Redovisning av verksamhetsbidrag för 2020 från socialnämnden och äldrenämnden
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Röda Korset Nackakretsen
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Annevi Kant, 073-573 1440, _annevik_@telia.com, kassör
Beskriv hur verksamheten har genomförts?
Verksamhetsbidraget har använts till hyra för lokalen på Fredrik Jahns Gränd 18B som vi
hyr av Rikshem t o m mars 31, och Kascar Finntorp AB fr o m 1 april. Lokalen behöver vi
för att kunna driva våra verksamheter. I lokalerna har vi också försäljning av begagnade
prylar, textiler och kläder. Det är en del av Röda Korsets arbete med hållbarhet, återvinning
och återbruk. För att nå miljömålen behöver andelen som handlar second hand öka och vi
bidrar till det med vår second handverksamhet. I februari fick från Nacka Kommun Vatten
& Avfall vi ta emot pris som en av Nackas nya Miljönärer för vårt hållbarhetsarbete.
Har verksamheten avvikit från vad ni ansökte om?
När Coronakrisen var ett faktum i mitten av mars 2020 var vi tvungna att stänga ner nästan
alla verksamheter. Många av våra frivilligledare tillhörde riskgruppen. Dock kunde vi fortsätta hålla vår mötesplats i Finntorp öppen, vilket var mycket uppskattat, speciellt av de
boende i Finntorp.
Redovisa hur ni har använt bidraget. Redovisa kostnaderna för varje aktivitet. Exempel:
Aktiviteten seminarier. xx kr – föreläsningsarvode, xx kr hyra av lokal.
Verksamhetsbidraget har använts till hyra för lokalen på Fredrik Jahns Gränd 18B som vi
hyrt av Rikshem t o m mars 31, och Kascar Finntorp AB fr o m 1 april.. Lokalen behöver
vi för att kunna driva våra verksamheter. Hyran var 76.500 kr/år.
Annat som är av intresse för social- eller äldrenämnden.
Vi var den lokala samordnande organisationen inom ramen för avsiktsförklaringen med
MSB med anledning av Covid-19 gällande mat- och medicinleverans. När vi i mars/april
på 14 dagar satte upp en helt ny organisation för att klara att leverera mat- och medicin till
krisgrupperna var de egna lokalerna helt avgörande. Där togs nya volontärer emot, avtal
tecknades och Rödakorsvästar förvarades och delades ut till nyrekryterade volontärer. Totalt 80 frivilliga samordnades för att hjälpa ofrivilligt isolerade med handling av mat och
apoteksvaror samt enstaka övriga ärenden.

Under Covid 19 pandemin har vi fördjupat samarbetet med Nacka kommun och Nackas
församlingar. I februari 2020 inledde vi ett samarbete med Nacka församling vid mottagande av flyktingar där vi bl a genom vår second hand-butik i Finntorp gav ut kläder och
skor till nyanlända samt informerade om vår verksamhet "Träna-svenska".
Datum
2020-10-29
Underskrift

Namnförtydligande
Annevi Kant, kassör

