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HELSINGFORS SVENSKA KRIGSVETERANER rf 
Bangatan 1 b A 6 Telefon 09-622 4090 

00120 HELSINGFORS E-POST kansliet@hforskrigsveteran.fi 

KANSLITID Ti & On kl. 15-17 INTERNET: www.helsingforskrigsveteran.fi 

 

 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 
 

Föreningens verksamhet har under året följt ett vedertaget mönster, som mycket som det har varit 

möjligt på grund av coronapandemin. 

 

Föreningens främsta uppgift är fortfarande inom den sociala sektorn. Medlemmarna träffas och 

aktiverar varandra.  Månadsluncherna har lämpliga och högklassiga program, trevliga exkursioner 

ordnas och de som har det svårare i livet hjälps med ett litet ekonomiskt bidrag.  

 

 

Föreningens möten 

 

Föreningen har under året hållit två stadgeenliga möten. Vårmötet hölls direkt efter månadslunchen 

den 9 mars 2020. Man behandlade de i stadgarnas § 10 nämnda ärendena. Vid mötet föredrogs 

verksamhetsberättelsen för år 2019. Bokslutet för år 2019 fastställdes och styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet.  

 

Höstmötet hölls den 11 november 2020, direkt efter månadslunchen. Man behandlade de i 

stadgarnas § 11 nämnda ärenden. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2021 

godkändes. Gällande medlemsavgiften beslöts att krigsveteranerna och anhörigmedlemmarna 

fortsättningsvis är befriade från avgift medan den för understödande medlemmar fastställdes till 24 

euro per medlem. 

 

Beslöts att styrelsen består av ordförande och 10 medlemmar. Till ordförande för föreningen och 

dess styrelse för år 2020 återvaldes enhälligt Erik Werner. 

                                                                                                                                   

Styrelsemedlemmar vilka var i tur att avgå, och som återvaldes, var Carl-Johan Hindsberg, Rainer 

Kollin och Dick Lundell, Axel Idström och Fredrik Palmén. Ari Raunio hade undanbett sig återval. 

I styrelsen fortsätter Pia-Maria Lindén, Håkan Nylund, Markus Liesalho och Johan Berghem. Som 

ny medlem invaldes Lars Carlberg. 

 

Till verksamhetsgranskare för 2021 valdes Yrjö-Pekka Rautalahti och Mimi Wiik och till deras 

ersättare Reijo Nurmio och Björn Holmberg. 
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Föreningens verksamhetsformer under året 

 

 

Månadsluncherna 

 

Medlemmarna med eventuella följeslagare har samlats till sedvanliga månadsluncher den andra 

vardagsmåndagen varje månad, utom under sommaren. På grund av coronapandemin avbröts 

föreningens verksamhet i april. Bl. a. den planerade, redan fullbokade Karelenresan måste 

annulleras. I oktober åtrupptogs luncherna i överenskommelse med restaurangen: nu önskar de få en 

förhandsanmälan av antalet gäster, så att dukningen kan arrangeras färdigt med lämpliga avstånd. 

Antalet lunchgäster var på vintern mellan 20 och 30 personer, på hösten ca 15 personer. 

 

Januari: Matti Lehtimäki, major i reserven: Kriget på finska viken. Christian Landtmans 

erfarenheter. 

Februari: Ralf Nikander: Fotografier från kriget. Bilder tagna av Ralf Nikanders far Bo 

Nikander. 

Mars:  Norges försvarsattaché, kommendör Knut Walbaekken: Norges försvar.   

Oktober: Ordförande och sekreterare har ordet   

November: Marcus Rantala, medlem av Stadsstyrelsen: Vad som sker inom Helsingfors. 

December:   Sveriges försvarsattaché Kalevi Wikström: Sveriges försvar.  

 

 

Inga exkursioner ordnades under 2020 

 

 

Klubb- och kaféträffarna 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De månatliga Klubbträffarna på kansliet har letts av Rainer Kollin.  

 

Kaféträffar har månatligen arrangerats på två platser i Helsingfors:  

Folkhälsans seniorhus i Brunakärr, med Håkan Nylund och Björn Holmberg som ansvariga. Sedan 

mars har det inte varit möjligt med träffar där. Folkhälsan förbjöd på grund av pandemin alla besök. 

På BAR52 på Drumsö, med Kaj Lindgren som ansvarsperson, och Peter Söderström som 

inhoppare. Föreningen har stått för kostnaden av kaffe med tilltugg.                                                                                                                 

 

 

Övrig verksamhet    

 

På grund av pandemin ordnades ingen gudstjänst den 6 december. Uppvaktningen vid 

hjältegravarna på Drumsö med kransnedläggning samt sång av Akademiska sångföreningens 

kvartett verkställdes. 

                                                                                                                                    

Föreningens bibliotek har under året ordnats upp av biblioteksutskottet. Antal böcker är nu drygt 

760. Traditionsutskottet har fortsatt sitt arkiveringsprojekt.  

 

 

Representation 

 

Inga representationsuppdrag under året. 
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Social verksamhet och understöd                                                          

 

Styrelsen har även under detta år varit i tillfälle att utdela ekonomiska understöd till medlemmar 

som har det ekonomiskt svårt. Understöden har främst gällt bidrag för boende- och 

begravningskostnader. Till julen har en del medlemmar tilldelats en liten pekuniär julgåva. 

 

ME-säätiö donerade 300 € åt varje medlem som under året fyllt 100 år. Ordförande överlämnade 

summan i december till tre medlemmar som fyllt 100 år under 2020. 

                                                                                                                                                                          

Gratis fotvård har varit populärt bland veteranerna, och förmånen har utnyttjats av ca 40 personer.  

 

Förmånen med städhjälp för veteraner och anhörigmedlemmar fortsätter. Föreningen bidrar till 

kostnaderna för städtjänster upp till ett belopp av 45,00 €/månad. 

                                                                                                                              

                                                                                                                       

Föreningens styrelse och funktionärer 2020 

                                                                                                                            

Styrelse 

Ordförande                         Erik Werner, T), F) 

I viceordförande                            Carl-Johan Hindsberg  

II viceordförande                           Markus Liesalho  

Sekreterare                                     Johan Berghem T)              

Hedersfanbärare                             Rainer Kollin O), T) 

Exkursions- och reseansvarig        Håkan Nylund 

Omsorgsutskottets ordförande       Pia-Maria Lindén  

Ledamöter                       Dick Lundell O),  Ari Raunio, T), F), Axel Idström, och 

Fredrik Palmén  

 

T=Traditionsutskottet, F=Utskottet för förtjänsttecken, O=Omsorgsutskottet 

 

Funktionärer 

                                                 

Biblioteksutskottet har haft tre medlemmar: Mikael Westerback, Rainer Kollin och Lars Carlberg. 

Hans Öhberg har skött föreningens bokföring. Som I fanbärare, och föreningens datakonsult har  

Kristian Hamström fungerat. II fanbärare fungerar styrelsemedlemmarna Axel Idström och Fredrik 

Palmén. Vid behov kan Reservofficerarna vid Nylands nation (Buskskyttarna) hjälpa med olika 

funktioner. 

 

Mikael Westerback har också varit föreningens skattmästare. 

  

 

Medlemskåren 

 

Under året har föreningen fått 4 nya medlemmar, alla understödande medlemmar. Antalet 

medlemmar var vid årsskiftet 364, av vilka 64 var veteraner.  
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Föreningens kansli och personal 

 

Föreningens kansli, finns på Bangatan 1. Kansliet betjänade medlemmarna i frågor som rör 

föreningens verksamhet, och har telefonledes kunna nås vardagar 11.00-17.00.  

Fr.o.m. 1.1.2018 har Nika Junker fungerat som verksamhetsledare t.o.m. 31.5.2020. 

Fr.o.m. 1.6.2020 har Satu Romo fungerat som kanslist. 

 

Under året har till medlemmarna utsänts två medlemscirkulär med kalendarium. 

 

Föreningens hemsida finns under adressen www.hforskrigsveteran.fi. Alla cirkulär och programblad 

har fortsättningsvis sänts hem till medlemmarna per post.  

 

                                                                                                                                                                                                                        

Ekonomi                                                                                                  

 

Enligt bilagt bokslut visar resultatet ett underskott för verksamheten om 2 882,19 €. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

De börsnoterade värdepappren har i bokslutet upptagits till anskaffningsvärde. Föreningen har även 

detta år erhållit understöd och bidrag. Föreningens medlemmar har bidragit till hjälpverksamheten 

med 1094 € och understöden uppgick till 30 206,70 €. Den under året genomförda 

veteraninsamlingen tillförde föreningen 2 423,13 €. 

                                                                                                                                 

För alla bidrag och understöd, vilka möjliggör den verksamhet föreningen strävar efter att 

genomföra, vill styrelsen framföra sitt varmaste tack! 

 

 

Slutord  

 

Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. är fortfarande en livskraftig veteranförening. Genom att 

arrangera månadsluncher, kafé- och klubbträffar, exkursioner och andra begivenheter, vill 

föreningen bidra till att medlemmarnas mentala vitalitet, veteransammanhållningen och 

gemenskapens trivsel skall fortbestå. 

 

Föreningen försöker också se till att medlemmarnas sociala och fysiska trygghet, bl.a. genom 

understöd för sjukdom, aktiviteter i form av t.ex. vattengymnastik och upplysning om de sociala 

tjänster samhället kan erbjuda krigsveteranerna. 

 

I den förändringsprocess som krigsveteranverksamheten ställs inför är det viktigt att vi bevakar de 

svenska intressena speciellt i Helsingfors. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vår veteranförening kommer som hittills att verka under den tid våra krigsveteraner ännu behöver 

sin krigsveteranförening. 

 

 

Helsingfors den 3 februari 2021 

 

 

 

Erik Werner 

http://www.hforskrigsveteran.fi/
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Carl-Johan Hindsberg                   Johan Berghem                   Pia-Maria Lindén-Linna 

 

 

Rainer Kollin                        Markus Liesalho                      Dick Lundell 

 

 

Håkan Nylund                                Axel Idström 

 

Fredrik Palmén  Lars Carlberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


