Geflekretsens
Verksamhetsberättelse 2019

Röda Korsets ändamål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa
respekt för varje människas värde, förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd, uppmuntra
volontäruppdrag, ha konstant beredskap och en universell känsla av solidaritet.

Styrelsen under 2019
Rolf Nilsson, ordförande
Britta Heimer Dereborn, vice ordförande
Marie Höglund, sekreterare
Yvonne Eriksson, kassör
Holger Wiklund
Anki Spåls
Birgitta Tjernlund
Ulla Hansson
Ingvar Hedling
2. Ekonomi
Verksamhetsintäkter 1 159 845 kr
Kostnader 1 583 742 kr
Bokslutet har intagits som bilaga 1.
3. Verksamheter
Kretsen bedriver en omfattande social verksamhet, en förstahjälpengrupp och ett projekt
inom Migration/Flykting.
Samtliga verksamheter redovisas 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 106 229 kronor.
5. Medlemmar
Kretsen hade vid verksamhetsårets slut 640
betalande medlemmar (703 år 2018). I första
hand beror skillnaden på att man centralt värvade månadsgivare i Gävle under 2018
som även blev gratismedlemmar.

6. Styrelsesammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen
sammanträtt 9 gånger.
7. Kretsstämman
Kretsstämman hölls den 19 februari som
vanligt i Tullbomsgården. Stämman var
välbesökt.
8. Årets julmässa
Mässan hölls den 23 november i Kulturhuset i Gävle. Mässan var välbesökt och
gav en bruttoinkomst på kronor 51.773
(49111 kr år 2018).
9. Övrigt
Kretsen har under året deltagit i samverkansrådet i Gävle kommun. Som tack till
aktiva frivilliga har en endagsresa genomförts till bl.a Norberg och Heby.
En person från kretsen utsågs av SRK
som likvidator i samband med nedläggning av kretsarna Norrsundet och Brynäs
Internationella krets
Ordföranden representerade kretsarna
i Gävle kommun vid Riksstämman på
Gotland.
Tack
Styrelsen riktar ett särskilt tack till Länstyrelsen och Gävle Kommun samt till
enskilda givare för generösa bidrag under
verksamhetsåret och till våra hängivna
volontärer som gör kretsens arbete uppskattat och glädjefyltt.
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Anhörigstöd
				
Ansvarig: Britta Heimer Dereborn		

Projekt
Projektledare: Anna-Lena Hellman

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

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 Nationalmuseet
i Stockholm
- en fyradagarsresa till Borås
- en endagsresa till Heby och Norberg
- en resa med julbord till Älvkarleby
Hedesundagruppen arrangerade en resa till
Forsmark.

Följeslagarna på fyradagars-resan till
Borås

Citat från en rapport av medarbetare från
tjänstemannakontoret i Stockholm (pulicerad
på SRK:s intranät):
En grå och regnig höstdag som plötsligt byts ut
till en oas av färg, hög mysfaktor, värdighet och
värme.
Så kan man sammanfatta besöket hos Geflekretsens sociala verksamhet och projekt på ett akutboende som kommunen bedriver.
Detta boende tar emot barnfamiljer med olika
bakgrund som annars skulle hamna på gatan.
Det kan bero på skulder som leder till att det är
svårt att få en bostad. Det kan bero på att flera
familjer bott väldigt många i en liten lägenhet,
där det till slut blir ohållbart att stanna.
Familjerna kan då få ett rum med dusch och toalett på detta akutboende centralt och i ett lugnt
villaområde i Gävle.
Det fina är att det finns stora allmänna utrymmen på bottenvåningen, vilket möjliggjort den
fina verksamhet som vuxit fram.
Det är genomtänkt och snyggt. Det är ombonat
och det skapar en fin stämning.
Vi pratar ofta om att ingå i nätverk, vikten av att
låta sig bli inspirerad av andra och att utbyta tankar och idéer. Då rekommenderas ett studiebesök
till denna verksamhet som drivs av projektledare
Anna-Lena Hellman:
anna-lena.hellman@redcross.se
Inte nog med att det är fint och hemtrevligt. Det
är i allra högsta grad även i rätt anda, dvs med
inkludering som ledord. Här är det de boende
som är aktiva tillsammans med Röda Korset.

Handarbete
Ansvarig: Birgitta Tjernlund

Produkter från Hedesunda och Gävle
Gävle
Sammanlagt ca 25 volontärer har samlats i kretslokalen för sömnadsverksamhet. Under hela året
har volontärer arbetat med att sy, väva, sticka och
tillverka alster som sedan sålts på vår julmässa
i Kulturhuset samt på Stortorget i samband med
Rödakorsdagen.
Gruppen har även stickat Barbie-kläder, små nallar
och docktäcken till lekrummen i projektet Mötesplatser i Gävle. Även babykläder, vantar och sockor till barn och vuxna har varit välkomna bidrag till
projektet.

Förstahjälen-gruppen
Ansvarig: Jimmy Wickström

Förstahjälpen-gruppen övar
Gruppen består av 20 utbildade första hjälpare som deltar i skiftande arrangemang. Det
kan handla om allt från marknader till idrottsevent och rockgalor. De är Sveriges mest anlitade första hjälpengrupp med uppdrag även
utanför länet, bl.a i Mälardalen.
Riksstämman 2019

Babykläder har skänkts till förlossningsavdelningen, Gävle sjukhus och Diakonirådet.
Hedesunda
I Hedesunda genomfördes en julmarknad med
paketlotteri, hantverkslotteri och försäljning av
hembakat.
Beslut på Riksstämman
Svenska Röda Korsets
ordförande berättar
på vår hemsida
www.geflekretsen.se
om viktiga beslut och
vägval.
Margareta Wahlström
SRK:s ordförande

Invigning av Riksstämman på Gotland
Vartannat år träffas Röda Korsets ca 700 kretsar
(föreningar) för att ta beslut om bland annat
strategier och stadgar.

Insamling

Ansvarig: Styrelsen

Andra året på Kulturhuset och ett bättre resultat än föregående år! Hela året har våra duktiga
volontärer sytt och virkat mm. Försäljningen ger ett viktig tillskott till vår sociala verksamhet
bland annat.

Tomten gjorde
succè på julmarknaden

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-agusti. Vidare arrangerar man Bingo
och högläsning på Solbergahemmet och högläsning på Träffpunkten varannan vecka. Utöver
detta hjälper man till vid bl.a midsommarluncher och vid Valborgmässofirandet.
I Hedesunda har man haft kafé i kretslokalen
på torsdagar.
I Gävle har volontärer regelbundet serverat
kaffe ibland med underhållning, på seniorboendena Adjunkten, Armfelt, Gävle Strand och
Forellen samt varit engagerade i verksamhet
riktad mot främst äldre och funktionshindrade.

Volontäre finns på möteplatser och
äldreboenden.

Besök på Gävleanstalten

Volontärer besöker regelbundet Gävleanstalten. Denna verksamhet startade i Gävle 1965
som den första i Sverige. Verksamheten går ut
på att Svenska Röda Korsets besökare erbjuder samtal till intagna som vill samtala med en
medmänska. Syftet är att samtalen skall vara
meningsfulla och efterfrågade.

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 2019 har utbildningar genomförts i
rödakorskunskap, styrelseutbildning tillsammans med Bomhuskretsen, första hjälpen
samt för volontäre i förvarverksamheten.
Väntjänst
Ansvarig: Yvonne Eriksson

Migration/flykt

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

Volontärer arbetar med efterforskning,
rödakorsmeddelanden och familjeåterförenng.
Rödakorsvärdar

Volontärer ger stöd och service till
patienter vid Gävle sjukhus.

Nu vet du mer om vår verksamhet!
År du intresserad av att delta så är du välkommen! Läs mer på nästa sida.
Kom ihåg: Du väljer själv omfattningen
av din insats! En timma i månaden eller X
antal dagar om året - valet är ditt!

Du behövs och du är välkommen!
Studier visar att man mår bra av att hjälp andra medmänniskor. Här är några exempel där
vi behöver volontärer.

Vad gör du om någon sätter någonting i halsen?

Första hjälpen/hjärt-lungräddning
Grupper
Om ni är en grupp på 10-14 personer – förening,
föräldragrupp, grannar, kompisgäng eller liknande
– och har tillgång till en lokal kan ni boka en egen
1. Besökare/ledsagare.
utbildare och kurs.
Vissa människor har valt frivillig ensamhet
men många sitter ensam och vill ha en mänsk- Våra kurser är 3-6 timmar långa och kan genomföras
på dagtid eller kvällstid på vardag och helg. 6-timlig kontakt.
marskurserna kan delas upp på två tillfällen.
Kontakta oss på tel. 026-123232 eller mejla
2. Mötesplatser m.fl.
geflekretsen@gmail.com
Vi beöver volontärer som kan hjälpa till med
enklare läxor eller helt enkelt bara prata svensEnskilda personer
ka.
Ring 026-123232 eller mejla geflekretsen@gmail.com
så hör vi av oss när vi har en fulltalig grupp (8-10
3. Förvaret
Vi erbjuder medmänskligt stöd, såsom samtal personer).
och sociala aktiviteter, till förvarstagna. Detta i
syfte att motverka isolering och lindra effekter- Övriga utbildningar
Som vi nämnt ovan i årsberättelsen så erbjuds alla
na av vistelsen vid förvaret.
volontärer utbildning innan man går in i verksamheten. Grundutbildningen (en dag, vi bjuder på kaffe
4. Rödakorsvärdar
och mat) behandlar värderingar, organisation både
Gruppen får mycket uppskattning för sin inhär hemma och internationell och mycket mer!
sats med behöver bli fler
5. Handarbete
Gillar du att sy,virka mm så ring!
Gruppen träffas regelbundet hela året och
produkterna hjälper oss att finansiera vår verksamhet.
6. Nya idéer
Du kanske har en idé eller förskag på
verksamhet som vi borde ta tag i?

Anmäl till på tel. 026-123232 eller mejl
geflekretsen@gmail.com

