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Bokslut 2014 

Resultatet för år 2014 ser ekonomiskt sett bra ut. De största avvikelserna gentemot 

budget har varit kostnader på förstahjälpen och beredskapen där organisatoriska 

förändringar gjorts efter att budgeten fastslagits. Med det menas att verksamhetsledaren 

också fungerar som beredskapschef och Samordnaren av Förstahjälpen och 

hälsovårdsverksamheten först besattes 1.9 2104. 

  

 

 
 

 

Resultatet på den ordinarie verksamheten är -92 550 € och efter inkomsterna från 

placeringarna blir årets resultat 81 400 €.  

Den största inkomstposten är från återvinningsvaruhuset Kontti, 41 000 €, 23 500 € i 

externa bidrag har distriktet erhållit. Medlemsavgifterna uppgick till 8 000 € och 

försäljningen inbringade 4 500 € 

 

 Bokslutet godkändes och styrelsen tog edl av revisorns rapport. Styrelsen föreslår för 

årsmötet att årets vinst om 81 411,06 överförs till det egna kapitalet  

 

Verksamhetsberättelse 

2014 har varit ett intressant Röda Kors år. Så gott som hela distriktspersonalen har 

förnyats och vi har ibland upplevt att inte riktigt hänga med i alla svängar.  

Trots vår grönhet på byrån deltog vi aktivt i Stämman där vi tillsammans med Varsinais-

Suomen piiri stod som värdar. Många av våra frivilliga deltog i verksamhetstorget som 

försiggick utanför Forum Marinum vid Auraå stranden. Förtjänsttecken delades ut i 

strålande solsken på Suomen Joutsen och kvällsfesten firades i vacker miljö och härlig 

stämning. 
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Stämman är Finlands Röda Kors högsta beslutande organ. En ny strategi för de 

kommande tre åren utarbetades och nya förtroendevalda till fullmäktige och styrelse 

valdes. De två- och svenskspråkiga distrikten lyckades igen få in en representant i 

styrelsen, vår Christel von Frenckell-Ramberg fick förnyat mandat och är vår 

representant ännu tre år. Stämman fick mycket bra feedback på både arrangemang och 

stämning. 

Rekryteringen av samordnare av förstahjälp- och hälsovårdsverksamhet visar hur läget i 

Finland är idag med behovet av sjukvårdspersonal. Först i september lyckades vi anställa 

Sara Haverinen som drog en del kurser under hösten. Förstahjälpenkurs-försäljningen är 

en verklig utmaning idag, vi har en konkurrens på marknaden och skall tävla med många 

professionella aktörer. 

Med glädje kan vi konstatera att vänverksamheten blomstrat. Nya vindar blåser med hur 

vänverksamheten skall utvecklas, vi behöver flyktingvänner, ungdomsvänner, 

gruppvänner etc. Här gäller det också att hänga med i utvecklingen och svara på de 

behov som lokalsamhället har. 

Inom beredskapen har omorganiseringar på distriktet skett, då verksamhetsledaren 

också fungerar som beredskapschef. Ur den regionala beredskapens syn är detta säkert 

en optimal lösning, medan tidsbristen medför att grupperna inte får all det stöd de 

behöver för att utveckla sin verksamhet. Här bör vi hitta nya lösningar under de 

kommande åren och tänka i nya banor, det kommer att lösa sig. 

Ekonomiska läget i Finland och världen har varit i gungning. Distriktets ekonomi har 

lyckligtvis varit stabil och vårt finansutskott har gjort ett gott jobb med placeringarna 

som är ett livsvillkor för vår existens. 

Till slut vill jag tacka framförallt personalen men också alla frivilliga, aktiva avdelningar 

och förtroendevalda i hela Åboland. Vi är små men gör ett otroligt gott resultat i både 

insamlingar och med vår aktivitet som frivilliga, för att stöda dem som har det svårt. 

 

Förtjänsttecken 

Styrelsen beviljade förtjänsttecken år Clara Henriksdottir-Puranen och åt Kristina Alamäki 

från Hitis avdelning för troget Röda Korsarbete. 

 

 

Medlemmar 

 Per 10.3 är det 14 % som inte betalt medlemsavgiften. Påminnelsebrev har sänts ut till 

dessa samt lista över de obetlada till alla avedlningar. Avdelnigrarna satsar på att 

bibehålla nuvarande medlemmar och satsar under våren aktivt på medlemsvärvning. 

 

Personalärenden 

Marjatta Alakahri jobbar som samordnare av Förstahjälpen- och hälsovårdsverksamheten 

sedan 1.3 2015. En 8 h Fhj kurs är redan hållen samt avtal om flera kurser har gjorts. 

Under tiden 9.2-2.4 praktiserar merkonomstuderande Zainab El-Emmara 

Praktikant från Åbo Akademi, socionomstudernade Anni Klemola praktiserar 3 månader 

på distriktet.  

 

Verksamhetsledaren på studiebesök 

Finlands Röda Kors arrangerar en studieresa till projektområden där FRK:s katastroffond 

genomfört biståndsprogram. Besöksmålen är Mongoliets Röda Kors, Etiopiens Röda Kors 

eller Filippinernas Röda Kors. Under resan får verksamhetsledarna också bekanta sig med 

beredskapen i Tysklands Röda Kors eller Turkiets Röda Halvmåne. 

Målet med resan är att få en kunskap om Finlands Röda Kors internationella arbete samt 

att på bred front sprida kunskapen inom organisationen. 

Styrelsen godkände att verksamhetsledaren kan delta i resan och önskar en rapport över 

resan efteråt.  
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Meddelanden 

Åbolands distrikt har beviljats bidrag från Pargas stad för Mentala stödgruppens 

verksamhet, Från Svenska Kulturfonden för ungdomsverksamhet, från CG Sundells 

stiftelse för Vänfmailj, skolsammarbete och sommarläger  

 

Händelser  

 Hänt: 

o 14.2 Vändagen, Besök till 14 anmälda  

o Vänkurser 3.3 och 11.3 i Åbo (8 deltagare) , 4.3 och 12.3 i Kimito (framskjuten ) 

o Senior- och barnbarnslägret 28.2- 1.3.2015 på Hotell Caribia i Åbo, 12 deltagare 

o 16.3 Träff kasnäs Sjöräddare, Calle Storm 

o 17.3 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt träff akutvård i Skärgården 

o Mångkultur temaveckoslut för ungdomar 21-22.3 (framskjutet till april) 

o 24.3 Må bra dag i Västanfjärd (26 deltagare) 

o  

Kommande händelser 

o Vapepa Seminariekryssning 28-29.3 (5 från Åboland) 

o 1.4 Marita Salo, Organisationschef, 8.4 Carita Käppi, intern revisor 

o 11.4 Finlandssvensk vänträff, Österbotten (3 anmälda) 

o 11.4 Beredskapsövning Pargas. 

o 23.4 Må bra dag i Nagu 

o 4-10.5 Röda Korsveckan 

o 6.5 Öppet hus 

o 9.5 Äventyrsbana för seniorer i Pargas 

o Barnläger i Eckerö 8-12.6 tillsammans med Ålands distrikt  

o Medlemsresa till Solferino 10-14.6 

o Barnläger i Eckerö 8-12.6 tillsammans med Ålands distrikt (anmälningar har redan 

kommit) 

o Medlemsresa till Solferino 10-14.6, Österbottens distrikt 

 

Övriga ärenden 

1. Verksamhetsledaren berättade om ett initiativ där Röda Korset skulle samla alla 

aktiva frivilliga inom beredskapen i Åboland till ett gemensamt KICK-OFF veckoslut 

på Örö 26-27.9.15. Vi vill utreda samarbetsmöjligheterna inom beredskapen i 

Skärgården för att med frivilliga krafter stöda myndigheterna tillsammans. För 

ändamålet kommer Röda korset ansöka om Leader bidrag för ett två-årigt projekt. 

 

2. Vårt 80 års jubileum 24.10-2015  diskuterades. Verksamhetsledaren föreslog som 

jubileumstalare Per Stenbäck, Röda Korset förr och nu, Biståndsarbetare Johanna 

Arvo (Sierra Leone Ebola klinik) och ordförande Pertti Torstila, Finlands Röda Kors 

framtid. Kårens offert antogs 

 

3. Kansliet har sommarstängt 26.6-31.7 2015 

 


