Ålands Brand- och
Räddningsförbund r.f.

Föreläsningen om Alfrida i februari var den enda tillställning under året då vi utan
restriktioner kunde samla kårerna.

Verksamhetsberättelse 2020
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Ordförande har ordet
År 2020 blev inget av det vi tänkt oss. Vi hade planer på verksamhet och kurser som vanligt
men av det blev det inget. Pandemin kom och vi beslöt att inte köra kurser eller annat i
enlighet med myndigheternas rekommendationer.
Vi hade med tanke på kårerna ute i skärgården tidigare skaffat utrustning för videokonferens.
Dessa kommer väl tillhands när man ordnar något både på plats och på distans. Vi har nu
börjat få koll på hur vi bäst kan hanterar möten och föreläsningar på distans med deltagare
även på plats. Föreläsningarna som varit på distans har haft god uppslutning och deltagarna
har uppskattat att man kunnat få kvalitativa föreläsningar och ändå kunnat undvika stora
folksamlingar. Vi kommer säkert framöver att använda detta sätt att nå ut till flera ännu mer.
Vi fick flytta fram vårmötet och det blev så mycket framflyttat att vi såg det som ändamålsenligt
att göra det som ett kombinerat vår- och höstmöte. Mötet hölls på Hammarbo med deltagare
även på distans. I våra stadgar finns inget sagt om möten på distans men tack vare en tillfällig
lag är detta möjligt. Även vid styrelsemötena har vi tillämpat att man kan delta på distans
medan några samlats på plats i möteslokalen.
Vi behöver nu se över våra stadgar så att alla möten inklusive föreningsmöten vid behov kan
ske på distans utan hjälp av tillfälliga lagar. Förhoppningsvis ska vi kunna anta nya stadgar
under 2021.
Sten-Göte Nyman valde att sluta som utbildningsledare i början av 2020. Vi har därför under
året anställt Mikael Dahlström som utbildningsledare. Starten på anställningen blev inte
optimal då Covid19-restriktionerna gjort att vi inte kunnat ordna kurser. Vi har också brist på
utbildare då de som tidigare hållit utbildningar av olika orsaker valt att inte vara tillgängliga
som utbildare längre. Vi söker nya utbildare både bland Räddningsverkets personal och bland
de frivilliga brandkårernas medlemmar.
På hösten då vi trodde att vi gick mot ett normaliserat Covid19-läge då man skulle kunna börja
verka normalt anställde vi även en verksamhetsledare för ungdomsverksamheten. Det blev
Robin Gestranius som axlar rollen. Verksamhetsledaren för ungdomsverksamheten skall vara
en central spelare som ser till att vi får en vital ungdomsverksamhet i så många kårer som
möjligt.
Vi vill fortsätta att samarbeta med de båda räddningsmyndigheterna, de frivilliga kårerna och
Mariehamns räddningsverk så att våra medlemmar kan få ut det bästa möjliga av utbildningar
och föreläsningar. Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna göra det bästa för att skapa ett
tryggt och säkert Åland där vi alla samarbetar över hela vårt vackra landskap.
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Tack till alla som tålmodigt följt de rekommendationer som myndigheterna gjort. Hela
räddningsväsendet har på detta sätt kunnat bibehålla sin fulla aktionsberedskap. Bra jobbat
alla ni där ute!
Vi tar nya tag och hoppas vi i år kan genomföra många kurser och föreläsningar!
Hälsningar,
ordförande Jan Lindgrén
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Allmänt
Ålands Brand- och Räddningsförbund bedriver sin verksamhet i enlighet med stadgarna.
Verksamheten har under året fortsatt som tidigare.

Förbundets medlemmar 2020
Förbundets medlemskårer
Brändö FBK
Finströms FBK
Geta FBK
Hammarlands FBK
Kumlinge FBK
Lemlands FBK
Sottunga FBK
Sunds FBK
Västra Saltviks FBK

Eckerö FBK
Föglö FBK
Gottby FBK
Jomala FBK
Kökar FBK
Lumparlands FBK
Strandnäs FBK
Vårdö FBK
Östra Saltviks FBK

Ovan angivna brandkårer är avtalsbrandkårer, och har släckningsavtal med sina respektive
kommuner. 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
Brändö kommun
Finströms kommun
Geta kommun
Jomala kommun
Kökar kommun
Lumparlands kommun
Saltviks kommun
Sunds kommun
Finströms FHJ-grupp
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
Stiftelsen Mariehamns FBK

Eckerö kommun
Föglö kommun
Hammarlands kommun
Kumlinge kommun
Lemlands kommun
Mariehamns stad
Sottunga kommun
Vårdö kommun
Finavia Ab, Mariehamn
Långnäs Industribrandkår
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Understödande medlemmar
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Förbundets styrelse under 2020
Förbundsstyrelsen har under 2020 haft följande sammansättning:
Ordförande
V. ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Jan Lindgrén
Maria Svedmark
Caroline Engman
Kurt Erämetsä
Robin Gestranius
Richard Hagberg
Mats Sjöblom
Robin Skog
Henrika Österlund

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Robin Mattsson
Jennica Westerlund
Sam Eklöw
Gustaf Eriksson
Simon Söderlund
Inger Eriksson
Johan Mansnerus
Alexandra Lillie

Sven-Anders Danielsson har fortsatt sitt uppdrag som skattmästare.
Revisor
Tage Silander
Verksamhetsgranskare Edgar Kalm

Suppleant
Suppleant

Simon Karlsson
Tom Jansson

Verksamhetsledaren har deltagit i styrelsearbetet som sekreterare och även
utbildningsledaren har deltagit i styrelsemötena.

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden, och viktiga
ärenden under året har bl.a. varit:
•

Omställning av verksamheten p.g.a. Covid 19

•

En brandkår för alla

•

Reviderad rökdykaranvisning

•

Anställande av ny utbildningsledare

•

Anställande av ungdomsledare

•

Utbildningssituationen

•

Brandkårsmuseet

•

Finsk-tyskt ungdomsledarutbyte på Åland
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•

Budget för år 2020 samt bokslut för 2020

•

Att ordna föreläsningar om intressanta och aktuella ämnen

•

Kårchefsdag

R.F.

Mars månads styrelsemöte. Nu fick vi vänja oss vid att hålla avstånd. På detta möte var de båda
räddningscheferna med, läget med Covid 19 var nytt och det fanns mycket vi behövde sätta oss in i.
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Förbundets ledare
Tove Jansson har fungerat som förbundets verksamhetsledare (20 % arbetstid).
Sten-Göte Nyman arbetade som utbildningsledare (20 % arbetstid) fram till och med februari.
Från och med den 1 mars har Mikael Dahlström innehaft posten.
Robin Gestranius har tillsammans med Gustaf Eriksson fungerat som förbundets
ungdomsledare fram till och med september. Från den 1 oktober anställdes Robin som
verksamhetsledare för ungdomsverksamheten (20 % arbetstid). Gustaf Eriksson fungerar
fortsättningsvis som ungdomsledare.

Vår- och höstmöte
Vår- och höstmötet
Vårmötet 2020 måste skjutas fram pga Covid 19-situationen. Därför hölls istället ett
kombinerat vår- och höstmöte den 7 november på Hammarbo.
Mötet leddes av styrelseordförande Jan Lindgrén och verksamhetsledare Tove Jansson förde
protokoll. Henrika Österlund hjälpte till med tekniken, eftersom mötet hölls även via Teams.
7 medlemskårer och 4 kommuner hade befullmäktigade representanter närvarande ettdera på
plats eller via länk.
Vid mötet behandlades alla i stadgarna föreskrivna ärenden för dels vårmötet, dels höstmötet.
Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Jan Lindgrén återvaldes som ordförande för år 2021.
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Mötet beslöt att välja följande styrelsemedlemmar för två år (2021-2022):
Ordinarie styrelsemedlem:
Personlig suppleant:
Kurt Erämetsä (FIFBK)
Richard Hagberg (VSFBK)
Henrika Österlund (STFBK)
Alexandra Lillie (LUFBK)
Maria Svedmark (FÖFBK)
Simon Söderlund (LEFBK)
Bo-Yngve Karslsson (JFBK)
Robin Mattsson (JFBK)

Och kvar i styrelsen sitter för ett år till (2021):
Robin Skog (STFBK)
Mats Sjöblom (GEFBK)
Caroline Engman (HFBK)
Gustaf Eriksson (STFBK) (ungdomssektionen)

Johan Mansnerus (STFBK)
Inger Eriksson (LEFBK)
Jennica Westerlund (HFBK)

Mötet utsåg även 2021 års valberedning, som består av Tom Jansson (sammankallare), Rosa
Salmén, Joakim Sjögren och Dan-Ola Westerlund.
I mötet deltog 19 personer på plats och tio via Teams. Efter mötet bjöds de som deltog på
plats på kaffe och tårta.

Uppvaktningar
I år skalades uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty den 9 juni ner och endast ett fåtal
fanbärare kallades att delta. ÅBRF hörde inte till dessa.
ÅBRF har uppvaktat Strandnäs FBK vid deras 75-årsjubileum.

Förbundets representation i andra organisationer
Ålands Brand- och Räddningsförbund representeras i andra organisationer av sina
medlemmar. Under år 2020 har representationen varit följande:
FSB:s Styrelse
FSB:s Ungdomsarbetsutskott
FSB:s Ungdomsarbetsutskott
ÅLR:s Räddningsdelegation

Jan Lindgrén (ers. Maria Svedmark)
Robin Gestranius (ers. Gustaf Eriksson)
Ordförande Sonja Lumme, vice sakkunnig Johan
Ehn
Johan Ehn (ers. Jan Lindgrén)
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Verksamhetsledaren

Besök till kårer
P.g.a. Covid 19 har inga kårbesök skett under året.

Information
Informationen till förbundets medlemskårer har skett genom e-post, telefonkontakt, via
hemsidan och i allt högre utsträckning via Facebook. Via hemsidan och Facebook kan både
aktiva brandkårister och andra intresserade enkelt ta del av ÅBRF:s verksamhet. På Facebook
finns både en sluten Facebook-sida (”ÅBF Medlemmar”) samt en öppen sida (”Ålands Brandoch Räddningsförbund”).
Två medlemsinfon har publicerats under året.

Övrigt
Verksamhetsledaren har även arbetat med ÅBRF:s egna vår- och höstmöten, kvällskurser,
brandkårsmuseet samt diverse andra uppgifter som styrelsen ålagt henne.
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Utbildningsverksamhet - och övriga sammankomster under året
Kårchefsdag arrangerades den 21 november på Finströms FBK. 21 personer deltog, vara fyra
via Teams. På programmet stod bland annat information försäkringar och den nya
rökdykaranvisningen.
P.g.a. Covid 19 har utbildningen i princip legat nere under året. En släckningsmannakurs som
startades hösten 2019 slutfördes under vintern, men ingen nytt kunde startas upp.
Det är inte endast pandemin som satt käppar i hjulet utan även tillgången till utbildare. Under
senhösten besökte därför ordförande, viceordförande, utbildningsledaren och
verksamhetsledaren Mariehamns Räddningsverk för att diskutera situationen med de olika
vakterna. Även kårerna informerades på kårchefsmötet och utbildare söks även bland
kårmedlemmarna.
Totalt har två kvällsföreläsningar genomförts under verksamhetsåret.
Tilldragelse:
Föreläsning om Alfrida
Brand i solceller
Kårchefsdag
Totalt

Personer:
90
50
21
161

Timmar:
2
2
6
10

Totalt antal utbildningsmantimmar

1 610

Kombinerat vår- och höstmöte
After Work

1,5
1,5
3

29
14
Totalt 43

Totalt antal sammankomsttimmar

11
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Förstainsatsverksamhet inom prehospital sjukvård
Vi kunde under 2020 endast genomföra ett fåtal HLR-kurser innan allt blev tvunget att läggas
på is, orsaken har vi alla kännedom om vid det här laget och faktum är att vi än idag inte vet
när vi fysiskt kan komma ut till er med de instruktörsledda repetitionskurserna.
Vad gäller den operativa verksamheten så har ambulanssjukvården som helhet haft ett relativt
normalt år gällande uppdragsfrekvens (2 633st). Det som sticker ut är antalet påbörjade
återupplivningsinsatser som sträcker sig till 42st, detta att jämföra med ca 25-30st under
tidigare år. En första insatsgrupp deltog under det gångna året vid 16 fall. Fortsättningsvis ser
vi att samarbetet mellan ambulans och första insatsgrupp ger resultat i form av en god
överlevnadsprocent i regional jämförelse.
Från ambulansen på Räddningsverket vill vi tacka för året och hoppas att vi snart kan träffas
igen ute i era verksamheter.
Tom Göstas
Ledande fältchef, Ambulansen, Räddningsverket

After Work
År 2019 startade ÅBF en ny tradition, nämligen After Work. Under 2020 hann vi bara med ett
tillfälle, i sista minuten innan pandemin slog till. Tillfället hölls den 13 mars på Adlon Pizzeria
och Sportbar och 14 personer deltog.

Blåljusdagen
Blåljusdagen 2020 var planerad att hållas i anslutning till Ålands Sjöräddningssällskaps
internationella sjöräddningstävling. P.g.a. pandemin fick arrangemanget skjutas på framtiden.

FSBR:s kombinerade vår- och höstmöte
FSBR höll sitt kombinerade vår- och höstmöte via länk torsdagen den 12 november.
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Brandkårsmuseet
Brandkårsmuseet har hållit öppet för besökare tisdag - lördag mellan 12:00 – 16.00 från den
15 juni till den 15 augusti och övriga tider mot beställning. Familjen Häger i Hammarland
Mörby har även detta år skött praktiska arrangemang så som öppethållning, guidning,
bokningar m.m. Pandemin påverkade säsongen och under år 2020 har museet besökts av
430 personer.
Traditionsenlig städtalka hölls på museet den 10 juni.

Tack!
Förbundets styrelse tackar alla som på olika sätt bidragit till att vi kunnat ha en intressant och
omväxlande verksamhet. Utan ett frivilligt engagemang skulle det inte vara möjligt att driva
förbundets verksamhet.

På Ålands Brand- och Räddningsförbunds vägnar
Styrelsen

Styrelsens
sommaravslutning
hölls ute i det fria.
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Ungdomssektionens verksamhetsberättelse 2020
Ett år med ungdomssektionen
Det har blivit dags att summera verksamhetsåret 2020. Årets början såg både innehållsrik och
spännande ut, men skulle inom kort komma att se helt annorlunda ut. Året 2020 har minst sagt
varit ett helt annorlunda år än många andra och vi har alla varit tvungna att finna oss i en helt
ny vardag tack vare coronaviruset.
Vi följde med det ständigt utvecklande läget runtom i världen och till sist även på lokalnivå.
Pandemin var ett faktum, och även vi inom vår verksamhet blev tvungna att ställa in de
planerade evenemangen i stort. Vi följde med myndighetsrekommendationer och försökte
navigera oss till genomförbara mål. Distansmöten och videokonferens blev ett naturligt sätt att
mötas. Det nationella tävlingsveckoslutet för brandkårsungdomar ställdes in fysiskt, men en av
grenarna d.v.s. frågesporten var möjlig att delta i digitalt, något som uppskattades i en annars
ofrivilligt tom vardag.
Utöver de vanliga sammanträdena, som nu sköttes digitalt på både lokal och nationell nivå
kunde vi ordna en fysisk ungdomsledarträff för medlemskårerna på Blomstringe i Jomala mot
slutet av november. Under året har även ungdomssektionen på inbjudan av UNGA Jämställd
Skola & Fritid tagit del i deras arbete för en sorts fortbildning av medlemskårernas
ungdomsledare. Arbetet går i stort ut på att stärka ungdomsledare inom ämnet jämställdhet
och inom ämnet ledarskap, med extra tyngd på hur man pratar och umgås med barn & unga.
Förutom UNGA Jämställd Skola & Fritid så deltar även Ålands Idrott i arbetet och
fortbildningen, som fortsätter in på år 2021.
Under året kunde förbundet anställa en verksamhetsledare för ungdomssektionen på 20% av
heltid, genom bidrag av PAF-medel. Robin Gestranius sökte tjänsten och anställdes i oktober
2020. Det är fortsättningsvis två ungdomsledare i förbundets regi, där den ena är anställd på
20% och den andre är årligt arvoderad och fungerar bland annat som representant i
förbundets styrelse, samt som den anställdes företrädare om så skulle behövas.
Avslutningsvis kan konstateras att vi har tampats med ett utmanande år under 2020. Vi har
lyckats ta oss igenom det på sätt eller annat, och även lyckats genomföra viss verksamhet i
den mån det varit möjligt. Årets alla inställda evenemang har tagit sikte på nya datum år 2021.
Vi hoppas förstås att vi lyckas få andra förutsättningar småningom som tillåter oss att träffas
fysiskt under lite mindre begränsningar igen.

Med vänliga hälsningar
Robin Gestranius & Gustaf Eriksson
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ÅBF’s resultat- och balansräkning 2020
Resultaträkning

ORDINARIE VERKSAMHET
INTÄKTER
Utbildningsintäkter
Övriga hyresintäkter
Övriga intäkter
INTÄKTER
KOSTNADER
PERSONALKOSTNADER
Löner och arvoden
Arvoden
Socialskyddsavgift
Pensionspremier
Olycksfalls-gruppliv-arblöshets försäkring
Övriga personalkostnader
PERSONALKOSTNADER
ÖVRIGA KOSTNADER
Hyror museum
Övriga kostnader museum
Hyror
Kilometerersättningar
Betalda dagtraktamenten
Betalda reseersättningar
Utbildningskostnader
Utbildningsmaterial
Inventarier
Ungdomsverksamhet
Kongresskostnader
Studiedagar
Möteskostnader
Representationskostnader
Egna kurser, föreläsningar
Försäkringspremier
Kontorsmaterial
Bankkostnader
Annonsering
Telefonkostnader
Bokföring
Revision/verksamhetsgranskning
Hemsida
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Bokslut
2020

Bokslut
2019

0,00
2 640,00
101,76
2 741,76

10 780,00
2 640,00
0,00
13 420,00

-17 984,57
-1 410,00
-260,84
-2 825,40
-222,76

-12 529,01
-3 020,00
-106,29
-2 650,59
-71,73

-22 703,57

-18 377,62

-18 209,53
-1 215,11
-1 080,00
-746,91
0,00
0,00
-7 765,43
0,00
-1 590,76
-685,00
0,00
-76,22
-1 775,54
-175,75
0,00
-386,97
-351,22
-144,76
-952,63
-657,69
-1 336,72
-400,00
-1 082,52

-17 737,20
-2 072,93
-1 080,00
0,00
-103,00
-795,17
-9 139,72
-147,96
0,00
-3 394,96
-2 291,98
-2 292,18
-3 586,83
-1 609,22
-11 974,69
-501,85
-615,74
-150,93
0,00
-990,41
-2 025,00
0,00
-409,20
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Bokslut
2020

Bokslut
2019

Medlemsavgifter
Andra övriga kostnader

-1 000,00
0,00

-1 000,00
-443,20

ÖVRIGA KOSTNADER

-39 632,76

-62 362,17

KOSTNADER ORDINARIE VERKSAMHET
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
ORD.VERKSAMHET

-62 336,33

-80 739,79

-59 594,57

-67 319,79

2 416,52
0,00
0,00
2 416,52

2 493,67
3 047,75
-3 187,30
2 354,12

-57 178,05

-64 965,67

0,00
0,00
-8,62

0,00
0,00
-10,00

-8,62

-10,00

-57 186,67

-64 975,67

ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Bidrag PAF verksamhet
Bidrag PAF museum
Bidrag ÅLR verksamhetsledare
ALLMÄNNA UNDERSTÖD TOTALT

35 000,00
16 000,00
9 748,87
60 748,87

33 200,00
16 000,00
9 901,88
59 101,88

BOKFÖRINGSPERIODENS RESULTAT

3 562,20

-5 873,79

0,00
3 562,20

0,00
-5 873,79

TILLFÖRDA MEDEL
Medlemsavgifter
Blåljusdagen, intäkter
Blåljusdagen, kostnader
TILLFÖRDA MEDEL
RESULTAT före investerings- och
placeringsverksamhet
INVESTERINGS- OCH
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga finasieringskostnader
INVESTERINGS- OCH
FINANSIERINGSVERKSAMHET
ÖVER/UNDERSKOTT

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändring av frivilliga reserver
Bokföringsperiodens vinst/förlust
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OCH

RÄDDNINGSFÖRBUND

Balansräkning
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Övriga materiella tillgångar
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
RÖRLIGA AKTIVA
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
AKTIVA TOTALT

2020-12-31

2020-01-01

164,01
164,01

164,01
164,01

9 855,31
18 631,07
28 486,38

10 541,13
19 791,13
30 332,26

28 650,39

30 496,27

2020-12-31

2020-01-01

743,16
19 548,52
3 562,20
23 853,88

743,16
19 548,52
0,00
20 291,68

608,04
2 828,73
1 359,74
4 796,51
4 796,51

7 548,59
1 140,37
1 515,63
10 204,59
10 204,59

28 650,39

30 496,27

PASSIVA
EGET KAPITAL
Verksamhetskapital
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperiod
Bokföringsperiodens över/underskott
EGET KAPITAL TOTALT
FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Resultatregleringsskulder
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
PASSIVA TOTALT
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