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Öppenhet i verksamheten 

I Finlands Röda Kors strategi 2015-2017 är initiativ nr. 31 om Öppenhet i verksamheten.  
Det är önskvärt att varje instans (avdelningar, distrikt och Finlands Röda Kors styrelse 
och fullmäktige) ger ut ett sammandrag över fattade beslut som är fritt tillgängligt för 
samtliga medlemmar samt komplettera besluten med nödvändigt material för att 
ärenden ska kunna förstås.  
 
Åbolands distrikt kommer från och med detta år att publicera ett sammandrag av 
styrelsemötena på RedNet omedelbart efter mötena. 
 

 
Preliminärt 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. 
 
  
Distriktets placeringar har gett god avkastning och finansutskottet har aktivt arbetat för 
att sprida förmögenheten för att minska riskerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det preliminära resultatet på den ordinarie verksamheten är -93 250 € och efter 
inkomsterna från placeringarna blir årets resultat 80 700 € 

 
 Det slutliga bokslutet och verksamhetsplanen godkänns av styrelsen på nästa möte 

(18.3) för att sedan fastställas på årsmötet 18 april. 
 
Personalärenden 

Till samordnare av Förstahjälpen- och hälsovårdsverksamheten har hälsovårdare 
Marjatta Alakahri valts. Hon inleder sitt arbete 1.3 2015. 
Under tiden 9.2-2.4 praktiserar merkonomstuderande Zainab El-Emmara. 
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Antalet röstberättigade till Årsmötet  

Antalet röstberättigade ledamöter till Årsmötet fastställdes enligt följande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemssituationen i distriktet diskuterades aktivt. Åboland har under senaste år förlorat 
-4,5 % av sina medlemmar. Styrelsen uppmanade både personalen och alla avdelningar 
att satsa på rekrytering av nya medlemmar och medlemsvård.  

 
Meddelanden 

Åbolands distrikt har beviljats bidrag från Åbo Stads bidragskommitté för ergonomiska 
hjälpmedel och kontorsstolar.   

 
Distriktet fyller 80 i år som skall firas i samband med höstsamlingen 24.10. Under 
nästa möte presenteras ideer om program.  
 
Distriktets beredskapsplan uppdateras för att under året tillsammans med Varsinais-
Suomen piiri utarbeta en gemensam plan. Uppdaterade förslaget behandlas på nästa 
möte. 
 

Händelser  
Hänt 

o 10.12 Julkaffe och öppet hus på Distriktsbyrån i december samlade 52 besökare 
o 16.12 Ordförande Pertti Torstila har besökt Åbolands distrikt  
o 16-17.1 2015 Grundkurs i Psykiskt stöd i Pargas, 10 deltagare 
o 24.1 Vänkurs i Nagu med 8 deltagare 
o 31.1 Håll flaggan högt – för nyckelpersoner i avdelningen, 8 deltagare 

 
Kommande händelser 

o 14.2 Vändagen, Besök till Sibeliusmuseum för alla vänner med sina vänner är 
välkomna 

o Vänkurser 3.3 och 11.3 i Åbo, 4.3 och 12.3 i Kimito. 
o Senior- och barnbarnslägret 28.2- 1.3.2015 på Hotell Caribia i Åbo 
o Mångkultur temaveckoslut för ungdomar 21-22.3 
o Barnläger i Eckerö 8-12.6 tillsammans med Ålands distrikt  
o Medlemsresa till Geneve och Solferino 10-14.6 ordnas av Österbottens distrikt 

 
 

 

Avdelning Medlemsantal Röstberättigade 
till årsmöte 

Dragsfjärd 103 2 
Hitis 68 1 
Houtskär 52 1 
Iniö 59 1 
Kimito-Kemiö 129 2 
Korpo-Korppoo 94 1 
Nagu-Nauvo 71 1 
Pargas-Parainen 551 6 
Västanfjärd 128 2 
Åbo Svenska 412 5 
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