Bilagan uppdaterad: 2022-01-25

Exempel Verksamhetsberättelse år 2022 Röda
Korsets Ungdomsförbund Örebro
Sammanfattning
Under året har styrelsen arbetat med att försöka upprätthålla
föreningens verksamhetsgrupper under coronakrisen. Utöver detta
har styrelsen även arbetat för att nå en överenskommelse med RKUF
om hur föreningens överskott ska hanteras. Vidare har styrelsen
arbetat för att ta fram en ny verksamhetsgrupp som tyvärr inte
materaliserades.

Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av:
Ordförande
Ledamot
Kassör
Ledamot

Jakob Matell

Pauline Perslow
Hakim Rayyan
John Lindgren

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2022 präglades av en coronakris som inte riktigt ville
ebba ut. Detta har lett till att fysiska evenemang har gått bort och
nya medlemmar främst tillkommit genom hemsidan. Rekrytering till
verksamhetsgrupper har även den skett via internet snarare än
genom närvaro på mässor, stan och i andra fysiska sammanhang.
Från och med sommaren har även delar av styrelsen befunnit sig på
andra geografiska platser än Örebro samt påbörjat hel-och
deltidsarbeten vilket möjligtvis påverkat styrelsearbetet något.
Under året har styrelsens fokus legat på att avsluta den långlivade
debatten om hur föreningens pengar ska användas som rått mellan
föreningen och RKUF. Flera förslag har stöpts och döpts under året
och tillslut nåddes en lösning som fungerade för båda parterna.
Avtalet mellan förbundet och föreningen är att 40% av föreningens
överskott ska disponeras fritt av förbundet och 60% ska disponeras av
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förbundet med villkor att de bara får användas för projekt som ska
gagna barn och unga i Örebro.

Verksamheter
Ett av årets fokus har varit påverkansprojektet som Örebro var
sponsor för. Styrelsen arbetade för att sätta ihop en
verksamhetsgrupp som skulle kunna starta igång i Örebro och
lyckades intressera flera medlemmar. Tyvärr hölls inte intervjuerna av
projektledaren för påverkansprojektet och personerna kunde inte
återengageras.

Jourhavande Kompis
Genom att arbeta digital har volontärerna i Jourhavande Kompis
Örebro fortsatt jobba för att bryta utanförskap och stödja unga.
Målgrupp
Jourhavande kompis finns till för alla mellan 18-25 år.
Syfte och Mål
Jourhavande kompis har vänt sig till alla ungdomar mellan 18 25 år
som känner att de anonymt vill chatta med någon som lyssnar. Mål
för verksamheten har varit att fortsätta rekryterera jourare samt nya
verksamhetsledare för att fortsätta verksamheten. Också att hålla
igång bemanning genom covid-19 pandemin.
Metod
Jourhavande kompis är öppet vardagar: 18-00-22-00 och på
lördagar och söndagar: 14.00-18.00. Verksamhetens riktlinjer är
framtagna på nationell nivå. Alla som kontaktar chatten och frivilliga
i chatten är anonyma.

Läxhjälp Online
Genom att stödja ungdomar och barn digitalt har Örebros
volontärer för Läxhjälp Online fortsatt jobba för att alla barn och
unga ska ha samma förutsättningar att klara skolan och därmed
minska risk för utanförskap.
Målgrupp
Läxhjälp Online finns till för alla som går i klass 1-9 på grundskolan
samt på gymnasiet.
Syfte och Mål
Läxhjälp Online har vänder sig till alla barn och ungdomar som
känner att de behöver stöd med läxor eller övrig skolarbete speciellt
under en skolperioden påverkad av covid-19 restriktioner. Mål för
verksamheten har varit att fortsätta rekrytera läxhjälpare från Örebro
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samt nya verksamhetsledare för att fortsätta verksamheten
självständigt samt för att erbjuda fler pass för elever.
Metod
Örebros volontärer samverkar med Stockholms volontärer inom RKUF
Läxhjälp Online (sammanlagt 10 volontärer) för att kunna erbjuda
läxstöd varje torsdag mellan kl. 19-21. Verksamhetens riktlinjer är
framtagna på nationell nivå. Alla som kontaktar Läxhjälp Online är
anonyma (med möjlighet till video- eller telefonsamtal). En volontär
hjälper mellan 1 till 15 elever på ett pass beroende på ärende. Våra
frivilliga hjälper elever så gott de kan utifrån vad de själva kan.

Ekonomisk redovisning
Tyvärr är våra revisorer inte klara med bokslutet ännu. Detta
kommer publiceras senare
Verksamhetsberättelse år 2022 genom styrelsen
__________________________
Jakob Matell, ordförande
ordförande

HANG

__________________________
John Lindgren , ledamot

__________________________

__________________________

Hakim Rayyan, kassör

Pauline Perslow, ledamot
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