
 

Verksamhetsberättelse 2018 

Ordinarie verksamhet 

Distriktsbyrån har haft sex anställda under året.  

Den ordinarie verksamheten har under året fortgått enligt plan. Distriktet hade 1 

670 medlemmar, vilket är 80 färre än året innan. Medlemsantalet är en utmaning 

för distriktet liksom för hela organisationen.  

Distriktet har under året via insamlingar samlat totalt 44 912 €. Varje avdelning 

deltog aktivt i Hungerdagsinsamlingens som hämtade 43 234 € till katastroffonden. 

Åbolands distrikt har god beredskap för akuta lokala olyckor. Tre 

hemlandshjälpsuppdrag genomfördes under året i Pargas, Åbo och Kimito. Mentalt 

stödgruppen hade åtta uppdrag och Frivilliga räddningstjänsten två uppdrag under 

året. Ny alarmgrupp på Utö (förstarespons) startade sin verksamhet. Gruppen 

alarmerades sju gånger. Distriktet har avtal med Egentliga -Finlands 

Sjukvårdsdistrikt om förstarespons på Utö. 

Förstahjälpgrupperna är 9 till antalet och har aktivt dejourerat under olika 

evenemang. 49 personer har fått hjälp under evenemangen. 

Vänverksamheten har fortsatt lika aktivt som tidigare och nya vänner har kommit 

med i verksamheten. Vänkurser och specialkurser om kulturvänner har hållits. På 

hösten startade ett nytt STEA projekt ”Vi ses i byn” vars mål är att utveckla 

vänverksamheten.  På vändagen valdes Stig Nervander från Västanfjärd till årets 

vän.   

Den integrationsstödjande verksamheten har fortsatt aktivt i Pargas och 

Dragsfjärd. I Pargas ges läxhjälp åt barn och unga med invandrarbakgrund och i 

Dragsfjärd har nya kvotflyktingar fått boendestöd och vänner. 

Under veckan mot rasism utlystes årets fördomsfria föregångare. Utmärkelsen gick 

till den mångkulturella gruppen i Pargas avdelning. Ungdomsverksamheten har 

fungerat evenemangsbaserat.  

Det gemensamma sommarlägret med Ålands distrikt hölls i samband med FM 

tävlingarna i förstahjälp på Runsala i Åbo med 8 deltagande barn.  

Distriktet upprätthåller fortsättningsvis beredskap för mottagnings-

centralverksamhet enligt avtal med Migrationsverket.  

 

 



 

Distriktets verksamhet har fått synlighet i Åbo Underrättelser, Radio Vega 

Åboland och på sociala media. Våren 2018 gjordes en ÅU bilaga till alla 

svenskspråkiga hushåll i regionen. Bilagan beskrev vår verksamhet. Tidningen 

Här och Nu har utkommit fyra gånger och avdelningarna har informerats med 

elva avdelningsbrev under året. 

Ekonomi 

Åbolands distrikt har stabil ekonomi tack vare förmögenheten som erhållits via 

testamenten. Bankverksamheten konkurrensutsattes under året, vilket medförde 

omplacering av bakbundna fonder.  Sättet att bokföra egendomen har ändrats så 

att värdeförändringen på placeringarna från och med 2018 bokförs i resultatet. 

Förändringen var 31.12.2018 -290 961 € vilket leder till att finansierings-

verksamheten har ett underskott på -114 633 € (2017: 178 589 €). Bostädernas 

värde är enligt balansen 364 193 €, samma som år 2017. 

Distriktet har erhållit externa bidrag från fonder för olika evenemang. Bokslutet för 

år 2018 visar ett resultat på -341 179 €. Kostnaderna för verksamheten uppgår till   

-722 982 € (2017: -404 166 €) och intäkterna till 140 107 € (2017: 169 144€). 

Centralbyrån har stött distriktet med ett verksamhetsbidrag på 84 500 € varav 28 

500 € är STEA projektstöd. 

Budgeten för år 2019 visar ett nollresultat. Avkastningen från placeringarna är 

budgeterad till 67 000 €. Resten av kostnaderna skall täckas av försäljningsvinster. 

En aktiv portföljförvaltning i kombination med regelbunden uppföljning av 

kostnaderna skall på sikt balansera ekonomin. Aktivt ansökande av bidrag och stöd 

hjälper till att upprätthålla en god kvalitet på verksamheten. 

Allmänt 

Verksamheten är aktiv och omfattande. Personalen jobbar med flera stora helheter 

vilket är utmanande. Via projekt får distriktet mer resurser till att stöda den 

ordinarie verksamheten.  Under kommande år fokuserar vi på medlemsvärvning 

och rekrytering av frivilliga och framförallt på att få unga frivilliga med till 

verksamheten.  

Finlands Röda Kors Åbolands distriktsstyrelse har framtill 13.4 2019 bestått av 

ordförande Päivi Kuntze, vice ordförande Göran Peltonen och 10 ledamöter. 

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året. 

Detaljer om verksamheten är presenterad i den utförliga årsrapporten 2018. 

Mer information: https://rednet.rodakorset.fi/aboland 

https://rednet.rodakorset.fi/aboland

