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Årsberetning 2020. 

 
Styret i Sørum Røde Kors legger med dette frem sin beretning for 2020 for årsmøtet 2021. 
Årsmøte 2020 ble avviklet på Meierigaarden Kro og Selskapslokaler 13. februar.  
Medio mars ble strenge restriksjoner innført over hele landet som følge av koronaepedemien. 
Veldig mye av virksomheten innen Røde Kors måtte begrenses og innstilles. Så også i Sørum. 
Møteplassen var et godt initiativ, og et flott supplement til Flyktningeguiden. Dessverre har 
pålagte restriksjoner begrenset all Røde Kors virksomheten i hele perioden. 
I forbindelse med rasulykken i Gjerdrum var Sørum Røde Kors i dialog med Akershus Røde 
Kors, men innsats fra vår side var ønskelig bare i begrenset utstrekning. 
 
Styrets sammensetning etter årsmøtet 13. februar 2020 har vært: 
 
Leder    : Odd Sars-Olsen (valgt i februar 2020 – 1 år) 
Nestleder   : Wenche Undrum (valgt i februar 2020 – 2 år) 
Sekretær   : Eva Loftesnes  (valgt i februar 2020 – 2 år) 
Styremedlem   : Sylvi Hope Brandsnes(valgt i februar 2020  – 2 år) 
Styremedlem   : Else Egedahl     (valgt i februar 2020 – 1 år) 
 
Varamedlemmer   : Emilie Busk  (valgt for 1 år) 
     Shabnam Shinwari (valgt for 1 år) 
Varamedlemmene til styret har blitt innkalt til alle møtene, men har av ulike grunner bare 
deltatt i begrenset utstrekning. 
Leder omsorg   : Nataly Samanez (valgt i februar 2020) Har ikke 
fungert. 
Fungerende leder omsorg : Else Egedahl og Wenche Undrum har ved behov hatt 
                                                           kontakt med distriktskontoret 
 
Revisor   : Dag Kjensjord  
Valgkomite 2020  : Steinar Gravås 
     Berit Daae 
     Mona Øyen 
Foreningens drift. 
Det har i år vært holdt syv styremøter, og behandlet 48 saker. 
Nestleder Wenche Undrum har, på en utmerket måte, fungert som medlemskontakt og 
kursansvarlig. 
 
Medlemstallet har vært stabilt på rundt 190 medlemmer. 
Representasjon. 
Sørum Røde Kors var representert slik ;  

http://www.rodekors.no/


• Digitalt årsmøtet i Akershus Røde Kors 25. – 26. april. 
• Ledersamlinger/-forum - Krisestab/Akershus Røde Kors. 
• Digitalt LANDSMØTE 3. – 4.oktober 2020. 
• Temakveld/Akershus Røde Kors 19. november 2020. 
• To samlinger i LEDERFORUM, arrangert av Akershus Røde Kors. 
• Møte med Sørum kommunes Frivilligsentral og Kirkekontoret om etablering av 

BESØKSTJENESTE i Sørum. 
 
Kurs. 

• Det har ikke vært mulig å gjennomføre kurs i perioden. 
• En frivillig fra Sørum Røde Kors har deltatt på kurs for besøksvenner i regi av 

Skedsmo Røde Kors.  
  
 
Flyktningeguiden. 
Ressursgruppa har bestått av leder Hildur Roll-Hansen, Wenche Undrum, Odd Sars-Olsen, 
Stein Klevan, Heidi Lavik Johansen, Farzane Mahjoubipour og Rasha Hadi Awaad 
Stein Klevan ga beskjed høsten 2020 om at han trekker seg som sekretær.  

Ressursgruppa for Flyktningeguiden i Sørum Røde har avholdt 4 fysiske møter i 2020 og 1 
møte på teams. I tillegg har det vært løpende info mellom medlemmene på e-post.  
Flyktningeguiden har i 2020 hatt 10 aktive avtaler/koblinger mellom migranter og guider. 
Dette har vært både familier og enslige. Disse avtalene, som startet våren og høsten 2019, ble 
forlenget med et halvt år til nyttår 2021 på grunn av smittesituasjonen og begrensede 
muligheter for å kunne møtes fysisk i løpet av 2020. 8 er avsluttet mens to er ytterligere 
videreført.   
Det ble intervjuet fire nye guider i 2020, og en av disse er i gang som guide for en familie.  
Det har i vårt distrikt vært få nye bosettinger i 2020. Vi fikk i 2020 beskjed fra NAV 
Lillestrøm om en mann (med familie) som ønsket guide. Pga smittevernreglene, ble han først 
intervjuet og fikk guide i februar 2021. 
Enebakk Røde Kors informerte leder for ressursgruppa i Flyktningeguiden om en familie som 
var flyttet til Sørum fra Enebakk og som ønsket fortsatt kontakt med Røde Kors. Disse ble 
kontaktet for samtale på slutten av 2020 og en tidligere guide var klar til å starte.   
 
Flyktningeguiden arrangerte 7. mars familiedag på Sørumsand Misjonshus, der mellom 30 og 
40 barn og voksne deltok. Det var informasjon fra lag og foreninger som er aktive i 
migrasjonsarbeid og hva disse kan tilby. Klovnen Knut kom på besøk til stor glede for både 
barn og voksne. Det var også enkel servering. 
 
Flyktningeguiden og styret i Sørum Røde Kors arrangerte 22. august en vellykket dag i 
Klatreparken Høyt og Lavt i Sørum, der nærmere 50 barn, ungdom og voksne deltok. De 
fleste deltok aktivt i klatringen. Vi fikk gratis transport av Jon Arne Opsahl. Røde Kors 
spanderte drikke og bakverk. Ellers hadde folk med egen mat. 
Den planlagte samlingen for guider 19. november med foredrag og samtale med Sharam 
Shaygani om psykologisk forståelse av migrasjon, måtte avlyses pga de skjerpede 
smittevernreglene. 
 
 
Møteplassen,  



Møteplassen/Sørum Røde Kors startet som et godt og populært tilbud høsten 2019. I 2019 
hadde Møteplassen åpent hele 41 onsdager. 
I 2020 har Møteplassen ikke vært i aktivitet. 
Da Voksenopplæringen 01.01 2020 ble flyttet fra Blaker Skanse til Skedsmokorset, kom det 
ingen til Møteplassen på Biblioteket på Sørumsand. Det ble gjort en undersøkelser, bl a  om 
tidspunktet burde flyttes. Brukerne ville avvente å se hvordan deres nye hverdag ble. Da 
Norge stengte ned 12 mars 2020 p g a pandemien, ble Møteplassen satt på vent og 
arrangementene på onsdagene ble avlyst. Det ble vurdert fortløpende gjennom året om det var 
grunnlag for å gjenåpne. Ved forespørsel i august 2020 til tidligere brukere av tilbudet, var det 
liten interesse p g a av usikkerheten om pandemien.  
 
 
Besøksvenn. 
Ordning med Besøksvenn i regi av Sørum Røde Kors startet i februar 2020 med at en person 
har fått et av våre kursete medlemmer som besøksvenn/kontaktperson. 
En frivillig som tidligere har vært besøksvenn i en annen forening og vår nestleder har 
koordinerte oppstarten. Vår virksomhet har hatt koordinerende kontakt med naboforeningene i 
Fet og Skedsmo, og med Akershus Røde Kors. 
Det er styrets intensjon at ordningen skal fortsette, og forhåpentligvis utvides i 2021. 
Det er utvilsomt et behov hos hjemmeboende ensomme i vårt område for kontakt og besøk.  
 
 
Beredskapsvakt. 
Sørum Røde Kors Beredskapsvakt ble etablert 16. oktober 2018. 
Primo februar 2019 var en avtale med Sørum kommune ferdig forhandlet. 
Det har vært intensjonene at denne avtale skal danne grunnlag for en tilsvarende avtale med 
Lillestrøm kommune med en videreføring i 2020. 
Sørum Røde Kors var i perioden ikke involvert i noen aktivitet på dette området. 
 
Økonomi.. 
Sørum Røde Kors har en sunn og god økonomi. 
Tilskuddene fra Norges Røde Kors omfatter medlemskontingent, flaskepant- (panto) og 
grasrotandel.  
Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 legges frem for årsmøtet som egen sak. 
 
 
 

Sørumsand 11. mars 2021 
 

For styret 
 

 
 
 
 
 

Odd Sars-Olsen    Wenche Undrum    Eva Loftesnes    Else Egedahl    Sylvia Hope Brandsnes  


