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 HELSINGFORS SVENSKA KRIGSVETERANER r.f. 

 
                           Bangatan 1 b A 6                                 Telefon 09-622 4090 

00120 HELSINGFORS             kansliet@hforskrigsveteran.fi 

                                                                

 www.hforskrigsveteran.fi 

 

  

 

 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022 
 

Efter Corona-pandemin kunde föreningen igen återgå till det sedvanliga programmet. Medan 

kaféträffarna på Folkhälsan fick grönt ljus först i september, lades kaféträffarna på Drumsö 

ner efter sommaren på grund av lågt deltagarantal. Det övriga programmet pågick i så gott 

som vanlig ordning. 

 

 

Föreningens möten 

 

Föreningen höll ett stadgeenligt möte under året. Årsmötet hölls 14 mars. 

Verksamhetsberättelsen för år 2021 föredrogs och godkändes. Bokslutet för år 2021 kunde 

fastställas och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  

 

Enligt föreningsmötet under 2021, gick en del styrelsemandat ut i år; Carl-Johan Hindberg, 

Rainer Kollin, Dick Lundell och Johan Berghem omvaldes till styrelsen. Erik Werner omvaldes 

till föreningens ordförande, och meddelade att han nu inleder sitt tjugonde och sista 

ordförandeår. Pia-Maria Lindén-Linna avgick. Yrjö-Pekka Rautalahti valdes som ny medlem 

till styrelsen. 

 

 

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. I år var det paus från 

månadsluncherna även i januari och september, alltså ordnade föreningen sammanlagt åtta 

månadsluncher med föredrag. Programmet var följande: 
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Februari: Anne-May Asplund höll ett anförande om de Gröna Systrarna 

Mars: Föredragshållaren inhiberade. 

April: Lars-Christian Schauman föredrog om HX-projektet, jaktplansanskaffningen. 

Föredraget flyttades till april från det förutplanerade i mars, p.g.a. insjukning. 

Maj:  Kommodor i.a. Gustav Öller talade om det nyligen påbörjade kriget och rådande läget i 

Ukraina 

Oktober: Föreningens sekreterare Johan Berghem höll föredrag om föreningens 

stadgeändringar samt den småningom rådande övergången till traditionsverksamhet 

November: Carl-Fredrik Geust: "kameran som vapen" - flygfotografering under kriget 

December:  Anja-Bi Pulkkinen kåserade om Helsingfors under OS -52 

 

 

Exkursioner  

28.-30.6 ordnades en exkursion till Ilomants tillsammans med Frihetskrigets Södra 

Traditionsförening och Nylands Brigads Gille. Föreningen gjorde även en lunchutfärd till 

Marskin maja i september, som en del av samarbetsprojekt med Buskskyttarna 

(Reservofficerarna vid Nylands Nation), Nylands Brigads Gille, Reservunderofficerarna, 

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb och Frihetskrigets Södra Traditionsförening. 

 

 

Klubb- och kaféträffarna 

 

De månatliga Klubbträffarna på kansliet kunde anordnas 7 gånger under ledningav 

veteranmedlem Rainer Kollin. Träffarna samlade 6-8 medlemmar per gång. 

 

Månatliga kaféträffar på  BAR 52 på Drumsö arrangerades under vårhalvåret.  Kaj Lindgren 

var värd.  Kaféträffarna på Folkhälsan i Brunakärr kunde återupptas på hösten. Håkan Nylund 

fungerade som kafévärd där.   

 

 

Övrig verksamhet    

 

27.1. ordnades gemensam rådplägning på Sveaborg med Buskskyttarna, Nylands Brigads 

Gille, Reservunderofficerarna, Helsingfors Svenska Reservofficersklubb och Frihetskrigets 

Södra Traditionsförening. Samarbetsrådet planerade och ordnade senare under våren, 1.4, en 

gemensam krigshistorisk kväll på Skatuddens casino, samt utflykten till Marskin maja i 

september. 

 

Föreningen deltog i självständighetsdagens tvåspråkiga gudstjänst i Drumsö kyrka. Innan 

gudstjänsten uppvaktades hjältegravarna på Drumsö med föreningens kransnedläggning 

tillsammans med övriga medverkande föreningar och samfund. 

 

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

förfogande.  
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Representation 

 

Ordförande och veteranerna Carlberg och Kollin från styrelsen representerade föreningen vid 

Kustbrigadens edgångstillfälle i Obbnäs 11.9. 

 

 

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. 

 

Gratis fotvård har varit populärt bland veteranerna, och förmånen har utnyttjats av ca 25 

personer.  

 

Förmånen med städhjälp för veteraner och anhörigmedlemmar (veteranänkor) fortsätter. 

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

                                                                                                                              

                                                                                                                       

Föreningens styrelse och funktionärer 2022 

                                                                                                                            

Styrelse 

Ordförande                                    Erik Werner, F) 

I viceordförande                          Carl-Johan Hindsberg  

II viceordförande                           Markus Liesalho  

Skattmästare    Fredrik Palmén 

Viceskattmästare   Axel Idström 

Sekreterare                                     Johan Berghem, F)                                             

Hedersfanbärare                             Rainer Kollin 

Ledamöter                                     Lars Carlberg, F) 

                 Dick Lundell  

                 Håkan Nylund 

   Yrjö-Pekka Rautalahti 

 

F) = medlem i utskottet för Förtjänsttecken. 

 

Styrelsen sammanträdde till 7 möten under verksamhetsåret, samt en sammankomst som inte 

var beslutför. 
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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 avgick som föreningens skattmästare. Fredrik Palmén efterträdde honom, 

med Axel Idström som viceskattmästare. Som föreningens verksamhetsgranskare valdes 

Mimi Wiik och Nika Junker, medan Ann Vuorinen och Björn Holmberg valdes till 

suppleanter. 

 

Medlemskåren 

 

Vid årets slut hade föreningen 27 veteranmedlemmar, 28 anhörigmedlemmar och 183 övriga 

medlemmar, sammanlagt 238 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. HBL:s 

evenemangssida har utnyttjats som extra informationskanal åt medlemmarna. 

 

 

Ekonomi     

 

Enligt det bilagda bokslutet visar verksamheten år 2022 ett överskott på 1 128,93 €. Styrelsen 

föreslår att överskottet läggs till i 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 906,00 €. Understöden från olika institutioner uppgick till 24 774,32 

€. Den under året genomförda veteraninsamlingen tillförde föreningen 6 961,20 €. 

                           

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

genomföra, vill styrelsen framföra sitt varmaste tack! 

http://www.hforskrigsveteran.fi/
http://www.hforskrigsveteran.fi/
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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. exkursioner, 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. Under året har arbetet för övergången till en 

traditionsförening påbörjats. 

 

 

Helsingfors den 6 februari 2023 

 

 

 

 

 

Erik Werner 

 

 

 

Carl-Johan Hindsberg   Markus Liesalho   Lars Carlberg 

 

 

 

Axel Idström        Yrjö-Pekka Rautalahti                   Rainer Kollin 

 

 

 

Dick Lundell     Håkan Nylund     Fredrik Palmén 

 

 

 

Johan Berghem 


