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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 3.2019 
 
 
Distriktsstyrelsen har sammanträtt onsdagen 15.5. 2019 kl. 17.00 på distriktskansliet.  
 
I mötet deltog Päivi Kuntze, ordförande, Stig Hågensen, Eva Högnäs, Monica Nerdrum, Göran 
Peltonen, Stina Tiainen och Guje Viitanen  
 
Frånvarande var: Catrine Huhta, Sari Karrila Yvonne Nymalm-Rejström, Tarja Santavuori-Sirkiä 
och Helena Schmidt 
 
Attesteringsprinciper 
Styrelsen fastslog attesteringsprinciperna.  
 
Budgetuppföljning, första kvartalet 2019 
Kvartalsbokslutet genomgicks. Resultatet visar inget alarmerande, budgeten följs. 
Värdeförändringen visar ett överskott sedan årsskiftet på 128 419 €, vilket leder till ett resultat 
på 109 854,68. 
Styrelsen befullmäktigade finansutskottet att utreda vidare koncernkontobehovet. 
kvartalsbokslutet antecknades till kännedom. 
 
Val av Utskottsmedlemmar 
Utskotten valdes 2018-2020 för två år. Nedan följer en uppdatering över utskottsmedlemmar 
2019. 

 
Finansutskottets:  

Päivi Kuntze, ordförande 
Bror Berg 
Christel von Frenckell-Ramberg   
Tony Jäntti   
Rachel Nygård-Taxell   
Göran Peltonen    

 
Socialutskottet 

Kristina Hakola-Wass 
Monica Hellberg 
Helena Lindström 
Ulla Stendahl 
Ulla Ahlstrand 

 
Beredskapsutskottet: 

Monica Hellberg, ordförande 
Nina Alopaeus 
Alf Jansson 
Roland Karlsson 
Stig Hågensen 
Tarja Santavuori-Sirkiä 

 
Ungdomsutskottet 

Jenny Vuorenlinna 
Frida Sjöblom 
 
Utskottet utökas efter hand. Orsaken till avhopp är studier och flytt från orten 

 



 
ÅBOLANDS DISTRIKT   
Styrelsen informerar  

2 
 

 
Svar till KPMG gällande revision kring Finlands Röda Kors förmögenhet 
 
FRK, centralstyrelsen har beslutat utföra en intern revision på hela organisationens 
förmögenhetsförvaltning. Revisionen har utförts av KPMG senhösten 2018. KPMG:s rapport i sin 
helhet i bilaga 3. Svaret bör ges av distriktsstyrelserna innan 15.9.2019 
KPMG rekommenderar följande (beklagar att denna är på finska, jag har inte fått svenskspråkigt 
material) 
Suositukset  
5.10.1 Suositellaan, että SPR Turunmaan piiri noudattaa sijoitustoiminnassaan SPR:n 
sijoitustoiminnan linjausta. Piirin varallisuutta tulee hoitaa suunnitelmallisesti niin, että 
sijoituspäätökset toteutetaan perustellusti järjestön toimintaedellytykset huomioiden. Piirin 
sijoitustoiminnan riskiprofiilin tulee olla linjassa koko järjestön riskinottokyvyn kanssa. Piirin 
nykyinen kassatilanne ei mahdollista nykyistä riskinottokykyä.  

5.10.2 Suositellaan, että SPR Turunmaan piiri arvioi mahdollisuutta keskittää sijoitustoiminta 
SPR:n päävarainhoitajille, millä osaltaan varmistetaan se, että piirin varallisuutta hoidetaan 
kustannustehokkaasti (SPR:n olemassa olevat sopimukset varainhoitajien kanssa), 
ammattimaisesti ja koko sijoitustoiminta on järjestetty SPR:n varallisuudenhoidon periaatteiden 
mukaisesti. Lisäksi ulkoistettu varainhoito vapauttaa piirin johdolta resursseja järjestön 
ydintehtävien hoitamiseen. Vaikka piiri siirtyisi käyttämään keskushallinnon varainhoitajia, 
sopimus tehdään kuitenkin piirin ja varainhoitajien välillä, mutta palvelut saadaan samoilla 
ehdoilla kuin keskushallinto.  
 
Verksamhetsledaren konstaterar att vi inte med nuvarande volym klarar oss ekonomiskt med 
FRKs placeringsstrategi som är en moderat förvaltning. Enligt OPs hemsida 23.4 ges en årlig 
avkastning på 2 % (40 000 €) för denna medan vi idag har en avkastningsinriktad portfölj där 
motsvarande avkastningsprocent är 6,77 % / år (135 000 €). I så fall bör verksamheten skäras 
ner betydligt (2-3 personarbetsår, av 5,5).  
 
Styrelsen diskuterade ärendet och gav finansutskottet i uppdrag att utarbeta ett svar. Styrelsen 
påminde om testamentatorernas vilja om förvaltande av egendomen. Ärendet bereds till nästa 
möte. 
 
Avdelningen i beredskap anvisningar  
Styrelsen diskuterade anvisningarna och godkände dem 
Beredskapsutskottet har sedan hösten 2018 arbetat med anvisningar för avdelningen i 
beredskap. Anvisningarna kommer att uppdateras kontinuerligt men skall ge tydliga och enhetliga 
anvisningar för avdelningarna. Dokumentet visar också hur viktig roll avdelningen har i olika 
störningssituationer samt tar upp vilka kurser som är bra att ha för att bygga upp beredskapen. 
 
Medlemssituationen 
Styrelsen diskuterade medlemssituationen 
 
OMA Röda Korset 
För tillfället har OMA Röda Korset 4 509 (3 686) användare. Åbolands distrikt har 101 (75) 
användare. Av avdelningarna saknar vi bara Västanfjärd för tillfället i OMA. Målet är att alla 
avdelningar har haft OMA utbildning under våren 2019. 
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Höstsamling 18.10.2019 
Höstsamling ordnas som picknik-kryssning till Mariehamn fredagen 18.10. 
Viking Line ör preliminärt bokad med konferensutrymmen, buffetmiddag och några hytter för 
tillbakaresan. 
Personalen funderar på programmet och har kommit med följande förslag: 
Workshops kring strategi 2020-2022 (indelning enligt 4 målen), coaching (Marianne Nummela), 
Peter Strang om Ensamhet (proffessor i oncologi), Feissari, om att skaffa medlemmar,  
 
 
Meddelanden 

• Vi är med och förhandlar om att delta i ett projekt: Yhteisölähtöisen resilienssin 
kehittämishanke: ”Turvallisemmat kulmat” tillsammmans med övriga distrikt och 
centralbyrån.  

• Vi har meddelat intresse för STEA projektet In Action 
• Vi har meddelat intresse för att vara med och utveckla Sekaisin chatten på svenska i 

Finland. Kan leda till någon form av finansiering 
 
 

• Bidrag 
• Svenska kulturfonden: Tillgänglig kultur på svenska (Kulturvän) 5 000 €, 

beslut 4 000 € 
• 7:de mars fonden 2 100 € för internationella Ungdomsgruppen, inget bidrag 
• Waldemar von Frenckell stiftelse 7 000 € 
• Olvi säätiö, ungdomsverksamhet 5 000 € 
• William Thuring stiftelse för välmåendepunkter 2 500 € 
• Fruntimmersföreringen i Åbo för vänverksamhet och Chat för ungdomar 5 

000 € 
 
Händelser  

Hänt:  
18-24.3 veckan mot rasism, Fördomsfri föregångare utnämning 
18-19.3 Verskamshetsledarträff Mikkeli 
19.3 Vänkurs i Åbo 
20.3 Hälsopunktsträff, Kimito 
21.3 Grundkurs i vänverksamhet, Kimito 
21 och 26.3 avdelningen i beredskap kurs i Kimito 
23-24.3 Hälytys- Ja päivystysryhmien seminaari, Helsingfors 
26.3 Väncafe, Åbo Luckan 
30-31.3 Vapepa kryssning 
2.4 Polaris myndighetsövning i Gustavs. FRK övar i uppbyggande och drivande 
av evakueringscenter.  
4.4 Kaffeträff för Unga 
6-7.4 Grundkurs i Humanitär rätt 
5-7.4. Grundkurs i Vänverksmahet, Pargas 
9.4 Infokväll om intressebevaknig, Folkhälsan och RK, Pargas 
8,10.4 Fortsättningskurs för vänner, Kimito 
13.4 Distriktets Årsmöte, Västanfjärd 
 

Kommande händelser 
6-12.5 Röda Kors veckan 
8.5 Vårkaffe, öppet hus distriktet 
11.5 Vänverksamhetens 60 års jubileum, Åbo (närmare 100 deltagare) 
13.5 Samarbetsmöte beredskapsutskott Åboland och V-S piiri 
16.5 Distriktets planeringsdag 
17-18.5 Distriktsordföranden och utvidgade ledningsgruppens seminarium 
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21.5 Vänskapscafé i Åbo 
31.5 Samarbetsmöte YH Novia 
3-6.6 barndagsläger, Pargas 
10-13.6 Barndagsläger Kimito 
17.6 Samarbetsmöte (vänverksamhet) yrkesskolan Axxell 
 

Följande möten  
11.9. 2019 på distriktskansliet 


