
Verksamhetsberättelse år 2022 Röda Korsets
Ungdomsförbund Skellefteå
Sammanfattning
Under 2022 har styrelsen i RKUF Skellefteå främst arbetat med rekrytering av nya frivilliga till
verksamheten Kompisgruppen. Styrelsen har under året tillsammans med kultur- och fritidsguide i
Skellefteå Kommun försökt att starta upp en ny verksamhet riktad till ungdomar på Engelska skolan.
Det har även skett förändringar i styrelsen där vi under juli månad höll ett extra insatt årsmöte. Hedvig
Forsgren tog posten som ordförande och Elvira Holmqvist blev invald som kassör. I och med
ändringarna i styrelsen har vi inte genomfört någon medlems- eller frivilligaktivitet.

Medlemmar
Föreningen har under 2022 haft 52 medlemmar varav 21 är direktmedlemmar och 31 är
rörelsemedlemmar.

Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av:

● Ordförande – Beatrice Rahimi till den 25/7
● Kassör – Hedvig Forsgren till den 25/7
● Ledamot – Anicke Holmlund

● Ordförande - Hedvig Forsgren från den 25/7
● Kassör - Elvira Holmqvist från den 25/7

Under juli hölls ett extra insatt årsmöte då Beatrice Rahimi blev förtroendevald i förbundsstyrelsen och
behövde därför lämna sin position som ordförande. Hedvig Forsgren blev vald som ordförandeposten
och Elvira Holmqvist blev vald som kassör.

Styrelsen har haft 6 antal protokollförda styrelsemöten under 2022.

RKUF:s riksårsmöte 2022 arrangerades fysiskt i Uppsala där Hedvig Forsgren och Anicke Holmlund
deltog som lokala ombud. Inför riksårmötet skickade vi in en motion som handlar om extra stöd till
små lokalföreningar.

Styrelsen har sökt 3 000 kr från föreningspotten till uppstart av verksamhet eftersom bytet av
företrädare gentemot Swedbank inte har gått som förväntat. Pengarna söktes därför privat till kassör
för att kunna starta upp verksamhet i väntan på tillgången till kontot. År 2023 kommer vi att byta bank.

Styrelsen har prioriterat att rekrytera frivilliga till verksamheten Kompisgruppen och det har främst
skett via sociala medier.

Styrelsen har samarbetat med RKC, den lokala kretsen samt kultur- och fritidsguiden i Skellefteå
Kommun.

Röda Korsets Ungdomsförbund
rkuf.se



Verksamheter
Kompisgruppen

Under 2022 rekryterade vi en frivillig till verksamhetsledare för kompisgruppen som hölls i samband
med RKC Skellefteå. Den frivillige gick verksamhetsledarutbildning via RKUF och höll en träff under
sommaren. Visionen var att fortsätta med kompisgruppen under hösten men många deltagare flyttade
och likaså den frivillige.

Pysselgruppen

Tillsammans med Skellefteå kommuns kultur- och fritidsguide hittade vi deltagare från Engelska
skolan som var intresserade att starta en pysselgrupp. Vi i styrelsen försökte rekrytera frivilliga genom
sociala medier samt på hemsidan utan framgång. Tyvärr försvann intresset från deltagare och vi har
därför valt att lägga rekryteringen på paus. Förhoppningsvis kan vi fortsätta samarbetet med kultur-
och fritidsguiden under 2023.

Verksamhetsplan 2022

Målet för 2022 var att prioritera rekrytering för styrelsen samt till uppstart av kompisgruppen. Vi i
styrelsen har rekryterat en ny styrelsemedlem, Elvira Holmqvist, som nu är kassör. Vi har även
rekryterat en frivillig som tyvärr behövde säga upp uppdraget.

Ekonomisk redovisning
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Verksamhetsberättelse år 2022 genom styrelsen

__________________________

Hedvig Forsgren, ordförande

__________________________

Elvira Holmqvist, kassör

__________________________

Anicke Holmlund, ledamot
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