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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 2.2018 
 

 

Distriktsstyrelsen sammanträdde onsdagen 26 mars kl. 17.00 på distriktskansliet.  

 

I mötet deltog Päivi Kuntze, ordförande, Catrine Huhta, Eva Högnäs, Sari Karrila, Yvonne 

Nymalm-Rejström, Göra Peltonen, Stina Tiainen, och Tove Johansson 

Frånvarande var: Linda Nummelin Helena Schmidt, Tarja Santavuori-Sirkiä och Guje Viitanen 

 

Verksamhetsberättelsen samt årsrapporten för år 2017 godkändes 
 
Verksamhetsberättelse 2017  
 
Ordinarie verksamhet  
Distriktsbyrån har haft sex anställda under året.  
Den ordinarie verksamheten har under året fortgått enligt plan. Distriktet hade 1 750 
medlemmar, vilket är 17 färre än året innan. Medlemsantalet är en utmaning för 

distriktet liksom för hela organisationen.  
Distriktet har under året via insamlingar samlat totalt 51 860 €. Varje avdelning 

deltog aktivt i Hungerdagsinsamlingens som hämtade 39 315 € till katastroffonden.  
Åbolands distrikt har god beredskap för akuta lokala olyckor. Ett 

hemlandshjälpsuppdrag genomfördes under året av Pargas avdelning. Mentalt 
stödgruppen hade åtta uppdrag och Frivilliga räddningstjänsten tre uppdrag under 

året.  
Förstahjälpgrupperna är 8 till antalet och har aktivt dejourerat under olika 
evenemang.  
Projektet Skärgårdshjälpen har fortsatt enligt plan och under året har en 
förstaresponskurs med 16 deltagare ordnats i Kimito.  
Vänverksamheten har fortsatt lika aktivt som tidigare och nya vänner har kommit 
med i verksamheten. Vänkurser och specialkurser om flyktingvänner har hållits. På 

vändagen valdes Christer och Majlen Järnström från Pargas till årets vän.  
Den integrationsstödjande verksamheten har fortsatt aktivt i Pargas och Dragsfjärd. 

I Pargas ges läxhjälp åt barn och unga med invandrarbakgrund och i Dragsfjärd har 
ungdomarna aktivt träffats.  
Under veckan mot rasism utlystes årets fördomsfria föregångare. Utmärkelsen gick 
till aktiva Linda Bäckman och Eva Björkfelt.  
Ungdomsverksamheten har fungerat evenemangsbaserat via distriktets 
ungdomsutskott.  
Det gemensamma sommarlägret med Ålands distrikt hölls på Kökar med 39 
deltagande barn.  
Distriktet upprätthåller fortsättningsvis beredskap för mottagnings-

centralverksamhet enligt avtal med Migrationsverket. Åbolands distrikt  
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Distriktets verksamhet har synats aktivt i Åbo Underrättelser, Radio Vega Åboland 
och på social media. Distriktets hemsidor uppdateras aktivt och är väl besökta. 

Tidningen Här och Nu har utkommit fyra gånger och avdelningarna har informerats 
med elva avdelningsbrev under året.  
Ekonomi  
Åbolands distrikt har stabil ekonomi tack vare god förmögenhetsförvaltning. 

Finansieringsverksamhetens överskott var 178 589 € (2016: 114 944 €). 
Bostädernas värde är enligt balansen 364 193 €, samma som år 2016.  
Distriktet har erhållit externa bidrag från fonder för olika evenemang. Bokslutet för 
år 2017 visar ett resultat på 14 495 €. Kostnaderna för verksamheten uppgår till -
404 166 € (2016: -1 327 165 €) och intäkterna till 169 144 € (2016: 1 133 966 €) .  
Centralbyrån har stött distriktet med ett verksamhetsbidrag på 70 061 € varav 10 
500 € är STEA projektstöd.  
Budgeten för år 2018 visar ett överskott på 567 €. Avkastningen från placeringarna 
är budgeterad till 65 500 €. Resten av kostnaderna skall täckas av 

försäljningsvinster.  
En aktiv portföljförvaltning i kombination med regelbunden uppföljning av 

kostnaderna skall på sikt balansera ekonomin. Aktivt ansökande av bidrag och stöd 
hjälper till att upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.  
Allmänt  
Verksamheten är aktiv och omfattande. Personalen jobbar med flera stora helheter 

vilket är utmanande. Via projekt får distriktet mer resurser till att stöda den 
ordinarie verksamheten. Under kommande år fokuserar vi på medlemsvärvning och 

rekrytering av frivilliga och framförallt på att få unga frivilliga med till verksamheten.  
Finlands Röda Kors Åbolands distriktsstyrelse har framtill 22.4 2017 år bestått av 
ordförande Christel von Frenckell-Ramberg, vice ordförande Göran Peltonen och 10 

ledamöter. Under årsmötet 22.4 valdes Päivi Kuntze till ordförande och Göran 
Peltonen till viceordförande. Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året.  
Detaljer om verksamheten är presenterad i den utförliga årsrapporten 2017.  
Mer information: https://rednet.rodakorset.fi/aboland 

 

Bokslutet för år 2017godkändes 
Bokslutet godkändes och undertecknades. Styrelsen föreslog för årsmötet att årets vinst  

14 495,24 € överförs till det egna kapitalet 
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Medlemssituationen  

Avdelning 
Medlemmar 

26.3.2018 
Obetalda Nya  

Medlemmar 

2017 

Dragsfjärd 93 15   108 

Hitis 59 13 1 70 

Houtskär 51 6   57 

Iniö 57 10 1  67 

Kimito 130 16   147 

Korpo 94 15 4  108 

Nagu 65 18 1 85 

Pargas 478 68 6 548 

Västanfjärd 112 10   122 

Åbo svenska 388 56 9 438 

Sammanlagt 1 527 227 22 1 750 

 
Styrelsen diskuterade medlemsantalet 

 

Projektfinansiering för projektet Skärgårdshälsa 
För att starta och utveckla Hälsopunkter i Åboland ansökte vi om Leader bidrag via föreningen I 

samma båt rf för tiden 1.3.2018- 31.12. 2020För den privata finansieringen har Eschnerska 

stiftelsen den 20.12.2017 beviljat 25 000 € bidrag under två år  

Leader styrelsen har den 5.3 beslutat att inte bevilja projektet bidrag.  
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Projektet Skärgårdshjälpen  
Utbetalningsansökan görs för tiden 1.1.2018-28-2-2018 samt slutrapport inlämnas 

 

Projekt Elämänote  
Åbolands distrikt har godkänts som part i ett av centralbyrån drivet projekt Elämänote. 

Målsättningarna är i stort de samma som i Skärgårdshälsa. Projektet planeras till 2018-2020.  

 

Kommunikationsplan 
Kommunikationsplanen godkändes. 

Målet med kommunikationsplanen är att kartlägga och strukturera upp kommunikationen och 

informationen kring evenemang, kurser, årligt återkommande kampanjer och organisatoriska 

ärenden såsom J-kort. Ett avsnitt berör även kommunikation i krissituationer.  

 

Meddelanden 
Bidrag: 

 Beslut: 

• AMIF Projektet (via centralbyrån) TUHAT inget bidrag 

• Skärgårdshälsa projekt, Inget bidrag 

• 7:de mars fonden 3100 € för integrationsstödjande barn och ungdomsverksamhet, 

beslut 2500 € 

• Svenska Kulturfonden 10 000 € för skolsamarbete, inget bidrag 

• Sparbanksstiftelsen i Korpo, beslut 1 000 € för UTÖ gruppens kläder 

• Lions i Korpo, Nagu, Houtskär beslut 1 000 € för UTÖ gruppens kläder 

Ansökningar: 

• Waldemar von Frenckell stiftelse 5000 € för ÅU bilaga 

  
 

Händelser  
Hänt 1-4.2 Förstaresponskurs på Utö, 13 deltagare 

5.2 Socialutskottets möte 

8-9.2 ordförande Pertti Torstila besök 

10.2 Beredskapsövning ”Putte” i Kimito 

14.2 Vändagen 

26.2 Vänkurs i Pargas 

8.3 Avdelningen i beredskap kurs i Kimito 

12-13.3 Revisonsgenomgång 

19-23.3 Annalena på Försvarskurs 

19-25.3 Veckan mot rasism 

26.3 Distriktsstyrelsemöte 

 

Kommande händelser 

 1.4 Förstaresponsgruppen inleder som alarmgrupp på Utö, 

 6-7.4 Psykiskt stöd grundkurs i Kimito 

 7-8.4 Lounais- rannikon Vapepa risteily 

 11.4 Åboländsk vänträff, Kimito 

 21.4 Distriktets Årsmöte 

 3-9.5 Rödakorsveckan 

 8.5 Henry dags kaffe och öppet hus på distriktet 

 13-17.6 Barnläger Åboland och Åland på Runsala 

 15-16.6 FM tävlingar i försthjälp i Åbo 
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Övriga ärenden 
• Mentalt stödavtalet förnyas med Pargas stad och Kimitoöns kommun 

• EVY avtal uppgörs med E-F Sjukvårdsdistrikt för UTÖ förstaresponsgrupp 

 

Följande möten 

21.4 Årsmötet 

  

23.5 Styrelsemöte 3,  

val av utskottsmedlemmar, Semesterlistor, godkänna principer för godkännande av 

räkningar 

   

19.9 Styrelsemöte 4.  

Mellanbokslut 01-06, 

  

20.10 Höstsamling  

  

21.11 Styrelsemöte 5,  

Budget, verksamhetsplan, förtjänsttecken 


