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Handlingsplan 2022. 

 
Handlingsplan for Sørum Røde Kors 2022 vil fortsatt bære preg av den stadig pågående 
korona-epidemien, men forhåpentligvis i langt mindre grad enn i de to foregående årene. 
Foreningens målsetning skal fortsatt være en forsiktig og gradvis oppbygging av 
organisasjonen, skape tillit internt og eksternt, og å engasjere medlemmene. 
 
Organisasjonen internt. 
Det blir en hovedoppgave for styret å fortsatt bygge opp lokalforeningens organisasjon. I 
første rekke å ta vare på det som er bra, og gjøre det enda bedre.  
Sørum Røde Kors skal også i 2022 prioritere OMSORG. Flyktningeguiden i tidligere Sørum 
kommune videreføres. Møteplassen, som tidligere var onsdagene på Sørumsand bibliotek, 
skal om mulig gjenopptas etter nødvendige justeringer og tilpasninger. 
Det skal søkes å få med flere frivillige som BESØKSVENN i regi av Sørum Røde Kors 
Nye aktiviteter, som f.eks, «Spis med meg», Samtalegrupper, Barnevakt o l, skal vurderes, og 
eventuelt først settes i verk når Sørum Røde Kors har frivillige personer med kompetanse til 
å gi et godt tilbud. 
Etableringen av Beredskapsvakt i Lillestrøm kommune skal følges opp. 
Fortsatt skal Sørum Røde Kors søke å tilpasse seg alt det nye i Lillestrøm kommune. 
 
Kompetanse. 
Oppbygging av kompetanse innen de områder Sørum Røde Kors skal engasjere seg skal gis 
høy prioritet. Det skal utvikles en kultur på at det vi driver med skal ha høy standard, være til 
å stole på og inngi oss tillit. 
Medlemmene skal motiveres til å delta aktivt i Røde Kors kursvirksomhet, f eks LOUP 
(Ledelse- og Organisasjonsutviklingsprogram) i regi av Akershus Røde Kors. 
 
Markedsføring. 
Sørum Røde Korps skal være synlig i nærmiljøet i tidligere Sørum kommune på en aktiv og 
positiv måte. 
Vår virksomhet skal bære preg av at vi er en del av, - og til støtte for de lokale aktiviteter. 
Som en del av markedsføringen av Sørum Røde Kors og våre aktiviteter, vil vi bruke vår FB 
side og hjemmeside aktivt for å informere om aktiviteter og legge ut nyheter som er relevant 
til våre satsningsområder. Informasjonskanal for Lillestrøm Kommune og andre frivillige 
organisasjoner skal benyttes for informasjon og kalender over aktiviteter og møter.  
 
Medlemspleie. 
Medlemspleie skal være et satsningsområde for Sørum Røde Kors sammen med Akershus 
Røde Kors også i 2022. 
 
 



Beredskapsvakt. 
Når forholdene ligger til rette for det skal arbeidet med å implementere vår beredskapsvakt 
også i den nye kommunens beredskapsplaner fortsette i samarbeid med Akershus Røde 
Kors. Sørum Røde Kors skal aktivt delta i arbeidet med å tilpasse ordningen i Lillestrøm 
kommune. 
 
Flyktningeguiden. 
Flyktningeguiden videreføres i samarbeid med NAV, Lillestrøm, Skedsmo og Fet Røde Kors. 
Rutiner og samarbeid skal utvikles for den endrede hverdag vi vil møte etter korona-
epidemien. 
Det er et mål at migrasjonsarbeidet er godt og likt i hele Lillestrøm kommune. 
 
Når det er forsvarlig skal den gode organisering og de aktivitetene som Flyktningeguiden 
innen tidligere Sørum kommunen tilbys på nytt. Samarbeidet med NAV, Lillestrøm skal 
videreutvikles. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange nye flykninger som skal bosettes i vårt 
område i 2022 og hvor stort behovet for nye guider vil bli framover. Sørum Røde Kors ønsker 
å etablere et godt samarbeidet med Lillestrøm kommune (NAV), Fet og Skedsmo Røde Kors 
og andre frivillige organisasjoner om en god integrering.  
 
Møteplassen. 
Denne var etablert og har åpent hver onsdag inntil korona-epidemien hindret slik aktivitet. 
Dette var en god arena hvor man kunne møtes på tvers av kulturer og språk. Tiltaket bør 
evalueres og eventuelt justeres våren 2022, bl a innhold, tema, tema, tidspunkter og 
lokaliseringen. 
 
Samtalegrupper 
Samtalegrupper for foreldre til barn og unge vurderes i samarbeid med Lillestrøm kommune, 
Fet og Skedsmo Røde Kors. Sørum Røde Kors skal søke frivillige med kompetanse for å gi et 
godt tilbud. 
 
Sommeraktiviteter 
Sørum Røde Kors vurderer fortløpende å søke midler og/eller  støtte aktiviteter av egne 
midler  i vårt lokalområde i Lillestrøm kommune.  
 
 


