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Ordförande har ordet
Hej alla brandkårister!
2021 till ända, man kan utan överdrift säga att det inte utföll planenligt.
Vi trodde länge på att det skulle kunna bli en normaliserad tillvaro efter Covid men den slog
tillbaka. Planeringen och uppstarten av utbildningsverksamheten kom väl igång efter
sommaren och allt såg bra ut ända till julhelgen. Vi vill ogärna trycka på pausknappen så vi
försöker nu i början av år 2022 få till utbildning med hjälp av distansutbildning.
På tal om utbildning så har vi under året fått en ny anvisning för rökdykning antagen av
landskapsregeringen. Vi hoppas också att Räddningsinstitutet (i Kuopio) äntligen ska få till de
nya utbildningspaketen på svenska. Känns lite hopplöst att prata om detta varje år och inget
händer. Det verkas som att när man gör stora förändringar så gör man det utan att tillsätta
resurser för genomförandet. Vi försöker ligga på och påverka beslutsfattarna via FSBR.
Under sommaren har vår utbildningsledare Mikael Dahlström sagt upp sig, efter ett öppet
ansökningsförfarande har vi i stället anställt Tove Jansson som utbildningsledare. Hon är
därmed både verksamhetsledare och utbildningsledare. Vi önskar Mikael lycka till med det
egna företaget och Tove med de nya uppgifterna.
Robin Gestranius valde under hösten att säga upp sig som verksamhetsledare för
ungdomsverksamheten. Simon Söderlund valdes som ny verksamhetsledare för
ungdomsverksamheten. Till sin hjälp har han Gustav Eriksson. Robin kommer säkert att hjälpa
till ett tag ännu. Vi hoppas att ungdomsverksamheten ska kunna hitta verksamhetsformer även
under den pågående pandemin.
Brandkårsmuseet i Mörby är ett stort ansvar för förbundet. Museet inhyser fina objekt med en
väldigt intressant historia som förtjänar att lyftas fram. Vi har i styrelsen lyft olika
utvecklingsförslag men hittills har allt stannat av när man kommer till den ekonomiska biten.
Nya initiativ och fräscha krafter skulle behövas för att fortsätta driva museet och utveckla det
så att vi kunde attrahera flera besökare.
Vi ser fram mot en livlig verksamhet och hoppas att vi snart kan umgås på normala sätt utan
restriktioner. Vi siktar på att kunna träffas på ett vårmöte i april, FSBR kongress i slutet av maj,
ungdomarnas läger i sommar samt vårt eget höstmöte med kul och viktig samvaro.
Ni utför alla ett viktigt uppdrag och tjänar väl Ålands folk!
Väl mött bästa brandkårister!
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 2021
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
Finavia Ab, Mariehamn
Långnäs Industribrandkår

Eckerö kommun
Föglö kommun
Hammarlands kommun
Kumlinge kommun
Lemlands kommun
Mariehamns stad
Sottunga kommun
Vårdö kommun
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
Stiftelsen Mariehamns FBK
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Understödande medlemmar
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Förbundets styrelse under 2021
Förbundsstyrelsen har under 2021 haft följande sammansättning:
Ordförande
V. ordförande

Jan Lindgrén
Maria Svedmark

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Caroline Engman
Kurt Erämetsä
Gustaf Eriksson
Bo-Yngve Karlsson
Mats Sjöblom
Robin Skog
Henrika Österlund

Suppleant Simon Söderlund t.o.m. 30.11
Från 1.12.2021 Roger Henriksson
Suppleant Jennica Westerlund
Suppleant Richard Hagberg
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Robin Mattsson
Inger Eriksson
Johan Mansnerus
Alexandra Lillie

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

Suppleant Simon Karlsson
Suppleant Tom Jansson

Verksamhetsledaren har deltagit i styrelsearbetet som sekreterare. Även utbildningsledaren
och verksamhetsledaren för ungdomssektionen har deltagit i styrelsemötena.

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda sammanträden, och viktiga
ärenden under året har bl.a. varit:
•

Uppstart av verksamheten efter Covid 19

•

En brandkår för alla

•

Revidering av förbundets stadgar

•

Förbundets nya hemsida

•

Nya arbetsavtal för de anställda

•

Reviderad rökdykaranvisning

•

Anställande av ny utbildningsledare

•

Anställande av ungdomsledare
5
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•

Utbildningssituationen

•

Hälsoprojektet ”Jag tränar för din skull”

•

Brandkårsmuseet

•

Budget för år 2022 samt bokslut för 2021

•

Att ordna föreläsningar om intressanta och aktuella ämnen
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Förbundets ledare
Tove Jansson har fungerat som förbundets verksamhetsledare (20 % arbetstid).
Mikael Dahlström arbetade som utbildningsledare fram till och med juli, varefter
verksamhetsledaren tog över uppgifterna medan tjänsten utannonserades. Från och med den
1 oktober har Tove Jansson innehaft posten (max 20 % arbetstid) och är således numera
både verksamhets- och utbildningsledare.
Robin Gestranius har fungerat som verksamhetsledare för ungdomssektionen. Han sade dock
upp sig från årsskiftet, och Simon Söderlund är ny på posten från den 1.12.2021. I december
månad jobbade de båda parallellt. Ersättning betalas per arbetad timme, dock max 20 % av
heltid. Gustaf Eriksson är förbundets arvoderade ungdomsledare och tillika
ungdomssektionens representant i styrelsen.

Vår- och höstmöte
Vårmötet
Vårmötet 2021 hölls pga Covid 19-situationen via Teams.
Mötet leddes av styrelseordförande Jan Lindgrén och verksamhetsledare Tove Jansson förde
protokoll. Henrika Österlund hjälpte till med tekniken.
7 medlemskårer och 4 kommuner hade befullmäktigade representanter närvarande.
Vid mötet behandlades de i stadgarna föreskrivna ärendena.
Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Höstmötet
Höstmötet 2021 hölls den 5 november på Bettys i Eckerö. På höstmötet deltog 64 personer.
Höstmötet leddes av styrelseordförande Jan Lindgrén med verksamhetsledare Tove Jansson
vid protokollet.
Tio medlemskårer och fyra kommuner hade befullmäktigade representanter närvarande.
Vid höstmötet behandlades alla i stadgarna föreskrivna ärenden.
Jan Lindgrén återvaldes som ordförande för år 2022.
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Mötet beslöt att välja följande styrelsemedlemmar för två år (2022-2023):
Ordinarie styrelsemedlem:
Personlig suppleant:
Robin Skog (STFBK)
Johan Mansnerus (STFBK)
Mats Sjöblom (GEFBK)
Inger Eriksson (LEFBK)
Janne Fagerström (EFBK)
Janne Aaltonen (SFBK)
Gustaf Eriksson (STFBK) (ungdomssektionen)
Robin Gestranius (ÖSFBK)

Och kvar i styrelsen sitter för ett år till (2022):
Kurt Erämetsä (FIFBK)
Henrika Österlund (STFBK)
Maria Svedmark (FÖFBK)
Bo-Yngve Karslsson (JFBK)

Richard Hagberg (VSFBK)
Alexandra Lillie (LUFBK)
Roger Henriksson (LEFBK)
Robin Mattsson (JFBK)

Mötet utsåg även 2022 års valberedning, som består av Tom Jansson (sammankallare), Rosa
Salmén, Joakim Sjögren och Dan-Ola Westerlund.
I mötet deltog 64 personer. Efter mötet åt de samlade en trerätters middag följd av dans till
Tony Wickström. Alla var eniga om att det var jätteroligt att kunna umgås igen, under en
period som senare visade sig vara bara en paus i pandemin.

Uppvaktningar
Gustaf Eriksson deltog i uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty den 9 juni.

Förbundets representation i andra organisationer
Ålands Brand- och Räddningsförbund representeras i andra organisationer av sina
medlemmar. Under år 2021 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
Jan Lindgrén Ehn (ers. Henrika Österlund)
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Verksamhetsledaren

Besök till kårer
Tove Jansson, Robin Gestranius, Simon Söderlund och Mats Sjöblom besökte Vårdö FBK i
november. Detta var det första kårbesöket från det pandemin startade.

Information
Informationen till förbundets medlemskårer har skett genom e-post, telefonkontakt, via
hemsidan och 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 Brand- och
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
Pandemin har fortsatt stört utbildningen inom ÅBRF. Under vårterminen ordnades ingen
utbildning förutom två kvällsföreläsningar, i januari en om de stora skogsbränderna i Sverige
2018 och en om brandgasventilation i slutet av mars. Från september har verksamheten
emellertid startat upp. Förutom kurs i Släckningsarbete och Brandkårens första hjälp, hölls
under hösten även ett föreläsningsblock med teori + praktik på temat bränder och nötkreatur.
Tillgången till utbildare har stärkts, och vi är glada att Räddningsverkets personal har hjälpt
oss att kunna genomföra våra kurser!

Första kursen som startade upp efter pandemin var den i Släckningsarbete.

Utbildningsledare Mikael Dahlström sade upp sig i medlet av juli, och från augusti tog
verksamhetsledaren över arbetsuppgifterna. Tjänsten utannonserades varvid
verksamhetsledaren fick jobbet och från den 1 oktober funderar som både verksamhets- och
utbildningsledare.
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Totalt har tre kvällsföreläsningar/-serier genomförts under verksamhetsåret.
Tilldragelse:
Föreläsning, skogsbränderna 2018
Föreläsning om brandgasventilation
Föreläsning om nötkreatur, teori
Föreläsning om nötkreatur, praktik
Kurs i Släckningsarbete
Kurs i Brandkårens första hjälp
Totalt

Personer:
74
42
58
34
18
16
242

Totalt antal utbildningsmantimmar
Vårmöte
Höstmöte
After Work
Totalt

Timmar:
2
2
2
1,5
60
32
99,5
1 991

18
64
6
88

Totalt antal sammankomstmantimmar

1,5
1,5
1,5
4,5
132

Förstainsatsverksamhet inom prehospital sjukvård
Under 2021 kunde vi erbjuda teoretiska refreshkurser via Teams som komplement till en
fortsatt stillastående fysisk kursverksamhet. Vi fick även i slutet av året möjlighet att verkställa
två grundkurser för nya medlemmar innan nya restriktioner satte stopp för den saken.
Operativt var året relativt lugnt när det kommer till antalet hjärtstoppslarm på Åland. All statistik
är inte sammanställd i skrivandets stund men antalet förstainsatsuppdrag landar kring 10-12st
fördelat över grupperna och totala antalet hjärtstoppslarm landar kring 25st (detta att jämföra
med 42st året innan).
Tack!
Tom Göstas
Ledande fältchef
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After Work
År 2019 startade ÅBF en ny tradition, nämligen After Work. Under 2021 hölls ett tillfälle,
fredagen 1 oktober på Adlon Pizzeria och Sportbar. Endast sex personer deltog, och det finns
således skäl att både fundera över det låga deltagandet och ändra upplägget.

Blåljusdagen
Blåljusdagen 2021 var planerad att hållas i anslutning till Ålands Sjöräddningssällskaps
internationella sjöräddningstävling. P.g.a. pandemin fick arrangemanget skjutas på framtiden
ytterligare ett år.

FSBR:s förbundsmöten
FSBR höll ett extraordinarie förbundsmöte för att behandla en ändring i stadgarna (möjlighet
till möten på distans) den 2 mars. ÅBRF representerades av Henrika Österlund.
Förbundet höll sitt vårmöte den 11 maj på förbundskansliet i Ekenäs. Deltagarna
uppmuntrades att delta via länk. Kurt Erämetsä representerade ÅBRF.
Höstmötet hölls den 20 november på Runsala. Jan Lindgrén, Johan Ehn och Sonja Lumme
deltog på plats från Åland. Förbundet representerades av viceordförande Maria Svedmark.

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. Besökarantalet gick upp till 714 personer och vi är därmed nästan tillbaka på
den nivå vi var innan pandemin.
Traditionsenlig städtalka hölls på museet den 10 maj, och den 27 maj följde representanter för
styrelsen och funktionärerna upp med ytterligare en talka.
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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
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Ungdomssektionens verksamhetsberättelse 2021
Ett år med ungdomssektionen

För att summera verksamheten för 2021 så började året med ett relativt lugnt läge. I mitten av
februari när brandkårerna var på väg till att starta upp verksamheten igen så var det dags för
stor smittspridning i samhället så all brandkårsverksamhet förutom larmverksamheten
stängdes ner igen. I slutet av mars arrangerade Ungdomssektionen vid Ålands brand- och
räddningsförbund en informationsträff på distans via teams. I övrigt hade vi ingen verksamhet
alls under hela våren men ett par brandkårer arrangerade några ungdomsövningar under
slutet av april och maj.
Under hösten såg smittoläget i det åländska samhället bättre ut igen. I oktober var läget så
pass bra att det ordnades en ungdomsledarträff på Park. Det var en välbesökt träff med ca 25
deltagare. ÅBRF bjöd på middag och deltagarna bjöds på både information om framtiden och
lite diskussioner. Bland annat gjordes en övningsbank som ungdomsledarna kan ta hjälp av.
Det diskuterades även lite hur verksamheten hade kommit igång igen efter pandemiläget.
Under slutet av hösten byttes verksamhetsledaren för ungdomssektionen. Robin Gestranius
sade upp sig från årsskiftet 2021–2022 och Simon Söderlund anställdes från december 2021.
I mitten av december ordnades en gemensam terminsavslutning som vi valde att skulle bli en
gemensam glöggkväll. Evenemanget besöktes av ca 45 personer från tre olika brandkårer.
Det var en kväll med dragkamp, glöggdrickande och utdelningen av pris för bästa tomtekåren.
Utmärkelsen gick till Lemlands FBK. Tanken med detta nya evenemang är att det ska bli
återkommande årligen.
Under hösten hade ungdomsverksamheten möjlighet att gå nivåkurserna från FSB:s
sommarläger kårvis på egna övningskvällarna. Tre åländska kårer deltog där
examinationstillfället kommer vara gemensamt vid ÅBRF.

Med vänliga hälsningar
Simon Söderlund, Robin Gestranius och Gustaf Eriksson
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ÅBRF’s resultat- och balansräkning 2021
Resultaträkning

Bokslut
2021

Bokslut
2020

10 650,00
2 640,00
0,00
13 290,00

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

KOSTNADER
PERSONALKOSTNADER
Löner och arvoden
Arvoden
Socialskyddsavgift
Pensionspremier
Olycksfalls-gruppliv-arblöshets försäkring
PERSONALKOSTNADER

-18 375,37
-1 480,00
-83,91
-3 369,82
-482,80
-23 791,90

-17 984,57
-1 410,00
-260,84
-2 825,40
-222,76
-22 703,57

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
Livsmedel/servering
Övriga förnödenheter
Bankkostnader
Annonsering

-18 209,52
-4 678,48
-1 080,00
-971,55
0,00
0,00
-11 567,27
0,00
-1 156,51
-52,47
0,00
0,00
-1 258,50
0,00
0,00
-185,93
-314,30
-497,52
-46,46
-226,77
-1 186,87

-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
0,00
0,00
-144,76
-952,63

ORDINARIE VERKSAMHET
INTÄKTER
Utbildningsintäkter
Övriga hyresintäkter
Övriga intäkter
INTÄKTER
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Bokslut
2021

Bokslut
2020

-1 084,46
-1 976,56
-500,00
-409,20
-1 000,00
0,00

-657,69
-1 336,72
-400,00
-1 082,52
-1 000,00
0,00

-46 402,37

-39 632,76

-70 194,27
-56 904,27

-62 336,33
-59 594,57

2 423,87
0,00
0,00
2 423,87

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

-54 480,40

-57 178,05

0,00
0,00
-1,12

0,00
0,00
-8,62

-1,12

-8,62

-54 481,52

-57 186,67

ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Bidrag PAF verksamhet
Bidrag PAF museum
Bidrag ÅLR verksamhetsledare
Verksamhetsbidrag från stiftelser eller fonder
ALLMÄNNA UNDERSTÖD TOTALT

35 000,00
16 000,00
11 188,54
600,00
62 788,54

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

BOKFÖRINGSPERIODENS RESULTAT

8 307,02

3 562,20

0,00
8 307,02

0,00
3 562,20

Telefon och IT
Bokföring
Revision/verksamhetsgranskning
Hemsida
Medlemsavgifter
Andra övriga kostnader
ÖVRIGA KOSTNADER
KOSTNADER ORDINARIE VERKSAMHET
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT ORD.VERKSAMHET
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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Balansräkning

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

2021-12-31

2020-12-31

164,01
164,01

164,01
164,01

14 858,54
25 547,40
40 405,94

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

40 569,95

28 650,39

2021-12-31

2020-12-31

743,16
23 110,72
8 307,02
32 160,90

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

3 327,36
4 038,98
1 042,71
8 409,05
8 409,05

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

40 569,95

28 650,39

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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