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KRIGSVETERANERNA PÅ ÅLAND R.F.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Styrelsen
Styrelsen har under år 2018 bestått av
Ordförande
Viceordförande
Ledamöter

Ann-Gerd Steinby
Sam Hohenthal
Peter Brunila
Birger Eriksson
Ola Gottberg
Harry Högblom
Stig-Olof Jokinen
Tom Luther
Jan-Peter Nikula
Bjarne Pettersson
Ulla Wikström

Särskilda funktioner under året
Sekreterare; Bjarne Pettersson
Ekonom/kassör; Ola Gottberg
Materialförvaltare/kontorschef; Peter Brunila
Vattengymnastiken; Tom Luther
Uppvaktningar och kondoleanser; Peter Brunila och Sam Hohenthal
Medlemsförteckningen; Ola Gottberg, Peter Brunila och Bjarne Pettersson
Akuta fonden; Ann-Gerd Steinby och Ola Gottberg
Veterancaféerna; Jan-Peter Nikula, Sam Hohenthal och Ann-Gerd Steinby
Festkommitté; Sam Hohenthal, Tom Luther, Jan-Peter Nikula och Ann-Gerd
Steinby
Lotterigeneraler; Ulla Wikström och Peter Brunila
Julgåvor; Jan-Peter Nikula, Harry Högblom, Sam Hohenthal och Stig-Olof Jokinen
Fanbärare och hedersvakter; Jan-Peter Nikula, Peter Brunila, Harry Högblom, StigOlof Jokinen och Tom Luther.
Kyrkobröderna; Ann-Gerd Steinby och Sam Hohenthal
Resor och rekreation; Sam Hohenthal, Tom Luther, Ola Gottberg, Jan-Peter Nikula
och Harry Högblom
Soldatgossarna och flicklottorna; Birger Eriksson och Harry Högblom
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Aktivitetsnotiser och Veteranposten; Tom Luther med Sam Hohenthal som
ersättare
Fotoarkivet; Birger Eriksson
Samarbetskommittén med Mariehamns stad och samarbete med andra
myndigheter; Ann-Gerd Steinby, Sam Hohenthal och Bjarne Pettersson. Ersättare
Tom Luther och Jan-Peter Nikula.

Möten
Styrelsen har under år 2018 sammanträtt till 10 protokollförda möten. Mötena har
företrädesvis hållits i Edlagården i Mariehamn. Mötet inför julen hölls hemma hos
ordföranden Ann-Gerd Steinby. Ett arbetsmöte hölls hemma hos Jan-Peter Nikula i
september.

Stadgeenliga möten
Vårmötet
hölls onsdagen den 21 mars 2018 i Församlingshemmet i Mariehamn. Mötet
inleddes med att de medlemmar som avlidit under år 2017 hedrades med en tyst
minut.
Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Verksamhetsberättelsen för år 2017 upplästes och godkändes.
Till valberedningsgrupp för val av medlemmar till styrelsen samt för val av
revisorer/verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2018 utsågs Ingmar Härtull,
Karin Lönnqvist och Birger Eriksson som samtidigt utsågs till gruppens
sammankallare.

Höstmötet
hölls onsdagen den 7 november 2018 i Röda Korsgården i Mariehamn. Styrelsens
förslag till verksamhetsplan för år 2019 upplästes och godkändes. Även förslaget
till budget för år 2019 godkändes. Budgeten balanserar på 16 100 euro.
Medlemsavgiften fastställdes till 15 euro per år. I avgiften ingår prenumeration på
Veteranposten. Alla verkliga krigsveteraner är befriade från att avlägga
medlemsavgift.
Presidieval i styrelsen förrättades. Ann-Gerd Steinby omvaldes till ordförande för
styrelsen för år 2019 och Sam Hohenthal likaså till dess viceordförande för samma
år.
Förrättades val av medlemmar i styrelsen för dem som var i tur att avgå eller
önskade avgå. Till medlemmar i styrelsen återvaldes Ola Gottberg, Harry Högblom,
Jan-Peter Nikula och Ulla Wikström för tiden 1.1.2019 - 31.12.2020.
Till ordinarie revisorer för år 2019 omvaldes Bo Limnell och Åke Öjst och som
suppleanter Marianne Manselin och Olof Bergroth.
Styrelsen fick fullmakt att utse representanter för föreningen till förbunds- och
distriktsmöten samt i styrelsen för Södra Finlands Krigsveterandistrikt r.f.
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Ekonomin
(Föregående års belopp anges inom parentes)
Bokslutet för året utvisar ett förhållandevis stort underskott om 3 716,68 euro
(överskottet 2017 = 10 367,15). Trots underskottet är föreningens ekonomi
tillfredsställande då överskottet för fjolåret var stort och föreningen erhöll också år
2018 ett 5 000 euro stort understöd av landskapet (PAF - medel) (5 000).

I frivilliga understöd, vilka i resultaträkningen benämns Donationer, inflöt under
året sammanlagt 2 375,00 euro (2 379,90).
Kostnaderna för uppvaktningar och gåvor blev betydligt högre år 2018 än under
föregående år, eller totalt 2 419,85 euro (797,50) beroende på att det var många
uppvaktningar under året och att föreningen anskaﬀade flera standar för 660,00
euro, vilket torde räcka några år framöver. Bussresan till Vårdö, som stod i tur för
uppvaktningen på De stupades dag den 20 maj, kostade 731,00 euro.

Evenemangens totala kostnader uppgår till 6 622,26 euro (2 753,00) för året.
Detta belopp är inte jämförbart med föregående års beroende på att kostnaderna
för Finlands 100 års jubileum 2017 bokades på ett eget särskilt konto. De största
posterna för evenemangen är julfesten på Restaurang Nautical (1 627,95 euro och
uppvaktningen vid Minnesstenen på Självständighetsdagen med efterföljande fest i
Stadshuset (1 504,50 euro). I evenemangens kostnader ingår också lokalhyran och
kaﬀe med bröd för de månatliga veterankaféträﬀarna sammanlagt 1 228,50 euro
brutto. Per gång blev kostnaden sålunda 136,50 euro.
Kostnaderna för det stöd som föreningen beviljade krigsveteranernas fotvård,
dvs. 30 euro per gång år 2018, maximalt för sex gånger per år, uppgick till1 079,98
euro, vilket är en betydlig minskning i jämförelse med föregående år (1 740,00).
Detta beror på att veteranerna utnyttjar denna fotvård i mindre grad än tidigare
med anledning av att de av naturliga skäl blir färre.
I medlemsavgifter inflöt betydligt mindre för verksamhetsåret, eller 2 855 euro,
som under föregående år (3 480,00), beroende på att den årliga medlemsavgiften
sänktes från 20 euro till 15 euro.

Evenemang
Distriktets vårmöte
Viceordföranden Sam Hohenthal och styrelseledamoten TomLuther representerade
Krigsveteranerna på Åland r.f. vid Södra Finlands Krigsveterandistrikts vårmöte i
Helsingfors den 25 april 2018.
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Nationella veterandagen den 27 april 2018 firades traditionellt med uppvaktning
vid Minnesstenen kl 13.00 och sedvanliga blomsterhyllningar av olika
organisationer. T.f. kyrkoherde Carolina Lindström talade. Efter uppvaktningen hölls
likaså traditionsenligt en veteranfest i Stadshuset med Mariehamns stad som
arrangör. Andreas Karlsson uppträdde med sång ackompanjerad av Patrik
Komorowski. Lagtingets talman Johan Ehn höll festtalet.

De stupades dag den 20 maj firades i Vårdö med gudstjänst och
kransnedläggning vid minnesstenen över på havet omkomna. Efter uppvaktningen
lunch på Furulundsgården.
Styrelsen uppvaktade vid Pro Patria - tavlan i Lagtingshuset den 4 juni på
Finlands flaggas dag.
Därefter avtackade styrelsen Sveriges avgående generalkonsul Olof Ehrencrona
vid en lunch på Restaurang Nautical Club. Blommor och bordsstandar överräcktes
till generalkonsuln som visat stort intressen för föreningens verksamhet under sin
tjänstgöring på Åland.
Styrelsen firade med veteranen Göran Koroleﬀ på hans 95 - års dag i paviljongen
vis ÅSS den 9 juni.
Föreningen deltog i uppvaktningen vid statyn Mannen vid ratten den 3
november på Alla helgons dag.
Den 21 november anordnades en uppskattad utflykt till Sjöbevakningsstationen

på Lotsberget.

På Självständighetsdagen den 6 december uppvaktade föreningen vid
Minnesstenen kl. 13.00. T.f. kyrkoherde Carolina Lindström talade. Därefter fest i
Stadshuset med kaﬀe och tårta. Trumpetsolo av Marcus Gustafsson och sång av
Andreas Karlsson. Ordföranden Ann-Gerd Steinby höll tal och festen avslutades
med Ålänningens sång och Vårt land.

Julfesten anordnades den 12 januari 2019 i Restaurang Nautical Club i
Mariehamn. Föreningen subventionerade supén för medlemmar. Ålands lucia
uppträdde. Ordföranden Ann-Gerd Steinby talade om förhållandena efter kriget
och om ransoneringen av matvaror m.m. Ålands Accordion Club stod för
dansmusiken. Ett populärt lotteri anordnades av Ulla Wikström och Peter Brunila.

Annat medlemsprogram
Veterankafé med kaﬀe, bullar och återblickar på krigs- och krigstida ämnen hölls
andra onsdagen i månaden med undantag för sommarmånaderna. Särskilt
hemvärnet och bilder ur föreningens arkiv uppmärksammades. De populära
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kaféträﬀarna samlar varje gång ca 20 medlemmar och det är fritt för medlemmar
att ta upp olika ämnen.

Filmförevisningar anordnades separat varvid visades filmer med anknytning till
krigstiden. Bl.a. visades filmen Vinterkriget från 1989 som baseras på författaren
Antti Tuuris bok med samma namn.

Rehabilitering och vattengymnastik för krigsveteranerna anordnades liksom
under tidigare år av Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS), Mariehamns stad och
kommunerna. Föreningen gav stöd till fotvård för veteranerna samt för
vattengymnastik som anordnades i samarbete med föreningen Vårt Hjärta r.f.
Styrelsen har beslutat att fotvårdsstöd kan utbetalas även till änkor/änklingar som
är medlemmar i föreningen och vars man /hustru deltagit i kriget och sålunda varit
krigsveteran.55
Föreningen har strävat till att informera krigsveteranerna om deras sociala
rättigheter och om vilka former av öppen vård som står till buds.
Styrelsen skickade i september ett medlemsbrev till samtliga medlemmar i
föreningen med information om föreningens verksamhet och program.
Som ett led i en landsomfattande kampanj distribuerade styrelsen sockor till alla
riktiga krigsveteraner i föreningen.

Uppvaktningar
Under året har medlemmar som har fyllt jämna år uppvaktats på sedvanligt sätt.
Föreningens äldre medlemmar uppvaktas med blommor till julen. Föreningen
uppvaktar med krans och fanor vid begravning av medlemmar som är
krigsveteraner eller tidigare styrelsemedlemmar.

Soldatgossarna och flicklottorna
Sydkustens traditionella skyttemästerskapstävlingar anordnades i Raseborg den
10 april. Lagtävlingen vanns denna gång av Raseborg mycket tack vare damernas
starka insats.

Veteranposten
I Veteranpostens julnummer kan reklamannonser ingå även från företag på Åland.
Annonser har årligen insamlats av föreningens styrelsemedlemmar och intäkterna
är betydelsefulla för föreningen. Under år 2018 insamlade viceordföranden Sam
Hohenthal samt medlemmarna Peter Brunila och Jan-Peter Nikula annonserna. Av

6

bruttointäkterna avgår 35 % i omkostnader (tryckning m.m.) År 2018 erhöll
föreningen 1 716,00 euro såsom inkomster av annonsförsäljningen vilket är mera
än året innan.

Medlemskåren
Vid utgången av år 2018 hade föreningen sammanlagt 231 medlemmar mot 236
året innan. (I det följande anges 2017 års antal inom parentes). Under året anslöt
sig 10 (12) nya understödande medlemmar till föreningen. Av de 231
medlemmarna var 135 (145) män och 96 (91) kvinnor. Antalet veteraner uppgick vid
samma tidpunkt till 29 (37), eller 16 (20) män och 13 (17) kvinnor.
Vid årsskiftet uppgick antalet understödande (betalande) medlemmar till totalt 201
personer (191).

På styrelsen vägnar:

Ann-Gerd Steinby
Ordförande

Bjarne Pettersson
Sekreterare

