
 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2019                                   

Styrelsen för Helsingfors Svenska Krigsveteraner fortsätter verksamheten som det 
påbjuds i stadgarna. Verksamheten syftar till att arbeta för veteranernas, deras 
partners och änkors, ekonomisk och social trygghet, fysiska och mentala hälsa och 
välbefinnande. Föreningen gör vad den kan för att veteranmedlemmarna skall ha en 
värdig ålderdom. 

Kontakten till medlemskåren sköts genom medlemscirkulär/kalendarium, som 
utkommer 3 gånger per år. Veteranerna upplyses om förmåner som samhället och 
föreningen kan erbjuda. I kalendariet sammanfattas aktiviteter för de kommande 
månaderna, och programmen finns också i Hbl:s evenemangskalender som 
publiceras på måndagar. 

Föreningens verksamhet under 2019 fortgår också i övrigt i stort sätt enligt samma 
linjer som förr. Detta innebär bl.a. att föreningen vill 

 anordna olika kulturella och intellektuella aktiviteter, sponsorera kostnader för 
utfärder, museibesök m.m.   

 anordna månadsluncher, kaféträffar, klubbträffar och exkursioner                                                                                                              
 upprätthålla biblioteket som finns i föreningens kansli                                                                                                                                                               
 hjälpa dem som har det ekonomiskt svårt, med sjukkostnader eller hemtjänst  
 betala en del av veteranernas fotvårdskostnader 
 vid behov även hjälpa de anhöriga, änkor och änklingar då en veteranbroder 

eller -syster avlidit 
 ordna insamlingar för erhållande av medel att genomföra intentionerna 
 stöda medlemmarna ekonomiskt för deltagande i verksamheten 
 ägna uppmärksamhet åt veterantraditionerna 
 sprida veterantraditionerna till försvarsmaktens utbildningsenheter o dyl.  

 
Styrelsen har samarbete med övriga veteranorganisationer i 
huvudstadsregionen angående bl a traditionsfrågor. 
 

Donationer, frivilliga bidrag och understöd kommer att möjliggöra genomförandet av 
den planerade verksamheten. 

Föreningen deltar med fanan vid de traditionella uppvaktningarna vid Mannerheims 
staty vid årsdagen av vinterkrigets slut och Nationella Veterandagen, samt edgången 
i Obbnäs. Självständighetsdagen högtidlighålls genom att delta i 
Veterangudstjänsten i Johanneskyrkan, och med uppvaktning vid hjältegravarna på 
Drumsö.  

Föreningens medlemmar deltar också i evenemang som Södra Finlands 
Krigsveterandistrikt ordnar; vårkryssning till Sverige och kyrkodagar.                                                                               

Föreningens vår- och höstmöten hälls i samband med månadsluncherna i mars och 
november. 


