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Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping får avge följande berättelse
för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
Föreningens årsmöte den 20 februari 2019 ägde rum i Vilbergen Bowling
Center och leddes av föreningens ordförande Fredrik Weflö. Diakonen
Olena Johansson som är ordförande i Hela Människan berättade om flytten
av Second Hand till Ingelsta och om verksamheteten! 17 medlemmar var
närvarande.
Styrelsen har bestått av Fredrik Weflö ordförande med Roger Waldemar
som vice ordförande, Ulla-Britt Cederberg, kassör, Barbro Molund,
sekreterare, och Kerstin Nordenberg har varit ledamot. Ersättare har varit
Helene Johansson, Per-Åke Hydén och Birgitta Johansson.
Fem protokollförda sammanträden har hållits och däremellan telefon- och
epostkommunikationer.
Sven Åke Molund har varit adjungerad som webmaster för föreningens
hemsida.
Antalet medlemmar i föreningen per den 31 dec var 70 st.
Tyvärr kunde inte föreningen genomföra det 17:e årliga besöket i
Kolmårdens Djurpark då vi med för kort varsel blev inbjudna i
påskveckan! Vi hade inte någon möjlighet att ordna resan. Vi har dock fått
positiva signaler inför 2020!
Vi har för nionde året i rad varit hembjudna på lunch till familjen
Stenström, i deras hem, i Bråborg ute på Vikbolandet. Det var i år 25
gäster som hörsammat inbjudan. Väldigt uppskattat!
Utöver årsmötet, den 20 februari, så hade vi ett medlemsmöte den 16
oktober då vi gästade RIA. Kimmo Strand berättade om verksamheten
som RIA bedriver. 14 medlemmar närvarade.
”De hemlösas dag” firas på föreningens initiativ den 19 oktober.
Föreningen bjuder då besökarna på RIA på fri lunch med kaffe och tårta
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som efterrätt. Det var 12:e året i rad som dagen firades men av praktiska
skäl skedde det i år den 18 oktober! Antalet gäster var cirka 60 personer.
Föreningen har för nionde året, genom Per-Åke Hydén, anordnat ett antal
uppskattade aktiviteter. Det har varit i huvudsak bangolf och bowling.
Speciellt vill vi tacka Gokartarenan i Klinga för två körtillfällen under året
och luciafirande med barn från Gårdeby Natur och musikskola. Verkligt
uppskattat.
Vid julfesten, luciadagen den 13 december, kom nästan 200 besökare till
Renströmmen. Lars-Åke Johansson med gruppen ”Samspel” spelade
julmusik. Festen inleddes som vanligt med trumpetspel av Peter Ölander
med Roger Waldemar vid pianot. Vår ordförande, Fredrik Weflö, höll en
kort välkomsthälsning innan ljuset i lokalen släcktes ner och Norrköpings
Lucia intog scenen!
Renströmmens personal och frivilliga volontärer hade som vanligt dukat,
ordnat servering av mat men kanske framför allt lagat god julmat!
Alla besökare fick vid hemgång en chokladask som julklapp.
Fortlöpande har uppsökande verksamhet bedrivits och målgruppen har i
huvudsak varit besökare vid RIA och dagverksamheten vid Kamratstödet.
Vi har också haft kontakt med RFHL och deras verksamhet QuinnoQulan.
Under året har vi fortsatt ställa upp med stöd för enskilda i kontakter och i
något fall med ekonomiskt stöd.
Vid styrelsemötet den 3 april var Jonas Lindström inbjuden för att berätta
om sin verksamhet ”Originalen på stan”. Jonas samtalar med och filmar
”originalen” när de berättar om sina livserfarenheter. Filmerna lägger han
sedan upp på Youtube vilket har stort genomslag och som också skapat
en bredare förståelse för de människor många ser men inte vet något om.
Han hjälper också de mest utsatta med mat, kläder och någon har fått en
hotellnatt!
Föreningen ser med oro utvecklingen med Kamratstödets öppna
verksamhet då IOGT/NTO inte verkar prioritera sin öppna verksamhet. Vi
följer utvecklingen då vi tidigare varit med och stöttat med punktinsatser.
Vi har sett att Kamratstödet fyllt ett behov av träffpunkter för de som
klarat sig ur missbruk eller bara känner att de vill bryta sin ensamhet.
Inte minst sedan grannen, socialtjänstens Gränden, stängde sin
dagverksamhet och pekade vid nedläggningen på att Kamratstödet fanns
att tillgå!
Sponsorer är en nödvändighet för föreningen och vi har under året, som vi
nämnt, tacksamt mottagit stöd från ett stort antal som kommer att
redovisas på vår hemsida. Tyvärr måste vi konstatera att det nu är ett
något minskat stöd från företag och organisationer!
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Mediebevakningen har också under detta år varit bra och media har
uppmärksammat våra aktiviteter och framför allt julfesten.
Medial uppmärksamhet för de utsatta grupperna är viktig för opinionen
men det är också en förutsättning för att föreningen skall få sponsorer.
När det gäller de utsattas situation så är det kärvt. Bostadsbristen är akut
och det finns många som saknar fast bostad och som behöver stöd i sin
situation.
Föreningen har en viktig uppgift att fylla genom att påverka politiker och
andra beslutsfattare. Vi har under detta verksamhetsår inte haft anledning
att formellt agera mot kommunen.
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar och sponsorer samt
övriga som bidragit till att föreningen under året kunnat genomföra
verksamhet på det sätt som vi gjort. Allas stöd är betydelsefullt och
många har gjort stora insatser. Vår bedömning är att 2019 varit ett aktivt
verksamhetsår.
Föreningen som, är opolitisk, står under kontroll av Svensk
Insamlingskontroll och vi har en auktoriserad revisor hos Öhrling
Pricewaterhouse/Aspia AB som extern revisor. Föreningen har också en
föreningsvald revisor.
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