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ÅLANDS BRAND - OCH RÄDDNINGSFÖRBUND rf
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2004

Allmänt:
Ålands Brand- och Räddningsförbund bedriver sin verksamhet i enlighet med stadgarna. Verksamheten
har under året fortsatt som tidigare.
Förbundets medlemskårer 2004
Brändö FBK
Eckerö FBK
Finströms FBK
Föglö FBK
Geta FBK
Gottby FBK
Hammarlands FBK
Jomala FBK
Kumlinge FBK
Kökar FBK

Lemlands FBK
Lumparlands FBK
Mariehamns FBK (samarbetsavtal)
Sottunga FBK
Sunds FBK
Strandnäs FBK
Vårdö FBK
Västra Saltviks FBK
Östra Saltviks FBK

Ovan angivna brandkårer är avtalsbrandkårer, och har släckningsavtal med sina respektive kommuner
förutom Mariehamns FBK som har ett samarbetsavtal. Kårerna ansvarar helt för brand- och
räddningstjänsten i sina respektive kommuner förutom i Mariehamn där det även finns en ordinarie
brandkår.
Organiserade kårer, anslutna till förbundet, finns sålunda i alla åländska kommuner.
Förbundets övriga medlemmar 2004
Brändö kommun
Eckerö kommun
Finströms kommun
Föglö kommun
Geta kommun
Hammarlands kommun
Jomala kommun
Kumlinge kommun
Kökar kommun
Finströms FHJ
Ålands Sjöräddningssällskap

Lemlands kommun
Lumparlands kommun
Mariehamns stad
Saltviks kommun
Sottunga kommun
Sunds kommun
Vårdö kommun
Långnäs Industri brandkår
Luftfartsverket, Mariehamn
Ålands brand och räddningsförbunds damsektion

Understödande medlemmar
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Kalmers Ab
Wirenius agenturer

Kidde Oy
Bastec Oy
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Förbundets styrelse under 2004
Förbundsstyrelsen har under 2004 haft följande sammansättning:
Ordförande
Jan Lindgren Saltvik
Viceordförande Tage Wilhelms, Lumparland
Ledamot
Bertel Eriksson. ÖMS
Ledamot
Patrik Lindberg, Jomala
Ledamot
Bengt Svenblad, Hammarland.
Ledamot
Kristian Aller, Jomala
Ledamot
Per Lindblom, Finström.

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Sten-Göte Nyman, Saltvik
Göran Johansson, ÖMS
Karl-Gunnar Ahlman, Mariehamn
Agneta Finneman, Jomala
Sven Sjölund, Vårdö
Lennart Jansson, Sund

Som Förbundets verksamhetsledare har Leif Weckström fungerat. Patrik Lindberg har varit styrelsens
sekreterare. Göran Johansson har varit skattmästare under året.

Nina Fagerlund med Delice Lindegren som ersättare från Ålands Brandkårsförbunds damsektion har
deltagit i styrelsens arbete som observatörer. Verksamhetsledaren och ungdomsledarna har också
deltagit i styrelsearbetet.

Revisor
Revisor

Roine Wiktorsson, Mariehamn
Tor-Erik Johansson, Jomala
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Suppleant
Suppleant

Leif Isaksson, Finström
Jan–Erik Ståhlman, Jomala

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden varvid beslut tagits i olika
frågor. Följande kan nämnas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppsägning av samarbetsavtal gällande verksamhetsledare med Jomala Kommun.
Beslut om att anställa ny verksamhetsledare.
Avtal om utbildningsledare med Finlands Svenska Brand och Räddningsförbund.
Verksamhetsberättelse för 2003.
Bokslut för 2003.
Beslutat om 2004 och 2005 års kursverksamhet.
Utlåtande om förslag till ny räddningslag.
Avgivit förslag på utbildningsledare för FSB.
Förbundets representant på FSB s kongress i Borgå den 29 till 30 maj var ordförande Jan Lindgren.
Beslutat om halkkörningsövningar för utryckningsfordon på Gillinge banan.
Beslutat att ansluta ÅBF till Ålands Bildningsförbund.

Förbundets ledare
Under året har Leif Weckström fungerat som verksamhetsledare. Johan Ehn och John Hilander har
fungerat som ungdomsledare. Christian Rögård har från den 1/10 2004 utsetts till ungdomsledare istället
för Johan Ehn som slutade den 31/9 2004. Från den 1/10 2004 har Finlands Svenska Brand och
Räddningsförbund anställt Patrik Lindberg på 20% av heltid som utbildningsledare för ÅBF. Från den
15/12 2004 har förbundet anställt Sten-Göte Nyman som verksamhetsledare.

Förbundets hemsida
Under året har förbundets hemsida publicerats på internet. Hemsidan är av typen portal och förbundets
medlemmar har möjlighet att ansluta sig till portalen. På detta sätt har intresserade bättre möjlighet att ta
del av förbundets verksamhet. Under året har sidantalet utökats kraftigt. Adressen till förbundets
hemsida är: www.brandkar.aland.fi Vid årsskiftet hade portalen mer än 400 besökare per dygn i
genomsnitt.

Medlemsresa
Fredagen den 24 september ordnade förbundet en medlemsresa till mässan Skydd 2004 i Älvsjö. Resan
samlade 37 deltagare.
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Årsmötet
Förbundets årsmöte hölls den 24 april i Furuborg Lumparland. Årsmötesförhandlingarna leddes av Jan
Lindgren och protokollet fördes av Johan Ehn.
Närvarande var 10 st. befullmäktigade medlemskårerna, 6 befullmäktigade medlemskommuner och en
övrig medlem. På mötet var ca. 45 personer närvarande.
Vid årsmötet behandlades alla i stadgarna föreskrivna ärenden. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och
revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.
Till ordförande för verksamhetsåret 2004 återvaldes enhälligt Jan Lindgren.
I tur att avgå från styrelsen var Kristian Aller, Bengt Svenblad och Tage Wilhelms, samtliga ordinarie
medlemmar återvaldes. Som suppleanter valdes Sven Sjölund, Agneta Finneman och Sten-Göte Nyman.
Beslöts att utse en valberedning med följande sammansättning: Brage Wilhelms Lumparland även
mötessammankallare, Johan Mansnerus Mariehamn och Marcus Nordberg Saltvik.
Årsmötet fastställde medlemsavgifterna för 2005 till 35€/år + 0.03€/invånare/år för kommuner och för
övriga medlemmar 35€/år.
Efter årsmötesförhandlingarna avnjöt deltagarna en välsmakande middag och därefter avslutades det
med dans och trevlig samvaro. Lumparlands FBK:s damavdelning stod för arrangemanget av årsmöte,
middag och dans.

Uppvaktningar
Förbundet har uppvaktat brandchef Leif Ahlqvist på hans 50-års mottagning vid Jomala branddepå den
19 maj. Verksamhetsledaren deltog uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty vid självstyrelsefirandet
den 9 juni. Den 20 november firade ÅBF:s damsektion sitt 50 årsjubileum på brandkårsmuseet. Genom
viceordförande Tage Wilhelms uppvaktade styrelsen damsektionen.
Donationer
Förbundet har mottagit donation från Ålands Brand och Räddningsförbunds Damsektion på 1090€ och
Geta FBK har donerat 100€. Båda donationerna är märkta för brandkårsmuseets verksamhet.

Förbundets manöver
Den 24 april arrangerades vårmanövern med Lemlands FBK som arrangör. På programmet stod att
kårerna skulle besöka olika stationer och utföra små räddningsuppgifter eller problemlösningar.
Arrangemanget uppskattades av deltagarna. I manövern deltog 9 kårer och ca 41 personer. Efter
manövern bjöds på kaffe och tilltugg på ungdomslokalen Valborg. Kaffet med tilltugg sponsorerades av
Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Damsektionen stod för det praktiska vid trakteringen

Brandkårsmuseet
Museets framtid har vållat styrelsen stort huvudbry under året. Lagtinget beviljade mindre medel för
museet än vad förbundet var tvungen att betala enligt hyreskontraktet. Styrelsen beslöt därför uppbära
en större hyra för fordon som förvaras på museet. Förbundet har från ordinarie medel förskotterat 1880€
för att täcka kostnaderna för museet. Styrelsen har beslutat söka medel även från andra håll. Bidrag söks
från svenska kulturfonden, PAF, Posten och några större företag. Styrelsen anser att den nuvarande
placeringen och arrangemanget med familjen Rundberg är till fördel för museet. Museet besöktes under
året av 1100 besökare mot 1055 året tidigare.
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Utbildningsverksamhet - och övriga sammankomster under året
Under verksamhetsåret har följande tillfällen ordnats:
•

3 April

Räddningsmannakurs

19 deltagare

21 timmar

•

13 April

Info om förbundets internet portal

8

4

•

24 April

Vårmanöver

41

5

•

5 Maj

Info brandalarmanläggningar

6

4

•

6 Maj

Syredelegering

32

4

•

9 Maj

Rökdykning

14

29

•

14 September

Info nya brand och räddningslagen

15

3

•

24 September

Mässan Skydd-2004

37

5

•

31 Oktober

Kurs för enhetschefer

12

70

•

6 November

Ungdomsledar seminarium

21

4

•

20 November

Släckningsarbete

15

50

Totalt:

220 personer 199 timmar

Som kursledare under verksamhetsåret har följande fungerat: Krister Koskinen, Patrik Lindberg, Yngve
Landström, Leif Weckström och Sam Packalen. Förbundet tackar kursledarna och hoppas på ett fortsatt
gått samarbete.

Utbildningsvagnen
Förbundets utbildningsvagn har varit uthyrd 12 gånger under året. Intäkterna från uthyrningen täcker i
stort driftkostnaderna för vagnen.

Verksamhetsledaren
Rådgivning och information till förbundets medlemskårer har i likhet med tidigare år skett genom besök
och genom telefonkontakt, arrangemang av ovannämnda kurser och föreläsnings och
informationstillfällen.
Verksamhetsledaren konstaterar att det gångna verksamhetsåret har varit aktivt och kårernas intresse för
deltagandet i olika utbildningar och arrangemang har varit berömvärt.
Leif Weckström har varit anställd som förbundets verksamhetsledare fram till den 31/12 2004. Den
15/12 2004 anställde förbundet Sten-Göte Nyman som verksamhetsledare.
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Ungdomsverksamheten 2004
Brandkårsförbundets ungdomsavdelning har haft ett minst sagt aktivt år, storläger på Åland och flertal
ledarträffar, våravslutning, seminarier och så vidare. Förbundet bytte också ungdomsledare på
höstkanten, Johan Ehn slutade och Christian Rögård kom in istället. Sen tidigare finns John Hilander
som ungdomsledare. Här nedan följer i rubriker i stort vad som hänt under verksamhetsåret:
Ungdoms arbetsutskottet
UAU, UngdomsArbetsUtskottet har under året bestått av Alexandra Eriksson, Kenny Williams, Ted
Andersson och Johan Mansnerus. Utskottet har under året haft två protokollförda möten. Att det inte
blev flera beror till stor del på sommarlägret som tog upp mycket tid. UAU är också ännu relativt nytt
och håller på att finna sina arbetsformer, ungdomsledarna hoppas kunna återkomma med mera om detta
i framtida verksamhetsberättelser. På seminariedagen i november valdes Agneta Finneman och Johan
Karlsson in istället för Alexandra och Kenny.
Seminariedagar
Seminariedag för ledare hölls den sjätte november på Hotell Arkipelag, dagen började med föreläsning
om gruppdynamik av Johan Ehn, efter lunch stod grupparbeten på programmet. Vi bad deltagarna att
komma med 100 idéer per grupp om ÅBF i framtiden. Mycket intressant läsning vid genomgången.
Men det fanns helt klart idéer värda att ta tag i och arbeta med.
FSB-läger 12-18 juni
Året inleddes med fortsatt planering inför sommarens FSB-läger. Planeringsgruppen bestående av Johan
Ehn, John Hilander, Patrik Lindberg, Ted Andersson samt Christian Rögård hade ett digert arbete under
våren. Samtidigt var också ett flertal andra grupper tillsatta som funderade på mindre områden inom
lägerplaneringen. Som avslutning på förberedelserna hölls ett seminarium på Godby Kongresshotell en
helg i april. Där gick vi i detalj in på de olika delmomenten som måste fungera till sommarens läger.
Grupparbetena pågick i två dagar och vi hann även med ett besök på den tilltänkta lägerplatsen i
Eckerö. Bland annat kan nämnas att vi under sommarens läger lade större tonvikt vid ledarnas ”ledda
fritid”, detta för att främja större kännedom mellan ledare från olika kårer.
Alltnog, lägret gick av stapeln den 12 juni på Uddens Camping, Skag Eckerö. 356 ungdomar och ledare
från hela svenskfinland deltog i lägret. ÅBF genom sina medlemskårer var representerade med 85
ungdomar och ledare från åtta åländska brandkårer. De åländska ledarna utgjorde staben och gjorde det
mesta ”grovgörat” på lägret, vi eldade bastu och skötte disken. Till våra uppgifter hörde också att fixa
fram allt det som våra gäster behövde till sina kurser och program, vi var heller inte själva sämre på att
spotta fram idéer, som till exempel en krocketmatch med klot i fotbollsstorlek. Vi hade också en
lägertidning med ”messa tidningen” funktion enligt modell från dagstidningarna. Mycket populärt, även
om redaktörerna fick vara ganska grannlaga i vad som skulle publiceras. Maten på lägret ombesörjdes
av campingens kökschef i samarbete med Brandkårsdamerna, med flera deltagande åländska damer.
Lägret innebar mycket arbete för oss, men den goda planeringen på förhand gjorde att vi i stort kunde
vara steget före. Vi fick också mycket beröm från alla deltagare för ett genomtänkt läger.
Brandkårsförbundets ungdomsledare vill rikta ett stort tack till alla som ställde upp på lägret,
ungdomsledare från de olika kårerna som utförde olika uppgifter, skötte disk och bastu, lägertidning,
sjukstuga, transport och underhåll, inre stabsfunktioner, vakter och byavakter. Ingen nämnd och ingen
glömd. Tack även till Brandkårsdamerna som skötte köket. Utan er alla hade lägret inte gått att
genomföra så bra som det blev.
Övrigt
I övrigt kan nämnas förbundets våravslutning för brandkårsungdomar hölls på Prästö i slutet av maj.
Laglekar och korvgrillning mm stod på programmet.
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Tack
Brandkårsförbundets ungdomsledare vill rikta ett tack till alla ungdomsledare i kårerna,
Brandkårsdamerna som ställer upp och hjälper oss vid olika tillställningar, förbundets
verksamhetsledare och styrelse som med stort intresse understött vår verksamhet samt sist men inte
minst ungdomarna som med stor iver deltar i alla arrangemang. Tack till Er alla!

Christian Rögård
Ungdomsledare

John Hilander
Ungdomsledare

Förbundets styrelse och medlemmar tackar Leif Weckström för den tid han har varit anställd som
förbundets verksamhetsledare.
Förbundets styrelse tackar även alla som offrat sin fritid och arbetstid för den frivilliga
brandkårsverksamheten. Er insats är ovärderlig för medborgarnas säkerhet och trygghet.
Vi vill också tacka alla dem som ställt upp som föreläsare och handledare vid olika
utbildningstillfällen.

Ett stort tack till Er alla!!

På Ålands Brand- och Räddningsförbunds vägnar

Styrelsen
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Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f
RESULTATRÄKNING 01.01 2004 - 31.12 2004
ORDINARIE VERKSAMHET
INTÄKTER
Utbildningsintäkter
Hyror
Övrigaintäkter
Intäkter
K0STNADER
Personalkostnader
Löner o arvoden
Soc.avgifter
Övr.pers.kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Avskrivningar på maskiner o inv.
Avskrivningar
Övriga kostnader
Hyror
Resekostnader,dagtraktamenten
Seminarier
Utbildningskostnader
Försäkringar
Annonskostnader
Ungdomsrverksamhet
Kongresskostnader
Övriga kostnader
Övriga kostnader
Kostnader
Ordinarie verksamhet
Tillförda medel
Medlemsavgifter
Kostnader
Medlemsavgifter
Intäkter
Investerings o finanseringsverksamhet
Ränteintäkter
Intäkter
Extra ordinära poster
INTÄKTER
Intäkter
Allmänna understöd
Bidrag museet
Bidrag Lst verksamhetsledare
Bidrag PAF
Allmänna understöd
Investerings o finanseringsverksamhet
Räkennskapsperiodens resultat
Räkennskapsperiodens översk./undersk.
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2004

2003

13113,00
2670,00
15783,00

0,00
1246,60
2,04
1248,64

-4360,00
-164,56
-9414,27
-13938,83

-3614,00
-107,12
-8799,89
-12521,01

-482,19
-482,19

-642,91
-642,91

-40320,00
-968,62
0,00
-13948,42
-224,35
-3139,76
-4134,12
-227,51
-1605,73
-64568,51
-78989,53
-63206,53

-40320,00
-622,44
-4104,00
-1508,81
-249,79
0,00
-2692,11
-1174,88
-4323,96
-54995,99
-68159,91
-66911,27

2362,89

2168,56

2362,89

-225,32
1943,24

68,12
68,12

150,40
150,40

1190,00

0,00

35000,00
9414,27
10500,00
54914,27
56104,27
-4671,25
-4671,25

40320,00
8799,89
10000,00
59119,89
59270,29
-5697,74
-5697,74

Ålands brand- och räddningsförbund r.f
Balansräkning 31.12 2004
AKTIVA
Bestående aktiva
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar
Materiella tillgångar
Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Checkräkning
Sparräkning
Rörliga aktiva
Aktiva
PASSIVA
Eget kapital
Övrigt eget kapital
Bal.Översk/undersk.från
tid. räkenskapsperioder.
Räkenskapsperiodens
överskott/undersk.
Eget kapital
Främmande kapital
Kortfristiga
Resultatregleringar
Kortfristiga
Passiva

2004

2003

928,17
518,35
1446,52

1237,57
691,14
1928,71

96,74

96,74

480,00
480,00

35,00
35,00

961,55
2082,09
3043,64
3620,38
5066,90

1720,91
6031,87
7752,78
7884,52
9813,23

9693,61

15391,35

-4671,25
5022,36

-5697,74
9693,61

44,54
44,54
5066,90

119,62
119,62
9813,23

Jomala den 8 februari 2005
Jan Lindgren

Patrik Lindberg

Tage Wilhelms

Per Lindblom

Bengt Svenblad

Bertel Eriksson

Kristian Aller
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Ålands Brand- och räddningsförbunds Damsektion r.f.
Verksamhetsberättelse 2004
Styrelse
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare + suppleant
Skattmästare
Ledamöter

Nina Fagerlund
Delice Lindegren
Anna Brändström
Sol-Britt Blomqvist
Anita Mattson
Marianne Nordblom
Ann-Charlotte Petterson
Marita Koskinen

Mariehamns FBK:s damavdelning
Lumparlands FBK:s damavdelning
Mariehamns FBK:s damavdelning
Jomala FBK:s damklubb
Hammarlands FBK:s damavdelning
Strandnäs FBK:s damklubb
Mariehamns FBK:s damavdelning
Sunds FBK:s damavdelning

Suppleanter

Märta Blomqvist
Aida Andersson
Agneta Wilhelms
Gunnel Boström
Sickan Ahlqvist

Hammarlands FBK:s damavdelning
Sunds FBK:s damavdelning
Lumparlands FBK:s damavdelning
Strandnäs FBK:s damklubb
Jomala FBK:s damklubb

Revisorer

ordinarie:
Roine Viktorsson
Göran Johansson

suppleanter:
Britt-Marie Ahlman
Rut Eklund

Medlemmar i sektionen
Mariehamns FBK:s damavdelning
Strandnäs FBK:s damklubb
Jomala FBK:s damklubb
Sunds FBK:s damavdelning
Lumparlands FBK:s damavdelning
Hammarlands FBK:s damavdelning
Brändö FBK:s damavdelning

ordförande Britt-Marie Ahlman
ordförande Eivor Koskinen
ordförande Sol-Britt Blomqvist
ordförande Marita Koskinen
ordförande Delice Lindegren
ordförande Anita Mattson
ordförande Solbritt Grahn

Damsektionens verksamhet
Under året har det hållits årsmöte och 3 styrelsemöten samt några telefonmöten.
Damsektionens årsmöte hölls den 24 april på Furuborg i Lumparland och samtidigt höll
ÅBF sitt årsmöte, kvällen avslutades med supé , dans och lotteri.
FSB´s juniorläger hölls i år på Uddens camping i Eckerö. ÅBF var arrangörer.
Brandkårsdamer var ansvariga för bespisningen, många ställde upp och jobbade ideellt.
Kongressen hölls i Borgå. Ingen representant från damsektionen.
Seminariedagarna hölls i år på SPA- hotell Päiväkumpu i Västra Nyland. Damsektionen bekostade
ingen på seminariedagarna men 3 representanter från Åland var närvarande.
Dorthy Sundberg från Mariehamns FBK: s damavdelning hade fullmakten från damsektionen.
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Uppvaktningar
FSB:s ordförande Svea Lindqvist 60 år
Strandnäs FBK:s damklubb 50 år.
Jomala FBK:s damklubb 50 år.
Den 20 november firade damsektionen 50- års jubileum med mottagning på Brandkårsmuseet, där vi
mottog penning gåvor på sammanlagt 590 € , som vi överlämnade till ÅBF.
Samtidigt överlämnade vi en check på 500 € till ÅBF från damsektionen.
I samband med 50-årsjubileumet fick de gamla ordförandena varsin blombukett samt vid första
ordföranden Elna Mattsons grav lade vi ner en blombukett
Kursverksamhet
35 personer deltog i en kurs för hygienpass. Samtliga deltagare fick det eftertraktade passet.
Damklubbarna / -avdelningarnas verksamhet
Damklubbarna och –avdelningarna har hållit regelbundna arbetsmöten och skött serveringen vid
kårernas möten, övningar och kurser.
Basarer, lotterier, auktioner, majbrasor och kronbindningar m.m har bidragit till att det kommit in
pengar för att t.ex. stöda ungdoms- och annan verksamhet inom kårerna.
Vårträffen, som arrangerades av Mariehamns FBK:s damavdelning, hölls på Röda Korsgården. Träffen
var som alltid välbesökt.
Badhuschef Ann Sande var och informerade om det nya badhuset Mariebad. Under träffen hölls även
sektionens sedvanliga lotteri med många vinster.
Damsektionens styrelse tackar sina medlemmar för ett gott samarbete under året som varit.

Ordförande Nina Fagerlund

Sekreterare Anna Brändström
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ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS DAMSEKTION r.f.

RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 01.01-31.12.2004
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Lotteri & servering
Uppvaktning vid 50 år
Övrig intäkter

84,00
684,69
590,00
8,01

TOTALA INTÄKTER

1 366,70

KOSTNADER
Medlemsavgifter + årsmöte
Kurskostnader
Uppvaktningar
Telefon & Reseers.
Övriga kostnader

192,00
254,00
317,80
101,00
51,55
916,35

UNDERSTÖD
Bidrag till Brandkårsmuséet

1 090,00

PERIODENS RESULTAT

-639,65

BALANSRÄKNING FÖR PERIODEN 01.01- 31.12.2004
AKTIVA
Kassa och bank
Banktillgodohavande
Kassa

2 423,53
0,00

SUMMA AKTIVA

2 423,53

PASSIVA
Eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital

3 063,18
-639,65
2 423,53

SUMMA PASSIVA

2 423,53

Mariehamn den 7 mars 2005

Nina Fagerlund

Ann-Charlotte Pettersson Marianne Nordblom

Delice Lindegren

Sol-Britt Blomqvist

Marita Koskinen
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Märta Blomqvist

