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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 5.2019 
 
 
Distriktsstyrelsen har sammanträtt onsdagen 11.9 2019 kl. 16.30 på distriktskansliet.  
 
I mötet deltog Päivi Kuntze, ordförande, Catrine Huhta Stig Hågensen, Eva Högnäs, Sari Karrila 
Monica Nerdrum, Göran Peltonen, Stina Tiainen och Guje Viitanen  
 
Frånvarande var: Yvonne Nymalm-Rejström, Tarja Santavuori-Sirkiä och Helena Schmidt 
 
 
Budgetuppföljning, halvårsbokslut 2019 
Styrelsen diskuterade halvårsbokslutet som visar ett resultat på 165 278 €. Aktieportföljens 
värdeökning sedan årsskiftet har varit 157 477,76 €. Den ordinarie verksamhetens kostnader 
uppgår till 85 983,60 mot budgeterat 190 311 € (45 %). 
 
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.  

 
Finansutskottet har utarbetat ett förslag till svar som godkändes av distriktsstyrelsen. 

 
Ekonomiseminarium 
Ekonomiseminarium tillsammans med finansutskottet planeras. Målet är att utarbeta en treårig 
ekonomiplan, enligt strategin om att ha ekonomin i balans. Datum i oktober bestämdes till 2.10. 

 
Fördelning av Kontti inkomsterna och användande av organisationens 
verksamhetsfond.  
Distriktsyreslen har på sitt möte 5/2018 21.11.2018 diskuterar fördelningen av Kontti 
inkomsterna och användande av organisationens verksamhetsfond. Styrelsen beslöt då omfatta 
en tillsammans med övriga distrikt formulerat brev till centralstyrelsen med följande budskap: 
”Åbolands distrikt ber Finlands Röda Kors styrelse att skrida till åtgärder, så att Kontti 
inkomstfördelningen fördelas enligt §3 i ekonomistadgan under våren 2019 samt att 
verksamhetsfondens överskottsmedel fördelas till distrikten inom rimlig tid enligt bilaga 7.” 
 
För tillfället har endast en bråkdel av Kontti inkomsterna som borde användas till distrikten och 
avdelningarna fördelats till distrikten. Den resterande delen har fonderats i en verksamhetsfond 
som för närvarande innehåller 6,7 milj, och denna ökar årligen med ca 2,8 Miljoner euro. 

 
Centralstyrelsen har våren 2019 tillsatt en arbetsgrupp (Paula Ilén, Satakunda distrikt ordf. och 
Annalena Sjöblom, medlem) som utarbetat fördelningsnyckeltal för stödet. Nyckeltalen är starkt 
kopplade till strategin och är ämnade för att motivera till förverkligande av målsättningarna. 

 
Centralstyrelsen beslöt på sitt möte 30-31.8 om nyckeltalen, men inte om vilken summa som 
skall fördelas. Dethär gör det svårt att uppgöra budget för år 2020. 
 
Ärendet diskuterades och antecknades till kännedom. 
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Medlemssituationen 
diskuterades 
 
OMA Röda Korset 
För tillfället har OMA Röda 
Korset 8098 (4509) 
användare. Åbolands 
distrikt har 135 (101) 
användare. Målet är att 
varje avdelning fått OMA 
utbildning under året och 
att vi vid årsskiftet har 
200 användare i OMA. 
 

 
Styrelsen diskuterade medlemssituationen 
 
Meddelanden 

• Yhteisölähtöisen resilienssin kehittämishanke STEA : ”Turvallisemmat kulmat” 
tillsammmans med övriga distrikt och centralbyrån. 6 Intensionsavtal är skrivna med 
myndigheter i Åboland 

• Vi har meddelat intresse för STEA projektet In Action 2020- 
• Vi har meddelat intresse för att vara med och utveckla Sekaisin chatten på svenska i 

Finland. Kan leda till någon form av finansiering 
• Bidrag 

• Waldemar von Frenckell stiftelse 7 000 €, beslut 5 000 € 
• William Thuring stiftelse för välmåendepunkter 2 500 €, beslut 1 000 € 
• Fruntimmersföreringen i Åbo för vänverksamhet och Chat för ungdomar 5 

000 €, beslut 3 500 € 
• Eschnerska frilasarettet för FHJ i högstadieskolorna i Åbo 23 000 €, beslut 

23 000 € 
• Olvi säätiö, ungdomsverksamhet 5 000 € 
• Jenny ja Antti Wihurin rahasto 16 000 € för förstaresponsverksamhet 

 
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 
21.5 Vänskapscafé  i Åbo 
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31.5 Samarbetsmöte YH Novia 
3-6.6 barndagsläger, Pargas 
10-13.6 Barndagsläger Kimito 
17.6 Samarbetsmöte (vänverksamhet) yrkesskolan Axxell 
Augusti Regionmöte, Västanfjärd, Pargas och Houtskär 
20-21.1 Utvidgade ledningsgruppen, Nynäs 
26.8 Satakunda distrikt besök, Kasnäs 
 
 

Kommande händelser: 
9.9 Novia Hungerdagsprojekt inledning 
3.9 Socialutskottets möte 
3-4.9 Järjestöpäivät Nastola 
26-28.9 Hungerdagen 
30.9 F-S ordförandeträff på Åland 
3.10 Grundkurs i Vänverksamhet, Dalsbruk 
8.10 Humanitär rätt kurs i Pargas Gymnasium 
18.10 Höstsamling 
23.10 Grundkurs i Vänverksamhet, Nagu 
26.10 Nationella beredskapsövningen DROPPEN 
30-31.10 Verksamhetsledarträff Jyväskylä 
1-3.11 FRT ledarutbildning Nynäs 
7-10.11 FHJ grupp utbildarutbildning 
 
 

Följande möten  
27.11. 2019 kl 16.30 på distriktskansliet 


