till fred i
världen, öka respekten för den internationella humanitära rätten och de
mänskliga rättigheterna enligt principen om alla människors lika värde samt
bidra till hållbar utveckling.
§ 4 Medlemskap
Medlemskapet är öppet för alla som tar ställning för Röda Korsets ändamål och
grundprinciper utan diskriminering av något slag.
Som medlem har du rätt att kandidera till uppdrag, lämna förslag och rösta i de
möten som medlemskap och uppdrag berättigar till. Medlem ska sprida kunskap
om och agera enligt grundprinciperna samt följa stadgarna och uppförande
koden, som fastställs av Svenska Röda Korsets styrelse.
Inträde
Var och en som vill bli medlem ska betala av Riksstämman fastställd årlig med
lemsavgift. Medlemskapet räknas från dagen då Svenska Röda Korset mottagit
medlemsavgiften.
Till och med den 31 december det år medlem fyller 30 år ingår i medlemskapet
att denna även är medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund. Medlem i
Röda Korsets Ungdomsförbund är även medlem i Svenska Röda Korset.
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Medlem tillhör krets (lokalorganisation) eller väljer aktivt att avstå från krets
tillhörighet. För medlem som avstått från kretstillhörighet gäller samma regler
som för kretsmedlem enligt dessa stadgar med undantag av §§ 11–13 som inte
äger tillämpning för denna. Medlem kan tillhöra fler kretsar än en och betalar
då medlemsavgift i varje sådan krets.
Medlemskap är en förutsättning för att verka som förtroendevald inom Svenska
Röda Korset.
Den som är anställd inom Svenska Röda Korset kan inte vara förtroendevald på
någon nivå inom organisationen.
Utträde
Utträde begärs hos den krets medlemmen tillhör eller hos Svenska Röda Korsets
styrelse. Medlem kan när som helst begära utträde.
Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift för avgiftsåret har utträtt ur
organisationen.
Medlem som utträtt kan återinträda i organisationen genom att på nytt erlägga
medlemsavgift i enlighet med § 4.
Uteslutning
Uteslutning kan ske av medlem som genom sitt handlande gravt bryter mot
stadgarnas ändamålsparagraf (§ 1) eller i övrigt agerar i strid med Röda Korsets
grundprinciper. Medlem som utesluts ska omgående informeras skriftligen.
Vid överträdelse av §§ 1-3 i stadgarna, vid misskötsel av ekonomisk förvaltning,
vid överträdelse av uppförandekoden eller vid på annat sätt överskridande av
befogenheter kan Svenska Röda Korsets styrelse, kretsstyrelse eller medlem
initiera uteslutning av medlem. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen för den
krets som medlemmen tillhör eller för medlem utan kretstillhörighet av Svenska
Röda Korsets styrelse.
Beslutet verkställs omedelbart och gäller hela Svenska Röda Korset.
Beslut om uteslutning kan inom sex månader överklagas till Svenska
Röda Korsets styrelse. Styrelsens beslut kan ej överklagas.
Återinträde av utesluten medlem ska prövas.
§ 5 Frivillighet
Frivilliguppdraget är öppet för alla som tar ställning för och agerar enligt
Röda Korsets ändamål och grundprinciper utan diskriminering av något slag.
Frivilligas rättigheter och skyldigheter anges i frivilligpolicyn och uppförande
koden som fastställs av Svenska Röda Korsets styrelse.
§ 6 Nationell nivå
Svenska Röda Korset leds av Riksstämman och Svenska Röda Korsets styrelse.
Svenska Röda Korset har sitt säte i Stockholm.

6
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§ 7 Lokal nivå
Svenska Röda Korset är lokalt organiserat i kommunkretsar. Undantag får göras
efter medgivande från Svenska Röda Korsets styrelse. Bildandet av ny krets god
känns av Svenska Röda Korsets styrelse.
Varje krets är en juridisk person och enligt grundprincipen om Enhet formellt
underställd Svenska Röda Korsets styrelse. Krets ska följa de beslut som fattas
av Riksstämman och Svenska Röda Korsets styrelse.
En krets verkar inom ett visst geografiskt område och leds av en kretsstyrelse.
Kretsstyrelsen kan organisera kretsens verksamhet i grupper utifrån allmän
inriktning (rödakorsgrupper) eller särskild inriktning (verksamhetsgrupper).
Rödakorsgruppen och verksamhetsgruppen är inte en juridisk person utan
underställd kretsstyrelsen.
Kretsar ska där så är möjligt samverka med varandra.
Kretsarnas namn, säte och geografiska område fastställs av Svenska
Röda Korsets styrelse. I namnet ska ordet krets ingå.
En krets upplöses genom kretsstämmans beslut, vilket överlämnas till Svenska
Röda Korsets styrelse för bekräftelse. Då krets bryter mot §§ 1-3 i stadgarna,
missköter sin ekonomiska förvaltning eller på annat sätt överskrider sina
befogenheter, kan Svenska Röda Korsets styrelse besluta om upplösning.
Svenska Röda Korsets styrelse meddelar då bestämmelser om kretsens tillgångar
och handlingar.
§ 8 Barn- och ungdomsverksamhet
Röda Korsets Ungdomsförbund är Svenska Röda Korsets ungdomsförbund och
har status som självständig organisation inom Svenska Röda Korset.
Röda Korsets Ungdomsförbund är en juridisk person och ingår enligt grund
principen om Enhet formellt i Svenska Röda Korset. Ungdomsförbundet ska
följa de beslut som fattas av Riksstämman och Svenska Röda Korsets styrelse i
enlighet med § 10.
Ungdomsförbundets högsta beslutande organ är riksårsmötet.
Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor för att skapa respekt
för människovärdet, öka förståelsen människor emellan samt förhindra och
lindra mänskligt lidande.
Svenska Röda Korset ska samarbeta med Röda Korsets Ungdomsförbund på
alla nivåer.
§ 9 Krisorganisation
För verksamhet i och beredskap inför väpnade konflikter och andra större
samhällskriser i Sverige upprättas inom Svenska Röda Korset en särskild
krisorganisation. Bestämmelser för sådan verksamhet fastställs av Svenska
Röda Korsets styrelse.
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På nationell nivå organiseras en reducerad Svenska Röda Korsets styrelse som är
beslutför med minst fem ledamöter.
På lokal nivå organiseras en reducerad kretsstyrelse med minst två ledamöter.
§ 10 Riksstämman
Uppdrag
Riksstämman ansvarar för att besluta om den övergripande styrningen och
inriktningen av Svenska Röda Korset så att föreningen utvecklas nationellt och
internationellt enligt det uppdrag som anges i den internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsens stadgar.
Riksstämman är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ.
Stämman ska hållas senast den 15 juni vartannat år.
Stämman utgörs av närvarande
• ombud för Svenska Röda Korset i samtliga kommuner
• ombud från Röda Korsets Ungdomsförbund
• ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse
Stämman leds av den eller de personer som stämman väljer. Vid stämman förs
protokoll som justeras av ordföranden vid stämman och två personer som
stämman väljer.
Uppgifter
Riksstämman
a) beslutar om stämmans stadgeenliga sammankallande
b) fastställer arbetsordning för Riksstämman
c) fastställer Svenska Röda Korsets stadgar
d) fastställer ekonomiskt regelverk för Svenska Röda Korset
e) fastställer arbetsgivarregelverk för Svenska Röda Korset
f) beslutar om Svenska Röda Korsets förtroendemannaorganisation
g) fastställer Svenska Röda Korsets strategiska inriktning
h) fastställer medlemsavgiftens storlek för den närmaste tvåårsperioden och
beslutar om avgiftens fördelning mellan Svenska Röda Korsets styrelse och
kretsarna
i) behandlar årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för Svenska
Röda Korsets styrelse och revisionsberättelse över styrelsens verksamhet
och förvaltning för vart och ett av de två senaste verksamhetsåren
j) fastställer balans- och resultaträkningar
k) beslutar i frågan om ansvarsfrihet för Svenska Röda Korsets styrelse
för vart och ett av de två senaste verksamhetsåren
l) beslutar i anledning av avgivna motioner och förslag
m) väljer ordförande för Svenska Röda Korset
n) väljer övriga elva ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse
o) fastställer uppdrag och arvode för Svenska Röda Korsets ordförande samt
ersättningsprinciper för Svenska Röda Korsets styrelses övriga ledamöter
och andra förtroendevalda inom föreningen
8
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p) beslutar om antal ledamöter i valberedningen
q) väljer valberedning och fastställer uppdragsbeskrivning för denna
r) väljer revisionsbyrå med namngiven revisor och ersättare för denna,
föreningsrevisorer och ersättare för dessa enligt bestämd turordning samt
fastställer uppdragsbeskrivning för föreningsrevisorerna
s) förrättar eventuella övriga val
t) fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter

Meddelande om tid och plats
Meddelande om tid och plats för Riksstämman ska sändas till samtliga kretsar,
ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse, Röda Korsets Ungdomsförbund
och revisorerna senast den 15 december året före Riksstämman.
Motioner och förslag
Medlemmar, kretsar och Röda Korsets Ungdomsförbund har rätt att avge
motioner.
Svenska Röda Korsets styrelse har rätt att avge förslag.
Motioner till Riksstämman ska vara Svenska Röda Korsets styrelse tillhanda
senast den sista februari riksstämmoåret.
Styrelsens förslag till strategisk inriktning, förslag till stadgar och förslag till
medlemsavgifter ska sändas ut senast den 15 december året före Riksstämman i
samband med ovannämnda meddelande om tid och plats.
Kallelse
Skriftlig kallelse, årsredovisningar, föredragningslista, styrelsens förslag och
dess yttranden över motioner samt valberedningens förslag ska sändas till riks
stämmoombuden, ledamöterna i styrelsen, Röda Korsets Ungdomsförbund och
revisorerna senast fem veckor före Riksstämman.
Rösträtt och beslutförhet
Riksstämman är beslutför när minst tre fjärdedelar av de röstberättigade är
närvarande. Röstberättigade är på Riksstämman registrerade ombud samt
ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, vilka vardera har en röst. Röstning
sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning om stämman beslutar det.
Som Riksstämmans beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid
lika röstetal, den mening som vinner genom lottning.
Beslut om ändring av stadgarna kräver två tredjedels majoritet av de
röstberättigade.
Ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse får inte delta i beslut som gäller
ansvarsfrihet för styrelsen, val av revisorer och beslut om uppdragsbeskrivning
för föreningsrevisorer, val av styrelse, fastställande av arvode till Svenska
Röda Korsets ordförande och ersättning till styrelsens ledamöter samt val av
och fastställande av uppdragsbeskrivning för valberedningen.
Val till Svenska Röda Korsets styrelse ska om det finns flera kandidater till en
styrelseplats alltid ske genom sluten omröstning.
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Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant från varje region, en represen
tant från Röda Korsets Ungdomsförbund samt en ordförande. Vart och
ett av regionråden ska nominera en ledamot från sin region. Röda Korsets
Ungdomsförbunds förbundsstyrelse ska nominera en ledamot. Svenska
Röda Korsets styrelse ska nominera en ordförande till valberedningen.
Mandatperioden motsvarar en riksstämmoperiod, det vill säga två år.
Ordförandes sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra riksstämmo
perioder, det vill säga åtta år.
Övriga ledamöters sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra
riksstämmoperioder, det vill säga åtta år.
Om behov av fyllnadsval av valberedningen däremellan uppstår ska ny leda
mot väljas av riksstämmoombuden i den region som nominerat ledamoten.
Regionrådet i berörd region ska nominera ledamot. Fyllnadsval genomförs
enligt av Svenska Röda Korsets styrelse beslutad valordning.
Ledamot som valts genom fyllnadsval erhåller samma mandat som ledamot
vald av Riksstämman.
Ledamot som valts genom fyllnadsval får efter stämmoperioden väljas om för
högst fyra sammanhängande riksstämmoperioder.
Särskild uppdragsbeskrivning för valberedningen fastställs av Riksstämman.
Valberedningen ska till Riksstämman lämna förslag till
•

ordförande för Svenska Röda Korset (tillika för Svenska Röda Korsets
styrelse)
• övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse
• revisorer (såväl auktoriserad revisor som föreningsrevisorer) samt ersättare
för dessa enligt bestämd turordning
• riksstämmopresidium
• rösträknare och justerare under Riksstämman
• redaktionskommitté under Riksstämman
Valberedningen ska i sitt arbete särskilt beakta sista punktsatsen i § 3b och de tre
första styckena i § 10.
Valberedningen föreslår till Riksstämman uppdragsbeskrivning och arvode för
Svenska Röda Korsets ordförande samt ersättningsprinciper till övriga leda
möter i Svenska Röda Korsets styrelse och eventuellt andra förtroendevalda.
Medlem och krets har rätt att nominera till ovanstående poster. Nomineringar
till ovanstående poster ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 oktober
året före Riksstämman.
Ombud
Uppdrag
Riksstämmoombud deltar vid Riksstämman på uppdrag av kretsen i kommunen
och ska fatta beslut i de aktuella frågorna. Ombud förbereder, bevakar, informe
rar om och följer upp Riksstämmans beslut i kretsen.
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Mandatperioden motsvarar en riksstämmoperiod, det vill säga två år.
Ombuds sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra riksstämmo
perioder, det vill säga åtta år.
Ombud väljs av medlemmarna i kretsen. Valbara som ombud är medlemmarna
i kretsen. Kretsstyrelsen inom varje kommun beslutar huruvida ombud och
ersättare till Riksstämman väljs vid kretsstämma eller extra kretsstämma.
Till Riksstämman väljs ett ombud och ersättare. Om en kommun saknar ombud
kan ombud väljas från angränsande kommun.
Vid förfall för såväl ombud som ersättare väljer kretsmedlemmarna i kommunen
nytt ombud.
I kommuner med fler än 3 000 medlemmar väljs härutöver ett ombud och
ersättare för varje ytterligare påbörjat 3 000-tal medlemmar. Beräkningen av
antalet extra ombud grundas på det antal medlemmar som registrerats per
den 31 december två år före Riksstämman. Antalet ombud från en region får
emellertid aldrig understiga fyra.
I kommuner med fler kretsar samråder kretsarna kring fördelning av antal
ombud och hur dessa ska väljas.
Kretsstyrelsen anmäler senast den 5 mars riksstämmoåret till Svenska
Röda Korsets styrelse ombuden vid Riksstämman.
Svenska Röda Korsets styrelse beslutar om valordning för val av riksstämmo
ombud.
Röda Korsets Ungdomsförbund utser högst tio ombud.
Extra Riksstämma
Extra Riksstämma ska hållas när
•
•
•
•

Svenska Röda Korsets styrelse beslutar det
minst hälften av riksstämmoombuden begär det
minst hälften av regionråden begär det eller
någon av revisorerna anser detta påkallat med anledning av revisionen för
året efter föregående Riksstämma
• revisorerna begär detta med anledning av att styrelsen på grund av avsä
gelser eller annat permanent förfall inte längre är beslutför. Att kalla till
extra Riksstämma enligt denna punkt åligger därvid kvarvarande styrelse
ledamöter i samråd med revisorerna.
Ombuden vid extra Riksstämma är ombuden vid föregående ordinarie
Riksstämma.
Skriftlig kallelse med föredragningslista utsänds till riksstämmoombuden,
ledamöterna i Svenska Röda Korsets styrelse, Röda Korsets Ungdomsförbund
och revisorerna senast fyra veckor före extrastämman.
Stämman behandlar endast ärenden som angetts i kallelsen.
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§ 11 Svenska Röda Korsets styrelse
Uppdrag
Svenska Röda Korsets styrelse styr Svenska Röda Korsets verksamhet på upp
drag av Riksstämman. Styrelsen bär mellan Riksstämmorna det yttersta ansvaret
för Svenska Röda Korsets verksamhet och ekonomi samt för den övergripande
strategiska utvecklingen.
Ordförande och övriga ledamöter
Styrelsens ordförande har särskilt ansvar att företräda organisationen i Sverige
och i de internationella stadgeenliga mötena samt att leda Svenska Röda Korsets
styrelses arbete.
Svenska Röda Korsets styrelses ledamöter ska vara goda representanter för
Svenska Röda Korset. Styrelsen ska vara sammansatt av en bred och relevant
kompetens med erfarenhet från styrelse- och ledningsuppdrag, erfarenhet från
olika delar av Sverige och samhället samt sakkunskap inom för Svenska
Röda Korset särskilt viktiga områden.
Svenska Röda Korsets styrelse ska bestå av en ordförande och ytterligare
elva ledamöter. Av dessa ska en utgöras av ordföranden i Röda Korsets
Ungdomsförbund.
Styrelsen utser inom sig en eller flera vice ordförande.
Mandatperioden motsvarar en riksstämmoperiod, det vill säga två år.
Ordförandes sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra riks
stämmoperioder, det vill säga åtta år.
Övriga ledamöters sammanhängande mandattid kan högst uppgå till fyra
riksstämmoperioder, det vill säga åtta år.
Ordförandes och ledamöters mandattid är oberoende av varandra.
Ledamot som valts genom fyllnadsval får efter stämmoperioden väljas om för
högst fyra sammanhängande riksstämmoperioder.
Om ordföranden avgår under pågående mandatperiod väljer styrelsen inom sig
en ny ordförande för återstående mandattid.
Styrelseledamot ska vara myndig och får ej vara försatt i konkurs eller medde
lad näringsförbud. Ledamot får ej heller ha betalningsanmärkningar och/eller
förfallna obetalda skatteskulder.
I det fall ledamot avgår under pågående mandatperiod ska styrelsen vid behov
besluta om fyllnadsval. Fyllnadsval ska ske vid extra Riksstämma i första hand
genom beslut per capsulam.
Uppgifter
Svenska Röda Korsets styrelse
a) utgör högsta beslutande organ under tiden mellan Riksstämmorna
b) beslutar om Svenska Röda Korsets långsiktiga inriktning i enlighet med
stadgarna och av Riksstämman fattade beslut
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c) ansvarar för Svenska Röda Korsets nationella och internationella
verksamhet och att denna drivs ändamålsenligt och utifrån den strategiska
inriktningen
d) företräder Svenska Röda Korset i den internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsen och i externa sammanhang
e) ansvarar för att Svenska Röda Korset följer de i § 2 redovisade reglerna för
användningen av rödakorsmärket
f) meddelar tid och plats för Riksstämman samt kallar till denna
g) fastställer årligen verksamhetsplan och budget för föreningen Svenska
Röda Korset
h) fastställer planerings- och uppföljningssystem för Svenska Röda Korset
i) ansvarar för att Svenska Röda Korset bedriver verksamhet i hela landet
j) utser de personer som har rätt att teckna föreningen Svenska Röda Korsets
firma
k) behandlar andra frågor av principiell eller större ekonomisk betydelse för
Svenska Röda Korsets verksamhet
l) fastställer årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för Svenska
Röda Korsets styrelse för närmast föregående verksamhetsår samt över
lämnar årsredovisningen och revisionsberättelsen över styrelsens verksamhet
och förvaltning under riksstämmoperioden till Riksstämman
m) överlämnar motioner med eget yttrande till Riksstämman
n) ansvarar för förslag till Riksstämman avseende Svenska Röda Korsets verk
samhet, strategiska inriktning, förtroendemannaorganisation och förvaltning
o) upprättar delegationsordning för regionråden
p) kallar regionrådsordförandena till gemensamma överläggningar (se § 14)
q) sammankallar vartannat år Regionalt forum (se § 14)
r) utser generalsekreterare för Svenska Röda Korset
s) fastställer instruktion för generalsekreteraren
t) fastställer Röda Korsets Ungdomsförbunds grundstadgar efter hörande av
eller på förslag av riksårsmötet
u) behandlar årsredovisning samt revisionsberättelse för Röda Korsets
Ungdomsförbund
v) beslutar om delegation till riksårsmötet angående frågan om ansvarsfrihet
för Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse
w) utser styrelser för stiftelser och andra organisationer under styrelsens ansvar
x) fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter
Styrelsen får uppdra åt ordföranden, presidiet – ordförande samt vice ord
förande – eller andra personer att var för sig eller flera i förening hantera
uppgifter och andra frågor enligt styrelsens bestämmande.
Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen inklusive jävsregler.
Styrelsen samarbetar med Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse.
Svenska Röda Korsets styrelse äger rätt att vid överträdelse av §§ 1–3 i stadgarna,
vid misskötsel av ekonomisk förvaltning, vid överträdelse av uppförandekoden
eller vid på annat sätt överskridande av befogenheter lämna varning till ledamot
i Svenska Röda Korsets styrelse.
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Sammanträden
Svenska Röda Korsets styrelse ska sammanträda minst sex gånger om året.
Sammanträdet leds av ordföranden eller vice ordförande.
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och
en ledamot som styrelsen utser.
Ordföranden i styrelsen bestämmer tid och plats för sammanträde. Skriftlig
kallelse och föredragningslista utsänds senast en vecka före sammanträdet.
Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst. Styrelsen är beslutför när minst
åtta ledamöter, bland dem ordföranden eller en vice ordförande, är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid lika
röstetal, den mening som sammanträdets ordförande biträder.
Generalsekreterare och tjänstepersonsorganisation
Svenska Röda Korsets styrelse biträds av en generalsekreterare som leder en
tjänstepersonsorganisation. Tjänstepersonsorganisationen ska samarbeta med
kretsar och regionråd samt med övriga förtroendevalda. Svenska Röda Korsets
styrelse beslutar om tjänstepersonsorganisationens övergripande organisation.
§ 12 Kretsstämma
Kretsstämman är kretsens högsta beslutande organ.
Stämman ska hållas före februari månads utgång varje år.
Stämman utgörs av närvarande medlemmar i kretsen.
Stämman leds av den eller de personer som stämman väljer.
Vid stämman förs protokoll som justeras av ordföranden vid stämman och två
personer som stämman väljer.
Stämman kan genomföras fysiskt eller digitalt. Kretsstyrelsen beslutar om detta.
Uppgifter
Kretsstämman

a) beslutar i frågan om stämmans stadgeenliga sammankallande
b) behandlar verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse för
närmast föregående verksamhetsår
c) fastställer balans- och resultaträkning
d) beslutar i frågan om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen
e) behandlar frågan om inriktning av verksamheten för kommande
verksamhetsår
f) beslutar i anledning av motioner och förslag till kretsstämman
g) beslutar om antal ledamöter i kretsstyrelsen
h) fastställer mandatperiod för ledamöterna i kretsstyrelsen
i) väljer ordförande i kretsen
j) väljer övriga ledamöter till kretsstyrelsen
k) väljer ledamöter till valberedningen
l) väljer revisorer och ersättare för dessa
m) väljer riksstämmoombud
n) kan yttra sig över Svenska Röda Korsets styrelses förslag till stadgar samt
medlemsavgift och fördelningen av denna
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Kallelse
Personlig kallelse till kretsstämman ska utsändas till kretsens medlemmar och
revisorer via brev eller e-post senast tre veckor före stämman. Handlingarna ska
hållas tillgängliga minst en vecka före kretsstämman.
I kallelsen ska anges tid och plats, vilka ärenden som ska behandlas på stämman
samt var verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, styrelsens förslag
och valberedningens förslag hålls tillgängliga.
Motioner och förslag
Kretsmedlem har rätt att avge motion. Kretsstyrelsen har rätt att avge förslag.
Motion ska vara kretsstyrelsen tillhanda senast två veckor före stämman.
Rösträtt och beslutförhet
Kretsstämman är beslutför med närvarande medlemmar.
Röstberättigade vid kretsstämman är närvarande medlemmar i kretsen, vilka er-
lagt medlemsavgift i enlighet med § 4. Medlemmarna har vardera en röst. Röstning
sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning om stämman beslutar det.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara
ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet ska förete en
skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Som kretsstämmans beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller,
vid lika röstetal, den mening som vinner genom lottning.
Ledamöterna i kretsstyrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för
styrelsen eller vid val av revisorer.
Beslut om upplösning av krets kräver två tredjedels majoritet av de
röstberättigade.
Valberedning
Valberedningen ska bestå av en ordförande och minst två ledamöter.
Valberedningen ska inom sig utse ordförande.
Mandatperioden motsvarar ett år.
Ordförandes sammanhängande mandattid kan uppgå till högst åtta år.
Övriga ledamöters sammanhängande mandattid kan uppgå till högst åtta år.
Ordförandes och ledamöters mandattid är oberoende av varandra.
Valberedningen ska till kretsstämman lämna förslag till
• ordförande i kretsen (tillika för kretsstyrelsen)
• övriga ledamöter i kretsstyrelsen
• revisorer och ersättare för dessa
• ordning för val av valberedning inför nästa kretsstämma
Valberedningen ska även lämna förslag till riksstämmoombud inför val av
sådant.
Valberedningen ska i sitt arbete särskilt beakta sista punktsatsen i § 3b.
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Extra kretsstämma
Extra kretsstämma ska hållas när
•
•
•
•

kretsstyrelsen beslutar det
minst hälften av medlemmarna i kretsen begär det eller
någon av revisorerna begär det
Svenska Röda Korsets styrelse begär det

Personlig kallelse utsänds senast två veckor före stämman. Stämman behandlar
endast ärenden som angetts i kallelsen.
§ 13 Kretsstyrelse
Uppdrag
Kretsstyrelsens uppdrag är att verka för att förbättra situationen för de mest
utsatta och ansvarar inom sitt geografiska område för att verksamheten all
tid utgår från ändamålsparagrafen (§ 1) och den strategiska inriktningen.
Kretsstyrelsen har att arbeta för en väl fungerande förening som bedriver rele
vant verksamhet och resursmobilisering.
Ordförande och övriga ledamöter
Kretsens ordförande leder kretsstyrelsens arbete.
Kretsstyrelse ska bestå av ordförande och ytterligare minst fyra ledamöter.
Kretsstyrelsen ska inom sig utse kassör och kan inom sig utse vice ordförande.
Kretsstämman beslutar om antalet ledamöter. Valbara till kretsstyrelsen är med
lemmarna i kretsen.
Mandatperioden kan uppgå till högst två år.
Ordförandes sammanhängande mandattid kan uppgå till högst åtta år. Övriga
ledamöters sammanhängande mandattid kan uppgå till högst åtta år.
Undantagsvis kan mandattiden förlängas ytterligare ett år i taget om stämman
så beslutar.
Ordförandes och ledamöters mandattid är oberoende av varandra.
Uppgifter
Kretsstyrelsen

a) utgör högsta beslutande organ under tiden mellan kretsstämmorna
b) leder, förvaltar, följer upp och utvecklar kretsen och dess verksamhet i enlig
het med stadgarna samt av Riksstämman, Svenska Röda Korsets styrelse
och kretsstämman fattade beslut
c) undersöker fortlöpande lokala humanitära behov utifrån den strategiska
inriktningen
d) fastställer ettårig verksamhetsplan och budget för kretsens verksamhet
e) fastställer plan för kris och beredskap för kretsen
f) värvar medlemmar
g) rekryterar frivilliga och ger dem förutsättningar att utföra sitt uppdrag
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h) håller medlemmar och frivilliga informerade
i) bedriver påverkansarbete inom kommunen
j) utarbetar verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående verk
samhetsår och i förekommande fall förvaltningsberättelse samt överlämnar
dessa tillsammans med revisionsberättelsen över kretsstyrelsens verksamhet
och förvaltning till kretsstämman
k) meddelar tid och plats för kretsstämman samt kallar till denna
l) avger förslag om kretsens verksamhet samt överlämnar inkomna motioner
med eget yttrande till kretsstämman
m) insänder fastställt och reviderat bokslut som ska vara Svenska Röda Korsets
styrelse tillhanda senast den 5 mars
n) beslutar om huruvida val av riksstämmoombud och ersättare till detta/dessa
sker vid kretsstämma eller extra kretsstämma till vilket kretsmedlemmarna
inom kommunen kallas och anmäler detta/dessa ombud senast den 5 mars
riksstämmoåret till Svenska Röda Korsets styrelse
o) sänder motioner till Riksstämman
p) utser den eller de personer som har rätt att teckna kretsens firma
q) samverkar med kommunen, myndigheter, organisationer, företag och andra
aktörer inom kommunen
r) upprättar i förekommande fall delegationsordning för rödakorsgrupp och
verksamhetsgrupp
s) fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter
Kretsstyrelsen får uppdra åt ordföranden, arbetsutskott, frivilligledare eller
andra personer att var för sig eller flera i förening hantera uppgifter och andra
frågor enligt kretsstyrelsens bestämmande.
Kretsstyrelsen kan till sig adjungera extern person.
Kretsstyrelsen äger rätt att vid överträdelse av §§ 1–3 i stadgarna, vid missköt
sel av ekonomisk förvaltning, vid överträdelse av uppförandekoden eller vid på
annat sätt överskridande av befogenheter lämna varning till förtroendevald i
kretsen.
Sammanträden
Kretsstyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger om året.
Sammanträdet leds av ordföranden eller vice ordföranden.
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och
en ledamot som styrelsen utser.
Ordföranden i kretsstyrelsen bestämmer tid och plats för sammanträdet. Kallelse
utfärdas på sätt som ordföranden bestämmer.
Röstning sker öppet och varje ledamot har en röst. Styrelsen är beslutför när
minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om
eller, vid lika röstetal, den mening som sammanträdets ordförande biträder.
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§ 14 Regionråd
Uppdrag
Regionrådet ansvarar för att stödja förtroendevalda inom regionen i syfte att
stärka kretsarnas arbete med att genomföra den strategiska inriktningen.
Ordförande och övriga ledamöter
Svenska Röda Korset är indelat i tio regioner. Inom varje region ska finnas ett
regionråd.
Regionråd väljs av de församlade riksstämmoombuden i regionen vid ett möte
till vilket avgående regionråd kallar. Valbara till regionråd är medlemmarna
i en krets i regionen. Val genomförs och valberedning utses enligt av Svenska
Röda Korsets styrelse beslutad valordning. Det nyvalda regionrådet har rätt
att inom sig utse två observatörer till Riksstämman.
Sju till nio ledamöter ska väljas varav regionrådet inom sig väljer en ord
förande. Regionrådet ska inom sig också utse vice ordförande. Ersättare
kan väljas. Regionråd kan till sig adjungera representant för Röda Korsets
Ungdomsförbund inom regionen.
Regionrådet kan även till sig adjungera extern person.
Mandatperioden för ledamöter är två år. Sammanhängande mandattid kan
högst uppgå till åtta år. Mandattiden för regionråd inleds när Riksstämman
är avslutad och löper till och med nästkommande Riksstämma. Om behov av
fyllnadsval av regionråd däremellan uppstår beslutar regionrådet att fyllnadsval
ska ske. Fyllnadsval genomförs enligt av Svenska Röda Korsets styrelse beslutad
valordning.
Regionrådet är inte en juridisk person.
Uppgifter
Regionrådet
a) stödjer och uppmuntrar samverkan mellan kretsarna i deras arbete med den
strategiska inriktningen
b) samlar kunskap och kännedom om regionens kretsar och deras verksamhet
c) är ett led i informationsutbytet och dialogen mellan kretsarna och Svenska
Röda Korsets styrelse
d) initierar och för dialog med myndigheter och andra aktörer inom regionen i
frivilligfrågor
e) bedriver påverkansarbete inom regionen
f) fullgör de uppgifter som av Svenska Röda Korsets styrelse uppdras och
delegeras till regionrådet
Regionrådet får uppdra åt ordföranden, arbetsutskott, kretsstyrelse eller andra
personer att var för sig eller flera i förening hantera uppgifter och andra frågor
enligt regionrådets bestämmande.
Sammanträden
Regionrådet ska sammanträda minst fyra gånger om året. Sammanträdet leds
av ordföranden eller vice ordföranden. Vid sammanträdet förs protokoll som
justeras av sammanträdets ordförande och en ledamot som rådet utser.
18
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Ordföranden i regionrådet bestämmer tid och plats för sammanträdet.
Kallelse utfärdas på sätt som ordföranden bestämmer.
Röstning sker öppet och varje ledamot har en röst. Rådet är beslutfört när minst
hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordförande, är närva
rande. Som rådets beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid
lika röstetal, den mening som sammanträdets ordförande biträder.
Övriga möten
Svenska Röda Korsets styrelse och ordförandena i samtliga regionråd samman
träder minst fyra gånger per år.
Därtill inkallar Svenska Röda Korsets styrelse vartannat år Regionalt forum
bestående av samtliga regionråd och styrelsen för diskussioner om övergripande
frågor. Styrelsen kan vid behov inkalla extra Regionalt forum.
§ 15 Förvaltning
Svenska Röda Korsets tillgångar ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryg
gande sätt och endast användas för Svenska Röda Korsets egen verksamhet eller
i Svenska Röda Korsets verksamhet tillsammans med annan organisation,
i enlighet med föreningens ändamål enligt § 1.
Tillgångar som genom avtal, insamling, gåva eller testamente tillfaller Svenska
Röda Korset för särskilt ändamål ska endast användas för detta ändamål i verk
samhet som bedrivs av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
eller av rörelsen tillsammans med annan organisation, i enlighet med föreningens
ändamål enligt § 1.
Tillgångar som genom avtal, insamling, gåva eller testamente tillfaller Svenska
Röda Korset, utan att särskilda villkor föreskrivits för deras användning, ska
endast användas för verksamhet som bedrivs av den internationella rödakorsoch rödahalvmånerörelsen eller av rörelsen tillsammans med annan organisation,
i enlighet med föreningens ändamål enligt § 1.
Tillgångar som genom avtal, insamling, gåva eller testamente erbjuds Svenska
Röda Korset och för vilkas användning särskilda villkor har föreskrivits, ska
endast mottas om villkoren överensstämmer med Svenska Röda Korsets ända
mål och grundprinciperna för den internationella rödakors- och rödahalvmåne
rörelsen.
Tillgångar som genom avtal, insamling, gåva eller testamente erbjuds Svenska
Röda Korset och som kommer från verksamhet som inte överensstämmer med
grundprinciperna för den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
ska inte mottas.
Tillgångar enligt ovan får således inte överföras till annan part utanför Svenska
Röda Korset.
Verksamhet utanför Sverige får bedrivas eller stödjas endast efter medgivande
från Svenska Röda Korsets styrelse.
Ekonomiskt bistånd (kontantbidrag) får ej ges till enskild person eller annan
organisation eller till dess verksamheter.
Materiellt bistånd får vid särskild situation ges till enskild person.
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§ 16 Firmateckning för Svenska Röda Korsets styrelses verksamhet
Firmatecknare för Svenska Röda Korsets styrelse fastställs i firmateckningsrätt
som fastställs av Svenska Röda Korsets styrelse.
Firmatecknare ska vara myndig och får ej vara försatt i konkurs eller meddelad
näringsförbud. Denna får ej heller ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna
obetalda skatteskulder.
Firmatecknare får ej vidta åtgärd som är främmande för Svenska Röda Korsets
ändamål och grundprinciper.
Firmatecknare får ej heller utan bemyndigande av Svenska Röda Korsets styrelse
för Svenska Röda Korsets räkning
•
•
•
•

köpa, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt
upplåta nyttjanderätt eller servitut i sådan egendom
placera pengar i aktier, obligationer och liknande
ingå borgen eller uppta eller bevilja lån

§ 17 Firmateckning för kretsstyrelses verksamhet
Firmatecknare för kretsen kan teckna kretsens firma var för sig. För belopp
överstigande tre basbelopp ska dock kretsens firma tecknas av dessa i förening
för att äga giltighet.
Firmatecknare ska vara myndig och får ej vara försatt i konkurs eller meddelad
näringsförbud. Denna får ej heller ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna
obetalda skatteskulder.
Firmatecknare får ej vidta åtgärd som är främmande för Svenska Röda Korsets
ändamål och grundprinciper.
Firmatecknare får ej heller utan bemyndigande av kretsstyrelsen för kretsens
räkning
•
•
•
•

köpa, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt
upplåta nyttjanderätt eller servitut i sådan egendom
placera pengar i aktier, obligationer och liknande
ingå borgen eller uppta eller bevilja lån

§ 18 Revision av Svenska Röda Korsets styrelses verksamhet
Svenska Röda Korsets styrelses verksamhet och förvaltning granskas för varje
kalenderår av tre revisorer. Revisionsbyrå liksom revisorer och ersättare för
dessa väljs av Riksstämman för närmast följande tvåårsperiod. En av de valda
revisorerna och ersättaren för denna ska vara auktoriserad revisor.
Auktoriserad revisor bör ej vara medlem.
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För de två övriga revisorerna, föreningsrevisorerna, motsvarar mandatperioden
en riksstämmoperiod, det vill säga två år. Föreningsrevisorernas sammanhäng
ande mandattid kan högst uppgå till fyra riksstämmoperioder, det vill säga åtta
år. Föreningsrevisor ska vara myndig och får ej vara försatt i konkurs eller med
delad näringsförbud. Föreningsrevisor får ej heller ha betalningsanmärkningar
och/eller förfallna obetalda skatteskulder.
Under riksstämmoår ska årsredovisning för närmast föregående verksamhetsår
vara revisorerna tillhanda senast sju veckor före Riksstämman. Övriga år ska
årsredovisning för närmast föregående verksamhetsår vara revisorerna tillhanda
senast den 5 april.
Under riksstämmoår avger revisorerna revisionsberättelse för närmast föregå
ende verksamhetsår med uppgift om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte
senast sex veckor före Riksstämman till Svenska Röda Korsets styrelse. Övriga
år avger revisorerna revisionsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
med uppgift om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte senast den 15 april till
Svenska Röda Korsets styrelse.
Vid Riksstämman ska revisorerna närvara och föredra revisionsberättelserna.
Vid Riksstämma, extra Riksstämma, sammanträde med Svenska Röda Korsets
styrelse, regionrådens sammanträden och övriga möten har revisorerna närvarooch yttranderätt.
Revisorerna har rätt att ta del av Svenska Röda Korsets samtliga räkenskaper,
protokoll och övriga handlingar, såväl på nationell som på lokal nivå.
Särskild uppdragsbeskrivning för de icke auktoriserade revisorerna fastställs av
Riksstämman.
§ 19 Revision av kretsstyrelses verksamhet
Kretsstyrelses verksamhet och förvaltning granskas för varje kalenderår av två
revisorer. Revisorerna och ersättare för dessa väljs av kretsstämman för närmast
följande kalenderår. Minst en av revisorerna ska vara en person med särskild
insikt i ekonomiska frågor. För krets med totala intäkter på minst tre miljoner
kronor ska en av revisorerna och ersättaren för denna vara auktoriserad revisor.
Revisor behöver ej vara medlem.
Bokslut ska vara revisorerna tillhanda senast två veckor före kretsstämman.
Revisorerna ska senast tre dagar före kretsstämman avge revisionsberättelse
till kretsstyrelsen, med uppgift om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.
Vid kretsstämma, extra kretsstämma och sammanträde med kretsstyrelsen har
revisor närvaro- och yttranderätt.
Revisor har rätt att ta del av kretsens samtliga räkenskaper, protokoll och övriga
handlingar och bör under räkenskapsåret ha kontakt med kretsstyrelsen.
Svenska Röda Korsets styrelse har rätt att få insyn i krets verksamhet och
förvaltning, påtala brister och vidta åtgärder om så erfordras.
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§ 20 Verksamhetsår
Svenska Röda Korsets styrelses och kretsstyrelsernas räkenskaper avslutas per
kalenderår.
§ 21 Tillämpningsföreskrifter
Svenska Röda Korsets styrelse utfärdar anvisningar för tillämpning av
stadgarna.
§ 22 Stadgeändringar
Stadgeändringar av väsentlig natur ska överlämnas till Internationella rödakors
kommitténs och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens
gemensamma stadgekommission. Stadgekommissionens rekommendationer ska
beaktas innan beslut om stadgeändringar fattas.
Beslut om ändring av stadgarna kräver två tredjedels majoritet av de röst
berättigade på Riksstämman.
§ 23 Undantag från och tolkning av stadgarna
Styrelsen har rätt att medge undantag från bestämmelserna i stadgarna.
Beslut om undantag från stadgebestämmelser ska snarast anmälas till förenings
revisorerna och till nästa Riksstämma.
Vid oklarhet om hur stadgarna ska tolkas ska Svenska Röda Korsets styrelse ha
tolkningsföreträde tills Riksstämman beslutar annat.
§ 24 Upplösning av föreningen
Svenska Röda Korset ska upplösas om Riksstämman så beslutar.
Beslut om upplösning kräver två tredjedels majoritet av de röstberättigade. Om
Svenska Röda Korset upplöses tillfaller föreningens tillgångar och handlingar
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Tillgångarna ska
användas till att stödja andra nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningars
verksamhet i enlighet med grundprinciperna. I den mån tillgångarna avser verk
samhet i Sverige tillfaller de en humanitär organisation i Sverige, vars syfte är
förenligt med Röda Korsets grundprinciper.
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