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Styrelsen under 2017
Rolf Nilsson, ordförande
Britta Heimer Dereborn, vice ordförande
Lennart Karlström, sekreterare
Yvonne Eriksson, kassör
Roger Larsson tom december.
Rose-Marie Pettersson
Anki Spåls
Birgitta Tjernlund
Ulla Hansson
2. Ekonomi
Verksamhetsintäkter 967.684,80 kronor
Kostnader
1.471.038,33 kronor
Bokslutet har intagits som bilaga 1.
3. Verksamheter
Kretsen bedriver en omfattande social verksamhet, en förstahjälpengrupp och ett projekt inom Migration/Flykting.
Samliga verksamheter redovisa utförligt
fr.o.m sida 2. Se även Möteplatser i Gävle,
Bilaga 2
4. Kretsens bidrag till insamlingar m.m.
Kretsen har bidragit till årets insamlingar
med 179.205,00 kronor.
5. Medlemmar
Kretsen hade vid verksamhetsårets slut 1001
medlemmar (708 medlemmar år 2016).
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6. Styrelsesammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 9 gånger.
7. Kretsstämman
Kretsstämman hölls den 23 februari
2017, som vanligt i Tullbomsgården. Stämman var välbesökt.
8. Årets julmässa
Mässan hölls i slutet av november i Wasahuset, Nygatan 9. Mässan var välbesökt och
gav en bruttoinkomst om ca 57 000 kronor
(74 000 kr år 2016).
9. Geflekretsen i media
Kretsens verksamhet har uppmärksammats
i lokaltidningar.
10. Övrigt
Kretsen har under året deltagit i samverkansrådet i Gävle kommun. Som tack till
aktiva frivilliga har en endagsresa genomförts till Grönsöö slott. Kretsen har en
representant i Gävle kommuns POSOMgrupp.
Tack
Styrelsen riktar ett särskilt tack till Länstyrelsen, Gavlegårdarna, Gävle Kommun
och till enskilda givare för generösa bidrag
under verksamhetsåret och till våra hängivna medarbetare som gör kretsens arbete
uppskattat och glädjefyllt.
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Anhörigstöd

				
Ansvarig: Britta Heimer Dereborn			

Projekt Mötesplatser i Gävle

Ansvarig: Anna-Lena Hellman

Verksamheten har bedrivits i samarbete med kommunen och andra organisationer. Frivilliga har varit
engagerade i verksamheten i Anhörigcenter.
Under året har flera föreläsningar och möten för
anhörigvårdare anordnats.

I samarbete med bland andra idrottsföreningar och
bostadsbolag startas mötesplatser med verksamheter
i flera stadsdelar med skiftande aktiviteter. Se bilaga 2

Bussresor för äldre och/eller funktionshindrade
Ansvariga: Inger Eklund, Yvonne Eriksson,

Ulla Hansson, Britta Heimer Dereborn,
Ulla Tegner och Ingeborg Larsson från Hedesundagruppen. Under året har följande resor ordnats för
sammanlagt ett hundratal resenärer.
- en endagsresa till Hälsingland
- en fyradagarsresa till Östergötland
- en endagsresa till Grönsöö slott
- en resa med julbord till Rankhyttans Herrgård
Hedesundagruppen arrangerade en resa till
Rättvik och Staberg.

Första hjälpengruppen

Ansvarig: Alexander Helgesson

Gruppen består av 20 fullt utbildade förstahjälpare
som deltar i skiftande arrangemang i länet. Det kan
handla om allt från marknader till rockfestivaler.

Guldkanten

Ansvarig: Anita Järvestad

Under året har frivilliga bistått med musikkaféer,
bingo, tipspromenader, dam- och herrträffar för äldreboende vid Vallongården i Södertullsområdet.

Handarbetsgrupper

Ansvarig: Birgitta Tjernlund

Sammanlagt ett trettiotal frivilliga, har samlats i
kretslokalen för sömnadsverksamhet. Under hela
året har frivilliga arbetat med att sy, väva, sticka och
tillverka alster som sedan sålts på vår julmässa i
Wasahuset samt på Stortorget i samband med Rödakorsdagen.
Babykläder har skänkts till förlossningsavdelningen,
Gävle sjukhus och Diakonirådet.

Insamling
Ansvariga: Styrelsen

Bössinsamlingar har genomförts på Röda Korsets
dag den 8 maj, Vårinsamlingen, Världens barn samt
Julinsamligen. Bössor finns utplacerade i viss omfattning i kommunen.

Kafé, mötesplatser och äldreboende
- verksamhet för äldre och funktionshindrade

Ansvariga: Birgitta Tjernlund, Karin Åberg och
Ingeborg Larsson
Hamrångegruppen bedriver musikcaféer på Solbergahemmet och Träffpunkt för seniorer en gång per
månad på respektive ställe med uppehåll juli-augusti. Bingo och högläsning på Solbergahemmet och
högläsning på Träffpunkten varannan vecka. Utöver
detta hjälper man till vid bl.a. jul-och midsommarluncher och valborgsmässofirande.
I Hedesunda har man haft kafé i kretslokalen på
torsdagar.
I Gävle har frivilliga serverat kaffe, en gång per
vecka, ibland med underhållning, på seniorboendena Adjunkten, Armfelt och Forellen samt varit
engagerade i verksamhet riktade mot främst äldre
och funktionshindrade. Kretsen har deltagit vid
Vardagas äldreboende i Stigslund.

Krimgruppen

Ansvarig: Roger Larsson

Besök på Gävleanstalten har regelbundet genomförts med fyra frivilliga rödakorsare. Ca 50% av de
intagna har deltagit i kafé och samtalsverksamhet.

Utbildning

Ansvariga: Rolf Nilsson och Britta Heimer Dereborn
Om du deltar i vår verksamhet så får du utbildning.
Du är dessutom försäkrad.
Vår grundutbildning, Rödakorskunskap, är obligatorisk då den bygger på kunskap om Röda Korsets
värderingar.
Under 2017 har ca 30 personer deltagit i denna utbildning.

Väntjänst

Ansvarig: Yvonne Eriksson

Migration/Flykting

Ansvarig: Lennart Karlström

En grupp på fem personer har arbetat med efterforskning, bidrag till familjeåterförening och
rödakorsmeddelanden.

Sjukhusvolontärer

Ansvarig: Anja Sandström

Vår verksamhet vid Gävle sjukhus akutmottagning
ger stöd och service till patienter.

Ett tjugotal medlemmar har besökt äldre och funktionshindrade och bistått med ledsagning och telefonkontakter. Verksamheten har följts upp genom
återkommande väntjänstträffar.

Nu vet du mer om vår verksamhet!
Är Du intresserad av att delta?
Ring 026-123232
mellan kl.10-13 måndag-torsdag
eller maila:
geflekretsen@gmail.com
eller besök vår hemsida:
www.geflekretsen.se

