Verksamhetsberättelse för Hörby rödakorskrets 2019
Under det gångna året har styrelsen bestått av: ordförande Anne Andersson, sekreterare Margareta
Albinsson, kassör Ann-Sofie Andreasson, Birgitta Ewald, Ann-Kristin Eriksson, Ann-Christin Johansson
och Inga Olsson. Adjungerade/kontaktpersoner för olika verksamheter har varit Jan Nilsson för FHG, Lena
Tulldahl för Läxhjälp och besöksverksamhet, Ann-Margret Swärd Nilsson för första hjälpen för alla samt
Lotta Wanner för integrationsprojektet Växtkraft.
Antalet medlemmar under 2019 var 180 st varav 141 betalande.
Kretsstämman genom fördes den 24 februari på Kupan med knappt 20 medlemmar närvarande och
ytterligare några intresserade som inte är medlemmar. Sven-Ingvar Sigvardsson berättade om Försvars-

utbildarna och sitt långa engagemang inom området.
Förstahjälpengruppen, som har 14 frivilliga från flera håll i Skåne har varit ute på 15 olika evenemang både
i Skåne och på andra ställen i landet.
Arbete med en lokal krisberedskapsplan har påbörjats så att det nu finns ett utkast till plan. I Olsson har
deltagit i nätverksträff om lokal beredskap.
Förstahjälpen-utbildningar med inriktning på vuxna har genomförts vid tre tillfällen och ett tillfälle med
inriktning på barn. Totalt deltog 48 personer.
Kretsen har fortsatt utveckla sin verksamhet kring ”Första Hjälpen För Alla”. Tre informationstillfällen har
genomförts i kommunen av informatörerna. Sammanlagt var det 15 (6+6+3) personer som deltog under
dessa tillfällen.
Projektet ”Växtkraft i Hörby” har endast drivits på mycket låg nivå då inga bidrag erhållits som möjliggjort
mer omfattande aktiviteter.
Besök på äldreboenden och läxhjälp på Älvdalskolan har fortsatt om än i lägre omfattning än tidigare p g a
sjukdom och att en av de frivilliga gick bort under året.
Under hösten togs kontakt med Östraby skola om intresse för läxhjälp då en av våra frivilliga bor i
närheten. Skolan är positiv och nu utökas Östrabykretsens pågående verksamhet med ytterligare en frivillig.
Bössinsamling har genomförts löpande under året. Insamlingen för Världens barn genomfördes som
bössinsamling då vi fanns på plats vid invigningen av de nya Lågehallarna. Arbetsgruppen i Önneköp har
träffats varannan vecka. För julinsamlingen, som gick till Katastrofhjälpen, ordnades traditionsenligt
jultombola i samband med skyltsöndagen i Hörby. Många affärer, enskilda och företag skänkte vinster.
Lotteriet på Önneköps julmarknad fick ställas in p g a att de praktiska förutsättningarna ändrades så att vårt
deltagande omöjliggjordes.
Secondhandbutiken har varit öppen tre dagar i veckan. Utöver styrelsen finns cirka 15 frivilliga som deltar
regelbundet i verksamheten. Det eftersträvade nollresultatet, dvs att försäljningen ungefär ska täcka
kostnaderna för lokalen nåddes för 2019! Parkeringsplatserna utanför butiken, öppethållande under
sommaren kan vara en del av förklaringen till bättre försäljning samt en allmän trend i samhället att secondhandförsäljningen ökar. Vid ett inbrott i källaren stals 3 jackor tillhörande förstahjälparna.
A-C Johansson deltog i Riksstämman som hölls på Gotland. Rödakorskunskap med 7 deltagare
genomfördes den 22 oktober. Trivselträffar för alla frivilliga ordnades i juni på Mys Inn i Östraby och i
december på Kupan. Kretsen fanns på plats när Kulturkalaset gick av stapeln.
Samverkan kommun/sociala organisationer har bl a inneburit en workshop i maj med deltagande från
kommunalrådet, politiker, tjänstemän och 12-15 personer från sociala organisationer. Presentation av
verksamheten på ett av socialnämndens sammanträden. Vi deltar också i handikapprådets sammanträden
där inriktningen är att utveckla rådet så att fler målgrupper som riskerar att hamna utanför samhällets
gemenskap ska ingå i rådets ansvarsområde.
Slutligen tackar styrelsen för det gångna årets gåvor, bidrag och frivilliginsatser.
Å styrelsens vägnar sammanställt av Anne Andersson den 14 januari 2020

