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ÅLANDS BRAND - OCH RÄDDNINGSFÖRBUND rf
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2005

Allmänt:
Ålands Brand- och Räddningsförbund bedriver sin verksamhet i enlighet med stadgarna. Verksamheten
har under året fortsatt som tidigare.
Förbundets medlemskårer 2005
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
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 2005
Brändö kommun
Eckerö kommun
Finströms kommun
Föglö kommun
Geta kommun
Hammarlands kommun
Jomala kommun
Kumlinge kommun
Kökar kommun
Lemlands kommun
Lumparlands kommun

Mariehamns stad
Saltviks kommun
Sottunga kommun
Sunds kommun
Vårdö kommun
Finströms FHJ
Ålands brand och räddningsförbunds damsektion
Ålands Sjöräddningssällskap
Långnäs Industri brandkår
Luftfartsverket, Mariehamn

Understödande medlemmar
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Kalmers Ab

Polaresafety Oy
Wirenius agenturer
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Förbundets styrelse under 2005
Förbundsstyrelsen har under 2005 haft följande sammansättning:
Ordförande
Viceordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Jan Lindgrén, Saltvik
Tage Wilhelms, Lumparland
Bertel Eriksson, Mariehamn
Patrik Lindberg, Jomala
Bengt Svenblad, Hammarland
Kristian Aller, Jomala
Per Lindblom, Finström

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Johan Söderlund, Saltvik
Göran Johansson, Jomala
Karl-Gunnar Ahlman, Mariehamn
Agneta Finneman, Jomala
Sven Sjölund, Vårdö
Torvald Jansson, Geta

Som Förbundets verksamhetsledare har Sten-Göte Nyman fungerat. Patrik Lindberg har varit styrelsens
sekreterare. Göran Johansson har varit skattmästare under året.
Sol-Britt Blomqvist med Delice Lindegren som ersättare från Ålands Brand- och Räddningsförbunds
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

Suppleant
Suppleant
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Leif Isaksson, Finström
Jan–Erik Ståhlman, Jomal

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden varvid beslut tagits i olika
frågor. Följande kan nämnas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsplan för år 2006
Budget för år 2006
Avtal om verksamhetsledare med Ålands Landskapsregering.
Verksamhetsberättelse för 2004.
Bokslut för 2004.
Beslutat om 2005 och 2006 års kursverksamhet.
Vårmanöver och årsmöte i Saltvik 23 april.
Utlåtande om FSB:s organisations modell.
Uppsägning av hyresavtal med familjen Rundberg i Jomala, Västerkalmare.
Godkännande av hyresavtal med familjen Häger i Hammarland, Mörby
Förslag till ny kursplan för kurs i släckningsarbete.
Utlåtande om förslag till ny räddningslag.
FSB:s kongress arrangeras på Åland i maj 2006.
Anskaffande av videoprojektor till förbundet.
Anskaffande av handradior till förbundets ungdomsavdelning.
Förbundets representant på FSB s kongress i Korpo den 27 till 29 maj var styrelseledamot Per
Lindblom.
• Resa till FSB:s höstmöte och utbildningsdagarna i Ekenäs 18-19 november.
• Förbundets representant vid FSB:s höstmöte i Ekenäs den 19 november var styrelseledamot Per
Lindblom.

Förbundets ledare
Under året har Sten-Göte Nyman fungerat som verksamhetsledare på 20% av heltid. Christian Rögård
och John Hilander har fungerat som ungdomsledare. Patrik Lindberg, anställd av FSB på 20 % av
heltid, har fungerat som utbildningsledare.

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 förbundets medlemmar fått möjlighet att boka
utbildningsvideor på förbundets hemsida. Bokningen av förbundets utbildningsvagn sköts numera också
på hemsidan. 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
Förbundet arrangerade en medlems resa till FSB:s höstmöte och utbildningsdagar i Ekenäs den 18-19
november. 10 personer deltog i resan till Ekenäs. Vid utbildningsdagarna förelästes det bla om
arbetarskydd, krishantering, våld mot sjuktransporter och diskoteksbranden i Norrköping. Vid FSB:s
höstmöte återvaldes Jan Lindgrén med Tage Wilhelms som ersättare i FSB:s styrelse.
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Årsmötet
Förbundets årsmöte hölls den 23 april på Högtomt Saltvik. Årsmötesförhandlingarna leddes av Jan
Lindgrén och protokollet fördes av Sten-Göte Nyman.
Närvarande var 9 st. befullmäktigade medlemskårer, 7 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 verksamhe tsåret 2005 återvaldes enhälligt Jan Lindgren.
I tur att avgå från styrelsen var Bertel Eriksson, Patrik Lindberg och Per Lindblom, samtliga ordinarie
medlemmar återvaldes. Som ersättare valdes Göran Johansson, Karl-Gunnar Ahlman och Torvald
Jansson. Då Sten-Göte Nyman nu är anställd av förbundet kan han inte längre vara Tage Wilhelms
ersättare enligt stadgarna. Mötet valde enhälligt för ett år Johan Söderlund som suppleant för Tage
Wilhelms.
Beslöts att utse en valberedning med följande sammansättning: Brage Wilhelms Lumparland även
mötessammankallare, Johan Mansnerus Mariehamn och Marcus Nordberg Saltvik.
Årsmötet fastställde medlemsavgifterna för 2006 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. Västra Saltviks FBK och Östra Saltviks FBK stod för arrangemanget av
årsmöte, middag och dans.

Förbundets manöver
Den 23 april arrangerades vårmanövern med Västra Saltviks FBK och Östra Saltviks 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 5 kårer och ca 50 personer. Efter manövern bjöds på kaffe och tilltugg på ungdomslokalen
Högtomt. Kaffet med tilltugg sponsorerades av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Damsektionen
stod för det praktiska vid trakteringen. Polarsafety visade olika brand och räddningsprodukter vid
Högtomt under dagen. Strandnäs FBK visade sin nya rökdykarbil för intresserade besökare.

Uppvaktningar
Verksamhetsledaren deltog i uppvaktningen vid Julius Sundbloms statyn vid självstyrelsefirandet den 9
juni. Sten-Göte Nyman uppvaktade Hammarlands FBK på deras 70 års jubileum. Bengt Svenblad
uppvaktade Eckerö FBK på deras 70 års jubileum. Vid Jomala FBK:s 70 års jubileum uppvaktade Per
Lindblom och Sten-Göte Nyman från förbundet. Vid invigningen av Lumparlands FBK:s nya
brandstation uppvaktade Jan Lindgrén, Per Lindblom och Sten-Göte Nyman från förbundet. Vid
årsmötet uppvaktades Nina Fagerlund för sina många års arbete i damsektionen. Göran Johansson
uppvaktades vid förbundets årsmöte för sina många års arbete i förbundet.

Donationer
Under året har inte förbundet mottagit några donationer.
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Utbildningsverksamhet - och övriga sammankomster under året
Under verksamhetsåret har följande tillfällen ordnats:
•

10 Mars

Brandkårens Förstahjälp

16 deltagare

30 timmar

•

30 Mars

Kurs i Räddningsarbete

16

21

•

23 April

Vårmanöver

50

6

•

27 Augusti

Kurs i Yträddning

13

23

•

16 Oktober

Rökdyknings dag

10

8

•

24 Oktober

Släckningsarbete Del 1

21

50

•

15 December

Syredelegering

18

3

Totalt:

144 personer 141 timmar

Kurs i rökdykning och släckningarbete del 2 ställdes in p.g.a. för få anmälda.
Som kursledare under verksamhetsåret har följande fungerat: Krister Koskinen, Patrik Lindberg, Ove
Jansson, Peter Johans son.
I ett avtal som tecknats mellan FSB och ÅBF den 01.10.2004 förbinder sig ÅBF att årligen köpa 200
utbildningsdagar av FSB. I gengäld avlönar FSB en tjänst på 20% som utbildningsledare åt ÅBF. Vi
kan med glädje konstatera att under 2005 uppfyllde vi avtalet med råge, 348 utbildningsdagar hölls
under verksamhetsåret.

Utbildningsvagnen
Förbundets utbildningsvagn har varit uthyrd 17 gånger under året. Intäkterna från uthyrningen ger ett
litet överskott.

Verksamhetsledaren
Rådgivning och information till förbundets medlemskårer har skett genom besök, telefonkontakt, brev
och med e-post. Kallelse till kurser har gjorts med brev. Verksamhetsledaren konstaterar att det gångna
verksamhetsåret har varit aktivt och kårernas intresse för deltagandet i olika utbildningar och
arrangemang har varit berömvärt.
Under året besöktes de flesta avtalsbrandkårer av förbundets personal. Under dessa träffar diskuterades
främst utbildning, ungdomsverksamhet, manskapsinventering och informationsflödet.
Under året har en ny ÅBF telefonkatalog skapats. I katalogen finns kontaktuppgifter till
medlemskårerna. Kontaktuppgifter till damklubbar och avdelningar finns även med i katalogen. Under
året gjorde verksamhetsledaren en manskapsinventering av personalen som finns med i de olika
avtalsbrandkårerna. ÅBF kan nu konstatera att det finns totalt 458 registrerade brandkårister med i de
olika avtalskårerna på Åland. Av dessa 458 brandkårister har 288 gått kursen i släckningsarbete.
Manskapsinventeringen innehåller även önskemål om utbildning som behövs för avtalsbrandkårernas
personal. Av inventeringen kan man utläsa att det finns ett stort behov av de flesta kurser de närmaste
åren.
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ÅBF:s ungdomsverksamhet
Läger Berghyddan 14-16 januari
Verksamhetsåret inleddes med läger för de åländska ungdomsavdelningarna. Ett vinterläger hade vi inte
provat på förut och med sommarens storläger i Eckerö just bakom oss så hade ingen ork att genast börja
planering för ett höstläger. Nu var det ju inte speciellt mycket vinter att tala om, så utbildarna fick vara
kreativa där snön och kylan saknades. Som till exempel i ämnet islivräddning. Men de 34 ungdomarna
och 14 ledarna trivdes bra med omständigheterna. Förutom ordinarie utbildning fick vi dessutom en
guidad tur runt Brandkårsmuseét.
Ledars eminarium i Lappvik 16-17 april
Totalt deltog ca 40 ungdomsledare från hela svenskfinland i seminariet som hölls på Högsand
kurscenter i Lappvik, Hangö. Åland var med åtta ungdomsledare väl representerat. Teman för
seminariet var bland annat sommarens FSB läger, statistikblanketterna, nya regler för redskapstävlingar,
och mycket mera. Ett ämne för dagen var det nya utbildningssystemet för ungdomar, på finska förkortat
till "Kutri" som presenterades under seminariet. Söndagen avslutades med sammanfattning och vi
önskades välkomna åter inom kort, sommarens läger hölls nämligen i "Syndalen", bara ett stenkast från
Högsand.
Säsongsavslutning i Jomala 18 maj
Avslutningen hölls på sandplan vid Kyrkby högstadieskola. Trots det bistra vädret samlades ungdomar i
stora skaror och med lekar och tävlingar i lag så höll vi värmen. Grillad korv hjälpte också mot de kalla
vårvindarna.
FSB läger i Lappvik 2-8 juli
Femtio ungdomar och ledare åkte iväg till FSB:s sommarläger. Kanonväder hela veckan och ett bra
arrangerat läger gjorde det till en toppen vecka. Nytt för oss i år var kursen i första hjälp som vi höll för
första gången. Men med god vilja så blev kursen lyckad ändå. Totalt var det cirka 300 ungdomar och
ledare från hela svenskfinland med på lägret.
Läger Högtomt 30 september – 2 oktober
På Högtomt samlades vi till ett riktigt traditionellt läger med inriktning på brandbekämpning, släckning,
mobila motorsprutor och annat som hör brandkåren till. I år återinförde vi också slang och pyttsprute
tävlingen på programmet efter att den har legat nere senaste decenniet.
Totalt deltog 51 ungdomar och 18 ledare.
UAU
UAU eller Ungdoms Arbets Utskottet har haft två protokollförda möten under året samt tre icke
protokollförda. De icke protokollförda har hållits i samband med läger. På lägret på Högtomt valdes två
nya medlemmar till UAU istället för Ted Andersson och Johan Manserus som var i tur att avgå. Nya i
deras ställe blev Johnny Sirén Eckerö och Fredrik Sporre Strandnäs.
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Brandkårsmuseet
Museets framtid har vållat styrelsen stort huvudbry under året. Ålands Landskapsregering beslutade att
säga upp avtalet med förbundet som garanterade hyran för museet i Jomala Västerkalmare. Detta
resulterade i att förbundet var tvungen att försöka hitta nya lokaler för museet. Familjen Häger i
Hammarland Mörby meddelade förbundet att man kunde ställa en lokal på 1000 m2 till förfogande. I
oktober besökte styrelsen Hägers lokaler i Hammarland. Styrelsen kunde konstatera att lokalerna var
lämpliga för museets verksamhet. Styrelsen godkände avtalet med familjen Häger i november, avtalet
börjar gälla den 1 mars 2006. Styrelsen sa upp avtalet med familjen Rundberg i Jomala Västerkalmare,
avtalet upphör den 30 april 2006. Brandkårsmuseet kommer att öppna i nya lokalerna i Hammarland
Mörby den 1 maj 2006. Museet i Västerkalmare besöktes under året av 2485 besökare mot 1100 året
tidigare.

Tack
Förbundets styrelse tackar kursledare, instruktörer, föreläsare, ledare och handledare för Ert arbete
vid förbundets kursverksamhet och olika utbildningstillfällen och läger.
Ett stort tack till alla som offrat sin fritid och arbetstid för den frivilliga brandkårsverksamheten. Era
insatser är ovärderliga för hela vårt samhälle.
Damavdelning som stått för maten på lägren, personer som ställt upp med guidning, busstransporter,
sponsoreringar av olika slag och i övrigt tid och engagemang är värda en stor eloge. Ert engagemang
har tillfört vår verksamhet ett stort mervärde.
Ungdomarna i kårerna har varit mycket aktiva. Ert intresse och vilja att ställa lyfter arbetet inom
ÅBF Ungdom

Styrelsen, verksamhetsledaren, utbildningsledaren och ungdomsledarna tackar er alla. Er insats kan
inte nog uppskattas och berömmas!

På Ålands Brand- och Räddningsförbunds vägnar

Styrelsen
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ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Rf.
RESULTATRÄKNING 01.01.2005 – 31.12.2005
ORDINARIE VERKSAMHET
INTÄKTER
Utbildningsintäkter
Hyresintäkter, utbildningsvagn
Övriga hyresintäkter
INTÄKTER

2005

2004

20250,70
595,00
2150,00
22995,70

13113,00
420,00
2250,00
15783,00

-9001,50
-1220,09
-1640,19
-11861,78

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

-361,63

-482,19

-40320,00
-1074,00
-1555,20
-1078,34
-1685,66
-337,69
-20362,18
-1518,00
0,00
-3677,85
-390,90
-1252,19
-767,15
-202,77
-240,01
-236,77
-46,51
-209,98
-30,00
-684,90
-75670,10

-40320,00
0,00
-968,62
-57,00
-3139,76
-154,76
-13948,42
-50,00
-100,00
-4134,12
-227,51
-440,80
0,00
0,00
-16,69
-224,35
0,00
-223,48
-33,00
-530,00
-64568,51

KOSTNADER
ORDINARIE VERKSAMHET
TILLFÖRDA MEDEL
Medlemsavgifter
INVESTERINGS-O FINANSERINGSVERK.
INTÄKTER
Ränteintäkter
EKTRA ORDINÄRA POSTER
INTÄKTER
Intäkter
ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Bidrag, museet
Bidrag, Lr. verksamhetsledare
Bidrag, PAF
EXTRA ORDINÄRA POSTER

-87893,51
-64897,81

-78989,53
-63206,53

2330,71

2362,89

46,77

68,12

1000,00

1190,00

40000,00
8040,10
10500,00
58540,10

35000,00
9414,27
10500,00
54914,27

INVESTERINGS O FINANSERINGSVERK.

59586,87

56172,39

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

-2980,23

-4671,25

RÄKENSKAPSPER. ÖVERSK/UNDERSK

-2980,23

-4671,25

KOSTNADER
PERSONALKOSTNADER
Löner o arvoden
Sociala kostnader
Övr.pers.kostnader
PERSONALKOSTNADER
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar på maskiner o inv.
ÖVRIGA KOSTNADER
Hyror, museum
Övriga kostnader museum
Resekostnader,dagtraktamenten
Representationskostnader
Annonskostnader
Driftskostnader, utbildningsvagn
Utbildningskostnader
Utbildningsmaterial
Manöverkostnader
Ungdomsverksamhet
Kongresskostnader
Medlemsavgifter
Seminarier
Postavgifter
Telefon- o övr. lelecom kostn.
Försäkringspremier
Kontorsmaterial
Bokförings- o adb-kostnader
Bank kostnader
Mötes- och sammanträdes kostn.
ÖVRIGA KOSTNADER
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ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Rf.
BALANSRÄKNING 31. 12.2005
AKTIVA

2005

2004

696,13
388,76
1084,89

928,17
518,35
1446,52

550,74

96,74

142,00

480,00

1599,91
1741,91

0,00
480,00

KASSA OCH BANK
Checkräkning
Sparräkning
KASSA OCH BANK

10148,75
1113,64
11262,39

961,55
2082,09
3043,64

RÖRLIGA AKTIVA

13555,04

3620,38

AKTIVA

14639,93

5066,90

BESTÅENDE AKTIVA
MATERIELLA TILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar
MATERIELLA TILLGÅNGAR
RÖRLIGA AKTIVA
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Material och förnödenheter
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Övriga fordringar
RESULTATREGLERINGAR
Inte erhållna intäkter
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

PASSIVA
EGET KAPITAL
BAL.ÖVERSK.7UNDERSK.FR.TID RÄK.
Översk/undersk.från
tid. räkenskapsperioder.
Räkenskapsperiodens
överskott/undersk.
EGET KAPITAL

5022,36

9693,61

-2980,23
2042,13

-4671,25
5022,36

FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGA
Resultatregleringar
RESULTATREGLERINGAR

12597,80
12597,80

44,54
44,54

PASSIVA

14639,93

5066,9

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 2005
Medlemmar i sektionen
Mariehamns FBK:s damavdelning
Strandnäs FBK:s damklubb r.f.
Jomala FBK:s damklubb r.f.
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 Aida Andersson
ordförande Solbritt Grahn

Damsektionens styrelse 2005
Ordförande
Sol-Britt Blomqvist
V. ordförande
Delice Lindegren
Sekreterare + suppleant
Anna Brändström
Skattmästare
Gunnel Boström
Ledamöter
Aida Andersson
Sickan Ahlqvist
Ann-Charlotte Petterson
Marita Koskinen

Jomala FBK:s damklubb r.f.
Lumparlands FBK:s damavdelning
Mariehamns FBK:s damavdelning
Strandnäs FBK:s damklubb r.f.
Hammarlands FBK:s damavdelning
Jomala FBK:s Damklubb r.f.
Mariehamns FBK:s damavdelning
Sunds FBK:s damavdelning

Suppleanter

Märta Blomqvist
Agneta Wilhelms
Marianne Nordblom
Torborg Weckström

Hammarlands FBK:s damavdelning
Lumparlands FBK:s damavdelning
Strandnäs FBK:s damklubb r.f.
Jomala FBK:s damklubb r.f.

Övriga
Revisor
Revisor

Nina Fagerlund har deltagit i styrelsearbetet som observatör.
Roine Viktorsson
suppleant Britt-Marie Ahlman
Göran Johansson
suppleant Rut Eklund

Damsektionen är medlem i FSB:s damorganisation r.f. och Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.
Nina Fagerlund har representerat damsektionen i organisationens styrelse och Sol-Britt Blomqvist har
deltagit i ÅBF:s styrelse som observatör. Ersättare för båda har Delice Lindegren varit.
Damsektionens verksamhet
Under året har det hållits årsmöte, konstituerande möte, 3 styrelsemöten samt några telefonmöten.
Damsektionens årsmöte hölls den 23 april i Högtomt, Saltvik samtidigt som ÅBF höll sitt årsmöte.
Kvällen avslutades med supé, dans och lotteri.
Under dagen höll förbundet sin vårmanöver, då damsektionen hjälpte till med trakteringen.
Kongressen hölls i Nagu den 27-29 maj. Ingen representant från damsektionen.
Seminariedagarna hölls i år på Hotell Kasnäs den 5-6 november. Värdar var Åbolands damsektion. Från
Åland deltog sex damer och ÅBF:s damsektio n representerades av
Gunnel Boström som också hade fullmakten.
ÅBF Ungdomsavdelning höll i år läger på Berghyddan i Jomala den 14-16 januari och den 30.9 – 2.10 i
Högtomt, Saltvik. Lumparlands damerna stod för matlagningen på Berghyddan och vid Högtoms
grytorna stod det en mix av damsektionens medlemmar.
Vid båda tillfällen hölls kioskverksamheten i gång av frivilliga händer.
Ungdomsutskottet uppvaktade damsektionen med en brandsläckare och en brandfilt
vid lägret på Berghyddan. Det tackar vi extra mycket för.
Nina Fagerlund jobbade för Åland vid FSB:s ungdomsläger i Syndalen i juli.
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Uppvaktningar
Marita Koskinen
Märta Blomqvist
Agneta Wilhelms
Sickan Ahlqvist

70 år
60 år
50 år
50 år

Jomala FBK
70 år
Hammarlands FBK
70 år
Invigningen av Lumparlands brandstation

Den 8 juni intogs en lyckad och trevlig festmiddag på restaurang Nautical för att tacka
Nina Fagerlund för hennes 11-åriga frivilliga arbete som ordförande inom damsektionen.
15 damer deltog i hyllningen, bl.a. med en för dagen nyskriven sång.
In-memorian
För att hedra minnet av Anita Mattsson, ordförande i Hammarlands damavdelning,
lades en blombukett ned vid hennes gravsättning.
Damklubbarna / -avdelningarnas verksamhet
Damklubbarna och – avdelningarna har hållit regelbundna arbetsmöten och skött serveringen vid
kårernas möten, övningar och kurser. Städningar har också förekommit.
Basarer, lotterier, auktioner, försäljningsarbeten, majbrasor och kronbindningar m.m. har bidragit till att
det kommit in pengar för att t.ex. stöda ungdoms- och annan verksamhet inom kårerna.
Förtjänsttecken
Finlands svenska brand- och räddningsförbunds damorganisations
förtjänsttecken i guld har tilldelats; Delice Lindegren, Solveig Holmström,
Agneta Wilhelms och Anna-Greta Helsing, samt i silver Susanna Karlsson,
alla från Lumparlands damavdelning.
Förtjänsttecken i silver har också tilldelats Anna Brändström och Ann-Charlotte Pettersson från
Mariehamns damavdelning.
En stor eloge till dessa damer för deras insats i den frivilliga verksamheten.
Tack till alla
Damsektionens styrelse tackar sina medlemmar för ett gott samarbete under året som varit.
Tack även till alla herrar och ungdomar som vi har jobbat ihop med under året.
Trots att sektionen har passerat 50-års strecket hoppas vi att alla kämpar vidare i samma
goda och positiva anda som tidigare.

På Ålands Brand- och Räddningsförbunds Damsektion r.f.:s vägnar
Styrelsen
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ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS DAMSEKTION r.f.

RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 01.01-31.12.2005
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Lotteri & servering
Övrig intäkter

72,00
465,35
5,73

TOTALA INTÄKTER

543,08

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

57,00
337,85
442,22
120,00
38,20
995,27

PERIODENS RESULTAT

-452,19

BALANSRÄKNING FÖR PERIODEN 01.01- 31.12.2005
AKTIVA
Kassa och bank
Banktillgodohavande
Kassa

1 971,34
0,00

SUMMA AKTIVA

1 971,34

PASSIVA
Eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital

2 423,53
-452,19
1 971,34

SUMMA PASSIVA

1 971,34

Mariehamn den 15 februari 2006

Sol-Britt Blomqvist

Ann-Charlotte Pettersson

Delice Lindegren

Aida Andersson

Marita Koskinen
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Gunnel Boström

Sickan Ahlqvist

