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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 

 

För andra året i följd påverkades all föreningsverksamhet i landet av den globala 

Corona-pandemin. Regeringens och myndigheternas påbud och rekommendationer,  

gällande bl.a. samlingar och upprätthållandet av fysiskt avstånd mellan människor, 

verkade negativt även på vår förening. Verksamheten låg helt nere i mars och april. 

Höstens verksamhet kunde startas först i oktober. Medlemmarnas sunda försiktighet 

ledde till att deltagarantalet i våra möten var lägre än normalt. 

 

Föreningens möten 

 

Föreningen höll ett stadgeenligt möte under året. Vårmötet, som kom att bli det enda 

föreningsmötet, kunde av pandemiskäl hållas först den 11 maj. Vid mötet 

behandlades de i stadgarnas § 10 nämnda ärendena. Verksamhetsberättelsen för år 

2020 föredrogs och godkändes. Bokslutet för år 2020 kunde fastställas och styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  

 

Mötet godkände ett antal av styrelsen föreslagna ändringar i stadgarna. Ändringarnas 

syfte var att förenkla föreningens administration och var följande: 

 

1.  § 4. Medlemmarna: Föreningens medlemmar indelas i  

veteranmedlemmar, anhörigmedlemmar och medlemmar, i stället för 

som nu i ordinarie medlemmar, anhörigmedlemmar och stödande 

medlemmar.   

2. Föreningens möten (§ 8, 10 och 11): Föreningen håller endast  ett 

ordinarie föreningsmöte per år, i stället för nuvarande två. Mötet hålls 

före slutet av mars.  

3. § 11, punkt 9; Ärenden vid höstmötet: Hädanefter väljs  

verksamhetsgranskare. Till verksamhetsgranskare vald behörig 

revisor antecknar vid behov skilt sin yrkesstatus.  

4. § 14, punkt 2; Styrelsens sammansättning:  Styrelsen väljer inom 

sig, för ett år i sänder, en första och en andra viceordförande,  en 
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sekreterare och en skattmästare. Till skattmästare kan även väljas 

person utanför styrelsen.  

5. § 16; Namnteckning: Föreningens namn tecknas av    styrelsens 

ordförande, första eller andra viceordförande, sekreterare, 

skattmästare eller annan av styrelsen särskilt förordnad person.  

Efter diskussion godkändes styrelsens förslag med 15 röster för och 1 röst emot. 

Kravet i § 18 om två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna vid stadgeändring 

uppfylldes.  

I enlighet med den förändrade § 8 i stadgarna sammankallades inget höstmöte. 

Sålunda har styrelsen sin vid höstmötet 2019 valda sammansättning till det ordinarie 

föreningsmötet i mars 2022. 

Föreningens verksamhetsformer under året 

 

Månadsluncherna 

 

Föreningen anordnar enligt tradition en lunch med program för sina medlemmar den 

andra helgfria måndagen varje månad, utom under sommaren. På grund av pandemin 

kunde man detta år samlas endast fem gånger. Antalet deltagare var lägre än före 

pandemin. I medeltal ställde 13 medlemmar upp. Programmet var följande: 

  

Februari:     Föreningens medlem, överste Karl Gustav Storgårds, kåserade om sin 

karriär inom försvarsmakten och försvarsindustrin. 

Maj:   Föreningens medlem, fil.mag. Stefan Backlund, berättade om det militära 

underrättelseväsendets uppkomst i Finland.  

Oktober:    Stabschefen vid Nylands Brigade, kommendör  Mika Immonen 

uppdaterade  om senaste nytt vid brigaden.   

November: Vetenskapsredaktör Markus Rosenlund talade om stjärnor, kosmiska 

sådana. 

December:  Prorektor Tom Böhling vid Helsingfors Universitet höll föredrag om  

svenskans ställning vid universitetet. 

 

Exkursioner  

Föreningen besökte galleriet  Konst och Form i Gumbostrand den 20 oktober. 8 

medlemmar deltog. 

 

Klubb- och kaféträffarna 

 

De månatliga Klubbträffarna på kansliet kunde anordnas 6 gånger under ledning  av 

veteranmedlem Rainer Kollin. Träffarna samlade 6-8 medlemmar per gång. 
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Månatliga kaféträffar på  BAR 52 på Drumsö arrangerades då coronaläget tillät det.  

Kaj Lindgren var värd.  Kaféträffarna på Folkhälsan i Brunakärr var däremot inställda 

p.g.a. att utrymmen av pandemiskäl inte ställdes till förfogande.   

 

Övrig verksamhet    

 

Föreningen deltog i självständighetsdagens gudstjänst i Johanneskyrkan. Därefter 

uppvaktades vid hjältegravarna på Drumsö. Akademiska sångföreningen 

medverkade. 

 

Föreningens bibliotek har, som innefattar drygt 760 böcker, har stått till 

medlemmarnas förfogande.  

 

Representation 

 

Inga representationsuppdrag har genomförts under året. 

 

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 två medlemmar som fyllt 100 år under 2021.  

 

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 2021 

                                                                                                                            

Styrelse 

Ordförande                                   Erik Werner, TF) 

I viceordförande                           Carl-Johan Hindsberg  

II viceordförande                          Markus Liesalho  

Sekreterare                                    Johan Berghem TF)                                             

Hedersfanbärare                            Rainer Kollin O), TF) 

Exkursions- och reseansvarig       Håkan Nylund 

Omsorgsutskottets ordförande      Pia-Maria Lindén-Linna O)  
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Ledamöter                                    Lars Carlberg TF) 

                 Axel Idström TF) 

                Dick Lundell O) TF) 

                Fredrik Palmén TF) 

 

TF=Utskottet för förtjänsttecken och Traditioner, O=Omsorgsutskottet 

 

Styrelsen sammanträdde till 8 möten under verksamhetsåret. 

 

Funktionärer 

                                                 

Biblioteksutskottet har bestått av Mikael Westerback, Rainer Kollin och Lars 

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

föreningens datakonsult, fungerade Kristian Hamström. Som II fanbärare fungerade 

styrelsemedlemmarna Axel Idström och Fredrik Palmén. Vid behov ställde  

Reservofficerarna vid Nyland Nation (Buskskyttarna) upp och hjälpte med olika 

funktioner. 

 

Mikael Westerback var föreningens skattmästare. 

 

Medlemskåren 

 

Vid årets slut hade föreningen 33 veteranmedlemmar, 39 anhörigmedlemmar och 197 

övriga medlemmar, sammanlagt 269 medlemmar. 

  

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 kl. 11.00-

17.00.  Satu Romo har 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.  

 

Traditionsfrågor 

 

Johan Berghem har verkade som medlem i Pääkaupunkiseudun Sotien 1939-1945 

Perinneyhdistyksen suunnitteluryhmä. Erik Werner var suppleant. Arbetsgruppen 

förbereder en traditionsförening för huvudstadsregionen. Traditionsföreningens bas är 

Pääkaupunkiseudun Veteraniyhdistys, som övergår till att bli en traditionsförening. 

Helsingfors Svenska Krigsveteraner har medverkat främst i observatörsroll och 

föreningen har inte tagit några beslut om medverkan i den kommande nya regionala 

traditionsföreningen, som enligt plan inleder sin verksamhet i januari 2023. 

Traditionsföreningen skall dock bli formellt tvåspråkig. 

http://www.hforskrigsveteran.fi/
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Ekonomi     

 

Enligt det bilagda bokslutet visar verksamheten år 2021 ett underskott på 620,28 €. 

Styrelsen föreslår för föreningsmötet att underskottet avdras från dispositionsfonden. 

 

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 1 395,05 €. Understöden från olika 

institutioner uppgick till 30 500,65 €. Den under året genomförda veteraninsamlingen 

tillförde föreningen 1 515,40 € 

                           

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 främja 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. 
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Helsingfors den 3 februari 2022 

 

 

 

Erik Werner 

 

 

 

Carl-Johan Hindsberg  Markus Liesalho Lars Carlberg 

 

 

 

Axel Idström Rainer Kollin  Pia-Maria Lindén-Linna 

 

 

 

Dick Lundell Håkan Nylund  Fredrik Palmén 

 

 

 

Johan Berghem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 


