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Protokoll fört under styrelsemöte 4/2021 15.9.2021 
kl 17.00 via TEAMs  
 
Närvarande: Päivi Kuntze, ordförande  

Ida Nordell, medlem   Stig Hågensen, medlem 

Eva Högnäs, medlem   Lotta Söderlund, medlem   

Jeanette Laaksonen, medlem Alexandra Lehtinen medlem   

Yvonne Nymalm-Rejström, medlem     Tarja Sirkiä, medlem  

Helena Schmidt, medlem 18- Stina Tiainen, medlem   

Mariette Funck, medlem 

 

62. Mötet öppnas 

Mötet öppnades kl. 17.02 av ordförande 

 

63. Laglighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört 

 

64. Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Yvonne Nymalm-Rejström och Stina Tiainen 

 

65. Godkänna föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes 

 

66. Föregående mötets protokoll 

Protokoll 3/21 genomgicks (bilaga 1)  

 

67. Aktuellt i avdelningarna 

Styrelsemedlemmarna berättade vad som är aktuellt i 

avdelningarna. 

 

68. Protokoll från utskotten till kännedom  

Finansutskottet 4/2021 7.9.2021, Bilaga 2 

 

Beslut: Antecknades till kännedom 

 

69. Placeringsportföljen till kännedom, Bilaga 3 

Halvårsrapport 
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Beslut: Antecknades till kännedom 

 

70. Aktuellt gällande Corona hjälp 

I Åbo har vaccineringshjälpen avslutats i 

juni. I hjälpen har 5 (?) frivilliga från Åbo 

svenska deltagit. 

I Houtskär har vaccineringshjälp behövts 

några gånger under sommaren och 

avdelningen har ställt upp på ibland 

mycket kort varsel. 

I Pargas har vaccineringshjälpen pågått 

oavbrutet genom hela sommaren och 

frivilliga har ställt upp mycket aktivt. 

Pargas avdelning har ordnat tackjippo för 

dessa 26.8. Hjälpen uppskattas behövas ännu till oktober slut. Totalt har 45 personer 

deltagit i uppdraget och sammanlagt har 604 arbetstimmar utförts. 

 

Beslut: Antecknades till kännedom 

 

 

71. Avtal om ersättning av driftskostnader, Kaskisgatan 13 A, Bilaga 5. 

Bakgrund:  

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har en ny fastighetschef som går igenom alla 

fastigheter distriktet äger. 5.11 Träffades TYKS fastighetschef Kristian Jaakkola, TYKS fd 

fastighetschef Rantanen Tapio Rantanen samt Päivi Kuntze, och Tony Jäntti där de 

meddelade om önskan om hyresavtal från 1.1.2021 samt vi berättade och visade 

dokument kring historian om Åbolands sjukhus. 9.11 fick vi utkast till hyresavtal med hyra 

på 1 534 €/mån.  

Finansutskottet beslöt att inte godkänna hyresavtalet. Utskottet har berett en text där vår 

rätt enligt avtal från 1950, 1963, 1990 samt intyg från 2000 om att vederlagsfritt 

disponera utrymmet. Distriktet är dock villig att förhandla vidare. Vårt svar sänds 19.11 till 

sjukvårdsdistriktet. 

Distriktsstyrelsen beslöt på sitt möte 6/2020 §90 att befullmäktiga ordförande Päivi Kuntze 

och verksamhetsledare att förhandla vidare gällande hyran. Slutliga avtalet sänds till 

styrelsen för godkännande 

Den 10.5 har E-F sjukvårdsdistrikts fastighetschef Kristian Jaakkola per epost gett ett nytt 

förslag till hyra. Förslaget är 5,71 €/m2 för distriktsbyrån, vinden och garaget i sin helhet 

som skall täcka driftskostnaderna.  

Finansutskottet behandlade ärendet på sitt möte 10.5 och gav verksamhetsledaren i 

uppdrag att be om en förklaring på hur priset är uträknat samt varför samma hyra skall 

betalas för garage och kallt vindsförråd som för kontorsutrymmena.  

 

17.6. 2021 var ordförande Päivi Kuntze, Tomy Jäntti och verksamhetsledare Annalena 

Sjöblom och träffade Sjukvårdsdistriktets fastighetschef, teknisk direktör och jurist. Mötet 

konstaterade att Röda Korset skall betala för användning av kontorsutrymmen och att ett 

nytt hyresavtalsförslag utarbetats under sommaren. Avtalet tar i beaktande vindsutrymme 

och garageplatsen skilt. 

 

14.4-7.9.2021  Antal frivilliga   Antal timmar   

ÅBO   4   56 

PARGAS   34  522 

KIMITO   0   0 

HOUTSKÄR   1   12 

Utbildare   3   8 

Avlastare   3   6 

TOTALT   45  604 
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Finansutskottet beslöt 7.9 att verksamhetsledare och ordförande kontaktar E-F 

sjukvårdsdistrikt och frågar när avtalet träder i kraft och om man kan to bort meningen 

under punkt 6. gällande Tilojen hoito ja ylläpito. ”Tilojen käyttäjä vastaa muutostöiden ja 

mahd. peruskorjausten – ja parannusten kustannuksista käyttämiensä tilojen osalta”. 

 

Beslut: Styrelsen konstaterade att den juridiska helheten till Röda Korset närvaro 

vederlagsfritt i fastigheten är oklar och mycket komplicerad. Förhandlingarna skulle vara 

svåra att fortsätta utan en rättsprocess som Egentliga -Finlands sjukvårdsdistrikt hänvisat 

till. Styrelsen beslöt därav godkänna det reviderade avtalet enligt Bilaga 5 NY 

 

72.  Halvårsbokslut, Bilaga 5 a och 5b. 

Verksamheten har i stort sett utfallit enligt budget. Halvårsbokslutet visar ett överskott på 

211 870 € som beror på den positiva värdeförändringen på 183 292 €. Den ordinarie 

verksamheten uppgår till – 47 896 mot budgeterat -143 901. Balansen visar 2 580 056 

(mot 2 407 340 31.12.2020). 

 

Budgetarbetet inleds och styreslen behandlar nästa års budget på sitt möte . 

 

Beslut: Antecknads till kännedom 

 

73. Upphandlingsanvisningar, bilaga 6. 

Centralbyrån har utarbetat upphandlingsanvisningar för organisationen som skall klargöra 

upphandlingen framöver. Centralstyrelsen behandlar anvisningarna på sitt möte 10/2021. 

Anvisningarna träder i kraft 1.1.2020 

 

Beslut: Antecknades till kännedom 

 

74. Granskning av Andelsbankens koncernkontovillkor samt förlängning av avtalet 

enligt nuvarande villkor. Bilaga 7a. Finlands Röda Kors Årsberättelse 2020, Bilaga 7b, 

Kontoavtal  

Texten har kommit direkt från centralbyrån och är inte översatt. 

Tausta: Piirin Osuuspankissa oleva luotollinen pankkitili on osa keskushallinnon 

konsernitilikokonaisuutta, joka koostuu piirien, keskushallinnon ja Ensiapu Oy:n 

Osuuspankin konsernitili-kokonaisuuteen liitetyistä pankkitileistä. Konsernitilillä olevat 

varat ovat juridisesti yksi kokonaisuus ja konsernitilin kokonaisvarat ovat konsernitilin 

omistajan eli keskushallinnon varoja. Huolellisuusvelvoitteen mukaisesti piirin hallituksen 

tulee varmistaa, että piirin varat on tarpeellisin toimenpitein turvattu. 

Konsernitilin käytön merkittävä etu piireille on siinä, että tilille on sovittu limiitti eli piirin 

pankkitilin saldo voi tarvittaessa olla limiitin puitteissa myös negatiivinen. Tämä antaa 

piirille joustovaraa ja tästä sovitusta limiitistä piirille ei tule muita kustannuksia kuin 

päiväsaldolle laskettu korkoveloitus käytetyn limiitin osalta. Lisäksi tilin (positiiviselle) 

saldolle maksetaan sisäistä hyvityskorkoa. 

 

Piirin konsernitilillä olevat varat olivat: 

31.12.2019    67 024,59 euroa 

31.12.2020    100 329,08 euroa 

30.8 2021   62 792,19 euroa 

 

Vuoden 2021 aikana lopussa konsernitilillä olevien varojen määrän arvioidaan olevan 90-110  

tuhannen euron välillä. 

Piirin konsernitilin luottolimiitti on nykyisen sopimuksen mukaisesti 100 000,00 euroa. 

Suomen Punaisen Ristin Keskushallinnon vuosikertomuksessa 2020 olevan tilinpäätöksen 

mukaan keskushallinnon omavaraisuusaste oli 81%, lyhytaikaisten saamisten määrä 1,7 

kertainen verrattuna lyhytaikaisten velkojen määrään. Lisäksi keskushallinnon sijoitusten 

arvo tilinpäätöshetkellä oli 109 550 tuhatta euroa.  
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Päätösesitys: Hallitus on tutustunut yllä mainittuihin konsernitiliä koskeviin seikkoihin. 

Hallitus toteaa, että piirin konsernitiliin liitetyn pankkitilin nykyiseen luottolimiittiin tai 

muihin tilin ehtoihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Suomen Punaisen Ristin 

Keskushallinnon vuoden 2020 tilinpäätöstietojen mukaan keskushallinnon 

maksukykyisyys on erinomainen ja piirin varat on näin ollen tarpeellisin toimenpitein 

turvattu. 

 

Finansutskottet har tagit dela av koncernkontots villkor. Finansutskottet föreslår för 

styrelsen att det inte finns behov av ändringar i avtalet.  

 

Beslut: Styrelsen har tagit dela av koncernkontots villkor och beslutar att det inte finns 

behov av ändringar i koncernavtalet med centralbyrån. 

 

 

 

 

 

75. Medlemssituationen  

 

 

Beslut: Styrelsen  

diskuterade 

medlemssituationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. OMA Röda Korset 

För tillfället har OMA Röda Korset 16 110 

(15050) användare. Åbolands distrikt har 340 

(329) användare. Antalet okontaktade i 

avdelningarna är 20. Enligt strategin 2021-

2023 skall varje ny frivillig kontaktas inom en 

vecka och erbjudas verksamhet. 

 

Beslut: Antecknads till kännedom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 7.9.2021 Obetalda Nya  
Medlem-

mar 
2020 

Dragsfjärd 87 2 2 89 

Hitis 55 7  63 

Houtskär 60 1 6 55 

Iniö 54 4  58 

Kimito 181 3 11 175 

Korpo 97 3 2 101 

Nagu 76 2 1 77 

Pargas 488 26 8 515 

Västanfjärd 132 6 2 140 

Åbo svenska 385 22 5 410 

Sammanlagt 1 615 76 37 1 683 
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77. Personalärenden  

 

 

78. Meddelanden 

Ansökta bidrag: 

- Konstsamfundet 25 000 € för att göra en Podserie på 10 avsnitt i samarbete 

med Österbottens svenska distrikt, inget bidrag (kan sökas på nytt efter 

precisering, men görs inte just nu) 

- Waldemar von Frenckell stiftelse 7000 € Här och Nu, bidrag 5 000 € 

- William Thuring stiftelse för Virtuella kaffen, 3000 €, beslut 2 000 € 

- Svenska Fruntimmerföreningen i Åbo för ungdomsverksamhet i Åbo 6000 € 

- Svenska Kulturfonden, Kultivera - rekreation för äldre, beslut 20 000 € (3 000 

€, 2021, 17 000 €, 2022) 

- Eschnerska Frilasarettet – Förebyggande hälsovård i Åbo med omnejd 25 000 

€, beslut 25 000 € 

- Nationellt Mathjälp projekt från Social och hälsovårdministeriet: Åbolands andel 

46 000 €. Positivt beslut har kommit, Åbolands andel lite öppen. 

 

 

79. Händelser  

I fortsättningen skrivs inte alla händelser ner här utan enbart speciella. Ni kan ta del av 

händelser i vår elektroniska kalender här: https://teamup.com/ksydaohw59vw4dzxce 

 

Att uppmärksamma: 

- Katastrofgolf till förmån för Hungerdagen på Bjärkas golf 26.9, Västanfjärd. se 

mer här: https://rednet.rodakorset.fi/node/62963 

- Tackresa till Röda Korsets logistikcenter, Kalkku 23.10, Läs mer: 

https://www.lyyti.fi/reg/Kiitosmatka_Kalkkuun_8792 

- Piirien hallitusten jäsenten koulutus, jossa käymme läpi piirin hallituksen 

tehtäviä, hyviä kokouskäytäntöjä, hallituksen jäsenten vastuita ja muita 

keskeisiä luottamustointa koskevia kysymyksiä lauantaina 9.10. klo 9.30-13 

Teams-tilaisuutena. Mukaan ovat tervetulleita kaikki uudet, ja halutessaan 

kokeneemmatkin piirien hallitusten jäsenet.  

Pyytäisin, että jaatte tietoa koulutuksesta hallitustenne jäsenille, ja pyydätte 

halukkaita ilmoittautumaan alla olevan linkin kautta viimeistään 1.10.  

https://www.lyyti.in/SPR_Piirin_hallituksen_koulutus. 

På våren kommer eventuellt en utbildning också på svenska. 

 

 

 

 

 

80. Övriga ärenden 

Verksamhetsledaren gavs i uppdrag att utreda kutym/behov av ansvarsförsäkring för 

styrelsemedlemmar. 

 

81. Nästa möte. 

Nästa möte hålls 20.10 i samband med seminarium för utskott och styrelse kl 17.00 och 

1.12 kl. 17.00 

 

 

Åbo 17.9.2021 

 

https://teamup.com/ksydaohw59vw4dzxce
https://rednet.rodakorset.fi/node/62963
https://www.lyyti.fi/reg/Kiitosmatka_Kalkkuun_8792
https://www.lyyti.in/SPR_Piirin_hallituksen_koulutus

