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Ett år fyllt av utveckling

A

TT fylla femtio förpliktigar. Man är tillräckligt klok för att begripa hur saker fungerar och fortfarande så pigg att man orkar genomföra nya projekt. Ålands sjöräddningssällskap är inget undantag. Vi fyllde i och för sig femtio redan år 2015 men
det femtioförsta året blev extremt händelserikt; på ett positivt sätt. Vi, de anställda och alla
frivilliga, genomförde sammanlagt 113 uppdrag vilket var något fler än året innan. Det
handlar om tusentals frivilliga timmar som ägnas åt att skapa trygghet till sjöss. Våra fjorton räddningsbåtar har alla varit i flitig användning och vid sidan av
alla skarpa lägen har våra stationer genomfört många och utmanande
övningar, ofta tillsammans med andra frivilligorganisationer.
Det finns goda skäl att nämna några av de projekt föreningen ägnat
sig åt vid sidan av sjöräddning och övningar. Under året togs de första
stegen att beställa en ny specialbyggd sjöräddnings- och oljeskyddsbåt.
Ålands landskapsregering och oljeskyddsfonden står för finansieringen
och vi för expertisen och den tekniska kunskapen. Projektet har kommit en god bit på väg och i sommar blir det dop och övertagande.
Ålands sjöräddningssällskap arbetade också på landbacken. Bland annat renoverades stationshuset i Hamnsundet av frivilliga krafter och
denna sommar ska båthuset fräschas upp på samma sätt. När det var
dags för fjolårets vårmöte kom Robert Aschberg och Andreas Arvidsson till Mariehamn för att berätta om det räddningsinsatser som Gula
båtarna gjorde på Medelhavet i samband med den stora flyktingkatastrofen.
Att fylla femtio

förpliktigar. Man

Det kanske största projektet som inleddes under fjolåret var MASAPO, är tillräckligt klok
ett Interreg-program som ska förbättra säkerheten i gästhamnar och för att begripa
därmed locka besökare. Projektet ska pågår under tre år och genomförs
hur saker fungerar
tillsammans med Dagö kommun i Estland.

och fortfarande
Det är svårt att säga exakt vad det beror på men i fjol blev antalet med- så pigg att man
lemmar i sällskapet fler än någonsin. Totalt ingick 1.658 medlemmar i orkar genomföra
vårt register. Det är glädjande och inspirerande och skapar entusiasm nya projekt.
hos alla inblandade.
Jag är stolt och glad över att leda ett sällskap med en gedigen historia och stark tro på
framtiden. Ett särskilt tack till alla de sponsorer som gör vår verksamhet möjlig, till våra
anställda och till alla de frivilliga som dygnet runt, året runt, står redo att släppa allt vad
de har för händerna för att hjälpa folk som råkat i trubbel till sjöss.
Ha en skön och säker båtsommar!

Ålands sjöräddningssällskap rf
Lennart Joelsson
Ordförande
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Vi är fler medlemmar
än någonsin!

S

ÄLLSKAPETS femtioförsta verksamhetsår har varit både givande och
framgångsrikt. Medlemsservicen har
uppskattats av båtfolket och vårt medlemsantal har stigit till det högsta någonsin. Vi
kan nu registrera 1.658 medlemmar i vår
förening!
Sjöräddningssällskapets huvuduppgift
är att höja sjösäkerheten i våra vatten så
att färre olyckor sker till sjöss och att de
som ändå hamnar i sjönöd förs i land på ett
tryggt och säkert sätt.
I medlemsservicen ingår Sällskapets förebyggande arbete samt att vi kan erbjuda
våra medlemmar hjälp innan situationen
blivit akut och genom att bemanna våra enheter så att vi är på plats snabbt när olyckan inträffar. Medlemsservicen kommer att

utvecklas i framtiden att även gälla utbildning i navigering och hantera båtar. Allt för
att öka tryggheten i våra vatten samt att säkerställa vår vision att ingen ska omkomma
i våra vatten.
Sällskapet deltar även i ett Interreg-projekt,
MASAPO, för att öka säkerheten i våra
gästhamnar. I projektet ingår till exempel
utbildning av våra frivilliga sjöräddare.
Kurser i högfartsnavigering och ytbärgning
har hållits i projektets regi. MASAPO-projektet bekostar även säkerhetsutbildning
för hamnpersonalen i gästhamnarna samt
säkerhetsutrustning för dessa.
Ålands sjöräddningssällskap rf
Dag Lindholm
Verksamhetsledare
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Verksamhetsberättelse

Å

LANDS sjöräddningssällskap r.f. är
en ideell förening vars huvudsyfte är
att bedriva aktiv sjöräddningstjänst
i vattnen runt landskapet Åland. Föreningen grundades år 1965 och detta är det
51:e verksamhetsåret. Sällskapet hade vid
utgången av 2016 totalt 1.658 betalande
medlemmar. Medlemsavgiften för enskilda
medlemmar var 40 euro och 150 euro för
firmor och sammanslutningar.
Styrelsen leddes av ordförande Lennart Joelsson och Ralf Hellman som vice ordförande. Övriga medlemmar i styrelsen är Lena
Laitinen, Mats Polviander, Yngve Landström, Jörgen Pettersson, Gabriella Nordlund och Sune Axelsson med suppleanterna
Andreas Perjus och Johan Söderlund.
Styrelsen sammanträdde totalt 9 gånger
under år 2016. Och totalt har 123 frivilliga arbetstimmar utförts av styrelsen. Inga
arvoden för styrelsearbetet har utbetalas6

Aktuella ärenden under 2015

• Konflikten med Alfons Håkans Ab.
• Renovering och övertagande av sjöbevakningsstationen i Hamnsundet.
• MASAPO Interreg. Projektet.
• Kommersiella uppdrag.
• Sällskapets publika profil.

Vårmöte 29 april
Sällskapet höll vårmöte den 29 april på

Alandica med 52 medlemmar närvarande.
I tur att avgå från styrelsen 2016 var Lennart Joelsson, Andreas Perjus, Jörgen Pettersson och Petra Mattsson. Mötet tackade
de avgående styrelsemedlemmarna för deras arbete under året.
Till nya styrelsemedlemmar för år 20162018 valdes Lennart Joelsson, Jörgen Pettersson, Gabriella Nordlund och som suppleanter valdes Andreas Perjus och Johan
Söderlund.
Mötet beslöt även att uppta ett lån från
Ålandsbanken om 200.000 euro för att finansiera MASAPO projektet.

Robert Aschberg höll föredrag
Efter mötet höll Andreas Arvidsson och
Robert Aschberg från SSRS ett föredrag om
de Gula och de helt avgörande räddningsinsatserna som utförts av Svenska sjöräddningssällskapet på Medelhavet i fjol och i
år. Tvåhundrafemtio intresserade lyssnade
på arrangemanget som genomfördes som
ett samarbete mellan Ålands sjöräddningssällskap, Emmaus Åland och Röda Korsets
Ålandsavdelning. Åländske sjöräddaren
Jens Mattsson premierades för sina insatser
på Medelhavet av Andreas Arvidsson och
Robert Aschberg.

Höstmöte 4 oktober
Höstmötet hölls den 4 oktober i stationshuset i Hamnsundet/Saltvik med 24 medlemmar närvarande. Höstmötet beslöt att höja
medlemsavgiften för år 2017 till 50 euro för
personligt medlemskap och 200 euro för
sammanslutningar och företag.
Till valberedning utsågs Gabriella Nordlund, Stefan Finnerman och Carl-Gustav
Sjölund.
Följande personal har varit anställda under året: verksamhetsledare Dag Lindholm,
tekniskt ansvarig Lars Gottberg, teknisk
assistent Oscar Strand, skolningsansvarig
Stephan Remmer, lageransvarig David Andersson samt projektanställd för MASAPOprojektet Kasimir Antbrams.

Bokslutet för år 2016 visar ett underskott
på 44.645 euro efter avskrivningar. Orsaken till underskottet är att vi ligger ute med
kostnader för MASAPO-projektet. Dessa
medel kommer under år 2017. Personalkostnaderna för året uppgick till 280.163
euro och avskrivningarna av båthus och
båtar samt maskiner och inventarier enligt
plan 39.048 euro.

Projekt under 2016
• Den kombinerade oljeskydd/sjöräddningsbåten beställdes av Landskapsregeringen under året och kommer
att levereras under sommaren 2017.
Sällskapet deltar aktivt i projektet.
• Sällskapet renoverade stationshuset i
Hamnsundet under 2016 och båthuset
kommer att renoveras under 2017.
• MASAPO-projektet är ett Interregprogram som ska verka för att öka
säkerheten
i gästhamnar på Åland
och i Estland. Projektet leds av Dagö
kommun och Ålands sjöräddningssällskap och projekttiden är 3 år.

Båtar och utryckningar
Sällskapet bemannade under året sex aktiva stationer för sjöräddning runtom på
Åland, nämligen stationerna i Mariehamn,
Lumparland, Eckerö, Saltvik, Vårdö och
Brändö.
Följande räddningsenheter har varit aktiva under året: Rescue Ulabrand, Rescue
Ömsen, Rescue Svante G, Rescue Björkskär, Rescue Alandia, Rescue Lion, Rescue
Stormskär, Rescue Hamnsundet, Rescue Serafina, Rescue West, Rescue Lady, Rescue
Betsy, Rescue Mobben, samt fartyget Svärtan för oljebekämpning.
Antalet räddningsbåtar som Sällskapet äger
eller disponerar var vid årsskiftet 14 st.
Uppdragen under året har varit 113 och
det är en ökning med ca 10 % från föregående år. Detaljerade uppgifter om
uppdragen finns på Sällskapets hemsida.
(www.sjoraddningen.ax).
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Övningar och utbildning
Även 2016 var en härlig mix av uppdrag, övningar och utbildningar. Man
blir varje år lika ödmjukt förundrad över hur mycket tid besättningsmedlemmarna är beredda att lägga ner för att hålla sina kunskaper fräscha.
Vissa ur besättningen riktar in sig på några
specifika delar av vår syssla men den stora
delen av gänget väljer att skapa sig en bred
kunskap som spänner över många områden.
Utöver de återkommande övningarna som
hålls på stationerna är vinterhalvåret den
tid som de flesta längre kurserna hålls. Ett
glädjande resultat av kurserna som hölls
var att hela 18 personer klarade förarkursen. Denna kurs är i viss mån krävande
både vad det gäller navigation och maskinlära, men kursen är även lång. Extra kul att
stora delar av besättningen på Vårdöstationen gick hela kursen.
I kombination med förarkursen brukar vi
även hålla en VHF SRC kurs, så även detta
år. Då kursen var klar hade vi tio stycken
med marginal godkända tentor.
Varje vinter så ordnas det en första hjälpen
kurs. Sjöräddningssällskapet har som mål
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att de som utför detta på båtarna går denna
kurs med maximalt tre års intervall. Denna
vinter så hade vi så gott som fullsatt kurs,
nästan 20 deltagare med andra ord.
Minst lika återkommande är att varje
station har en kväll i vågbassängen hos
Ålands Sjösäkerhetscenter. Det är mycket
bra att under ordnade former få öva på
olika vattenmoment.
Ett nytt inslag i kursutbudet var att vi
höll en Ytlivräddarkurs. Kursen följer de
normer som sjöbevakningen tagit fram för
räddning av person i vatten då man jobbar
från båt eller direkt från stranden. Själva
metodiken har tidigare lite bakats in i andra
kurser men nu lyftes vattenmomenten fram
och under två och en halv dag fick vi öva
in dessa i successivt svårare miljöer. För att
vara första gången som kursen hölls så var
det mycket uppskattat att hela tio personer
kunde delta.
Under försommaren satt nästan hela
gänget på Lumparlandsstationen en helg
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på att se över oljeskyddsutrustningen som
finns nere i Långnäs hamn. Detta gjordes
som en samövning med Lumparlands FBK,
med deltagare från Landskapsregeringen
och ett befäl från Räddningsverket. Att
handha utrustningen på detta vis är absolut det effektivaste sättet att lära sig vad det
finns och hur allt fungerar. Under övningen
visade sig att stora delar av utrustningen är
föråldrad. Senare efter övningen visade sig
att utrustningen kommer att bytas under
våren 2017.
Även under 2016 fortsatte vårt samarbete med Svenska Sjöfartsverkets kursgård
Arkö. Vi har kunnat skicka deltagare till
flera lika kurser. Exempel på dessa är den
kurs som tidigare hette SAR-G. Där hade vi
en deltagare med på sista kursen som hölls.
Vi hade även en deltagare med på bland de
första ersättande kursen, Advanced SAR,
som hölls.
Nivån på kurserna på Arkö är alltid hög
och de som går kurser där kommer allt som
oftast hem med ett leende på läpparna och
fulla med energi att jobba vidare.
Under året har även flera möten med olika
samarbetspartners hållits på Arkö.

Stort tack för allt engagemang och tid som
är satt på utbildningar under året.
Ålands sjöräddningssällskap rf
Stefan Remmer
Skolningsansvarig

Styrelsen tackar alla frivilliga och anställda för deras insatser under
året, det är tack vare deras tjänster som sällskapet är den effektiva
organisation som den är i dag.
Styrelsen för Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
10

Nytt pris till
Årets Sjöräddare

Årets sjöräddare 2016

Sten-Göte Nyman
Stationschef Saltviks sjöräddningsstation

I

SAMBAND med att verksamhetsledare
Dag Lindholm fyllde sextio i början av
år 2017 instiftade sällskapets styrelse ett
nytt vandringspris, Årets sjöräddare. Priset
ska gå till ”en åländsk sjöräddare som i sin
handling under året bidragit till säkrare sjötrafik och på ett osjälviskt vis demonstrerat
kraften i frivilligheten.”
Det första priset gick till Sten-Göte Nyman som är stationschef i Saltvik. Priset delades ut i samband med årsfesten i januari
2017 med följande motivering:
Sten-Göte Nyman får priset som årets sjöräddare för sina pågående och långvariga
insatser för det frivilliga sjöräddningsvä-

sendet på Åland i allmänhet och särskilt i
Saltvik. Sten-Göte är mångårig stationschef
på stationen i Hamnsundet och har med
ord och handling utgjort ett föredöme för
all sorts frivillig verksamhet. Ibland handlar
det om takbyte på stationen, köksrenovering, livsavgörande eftersök, svåra samtal
och lyckliga såväl som olyckliga utryckningar. Allt sker med målmedveten osjälviskhet och hängivenhet samt stor kunskap
om den verksamhet som räddar liv till sjöss.

Ålands sjöräddningssällskap rf
Styrelsen
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Sjöräddare i
högfartsövning

Alla deltagare och kursdragare. Från vänster nere: Marcus THOR, Carl-Gustav SJÖLUND,
Sten-Göte NYMAN från vänster uppe: Filip MARCUSSON, Glenn DANIELSSON, Christoffer
ANDERSSON, Erika GUSTAFSSON, Chris BÅSKMAN, Yngve BJURNE, Daniel THÖRSMAN,
David ANDERSSON, Lars GOTTBERG

P

ROJEKT Masapo (MAritime SAfety
of small POrts ) är ett regionalt EUprogram med målet att förbättra sjösäkerheten i småbåtshamnar.
Huvudpartners är Dagö kommun i
Estland och Ålands Sjöräddningssällskap
(ÅSRS). Viull man tränga in ytterligare i
projektet är hemsidan www.masapo.ax. Ett
av skälen till att förbättra säkerheten är att
därmed locka fler och nya turister till området. EU står för 75 procent av pengarna
medan resten kommer från Ålands landskapsregering.
Som en viktig del i projektet ingår fördjupad utbildning av både frivilliga och
anställda av ÅSRS. Kursen “Navigering i
höga hastigheter” syftar till exempel till att
fördjupa kunskapen och inse vikten av att
använda radarn vid tillfällen där sikten är
begränsad, som t.ex. i dimma eller under
mörka höstnätter

12

Kursen består av en teoretisk del och en
praktisk del, där man ska försöka omsätta
det man lärt sej under verklighetstrogna
förhållanden. En större och en mindre båt,
båda Sjöräddningens egna, deltog i de praktiska övningarna till havs. Som bas tjänade
Hamnsundet, Saltvik, och övningarna hölls
i angränsande vattenområden.
På plats för denna kurs fanns Marcus Thor,
Filip Marcusson, Daniel Thörsman, Christoffer Andersson, David Andersson, Yngve
Bjurne, Chris Båskman, Glenn Danielsson,
Erika Gustafsson, Sten-Göte Nyman, CarlGustav Sjölund. Vid ett tidigare tillfälle deltog Lars Gottberg, Robin Hjerp, Stephan
Remmer och Christian Stenbäck.
Ålands sjöräddningssällskap rf
Kasimir Antbrams
Projektkoordinator Projekt Masapo
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Inspiration i Göteborg

Delar av sällskapets styrelse och ledning på plats i Långedrags hamn där Sjöräddningssällskapet
har sitt högkvarter. Högintressant, lärorikt och inspirerande! På bilden ses Johan Söderlund, Jörgen Pettersson, Lena Laitinen, Kasimir Antbrams och Dag Lindholm ombord på Wilh. R. Lundgren,
en klassiker i livräddningssammanhang. Hon var verksam under åren 1920-1957 och undsatte
1.760 sjöfarare

D

ELAR av ledning och styrelse för
Ålands sjöräddningssällskap åkte
och hälsade på i Långedrag, Göteborg, där Svenska sjöräddningssällskapet
har sitt huvudkontor. Dess vd Rolf Westerström redogjorde generöst för verksamheten och vad man gjort för att växa så dramatiskt.
Delar av ledning och styrelse för Ålands
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sjöräddningssällskap åkte och hälsade på i
Långedrag, Göteborg, där Svenska sjöräddningssällskapet har sitt huvudkontor. Dess
vd Rolf Westerström redogjorde generöst
för verksamheten och vad man gjort för att
växa så dramatiskt.
Sjöräddningssällskapet i Sverige har under de senaste 14 åren gått från 27.000
till 105.000 medlemmar! Förklaringen är

Ålands sjöräddningssällskap är en drygt
femtio år gammal förening som sedan starten räddat liv, egendom och miljö till sjöss;
till största delen med frivilliga krafter. Sådant behöver vi mer av i dagens samhälle,
inte mindre. Den åländska sjöräddningen
hör dessutom till de organisationer som
trots motstånd och skepsis var med och
startade Ålands penningautomatförening
(PAF) för femtio år sedan. Sedan dess har
föreningen hört till sällskapets viktigaste finansiärer vilket är logiskt och rätt. Om vi
med hjälp av överskott från spelindustrin
kan rädda liv är det bra för alla. Här ska
man inte heller glömma hur mycket mer
som sjöräddningens och övrigas initiativ
har betytt för det åländska samhället.
Ålands sjöräddningssällskap rf
Jörgen Pettersson
Styrelseledamot

Märta Collin kommer för att hämta ut oss
till Öckörö och dess gymnasieskola och
sjöräddningscentrum.
enkel; kommunikationen har förbättrats.
Detta tog sin början då reklambyrån Forsman & Bodenfors tog sig an uppgiften att
marknadsföra sällskapet. Med hjälp av stor
kreativitet och spetsiga annonser lyckades
sällskapet få gratis annonsutrymme i dagspress och övriga media.
Vi besökare återvände till Åland fyllda
av intryck och idéer vilket så småningom
också ska märkas i den åländska verksamheten. Det råder förvisso olika verkligheter
där våra svenska vänner är väldigt mycket
större. Ändå har vi mycket att lära.
Ålands sjöräddningssällskap har också tidigare haft samarbete med de svenska kollegerna när det gällde inköpet av Björkskär
som för övrigt till stor del finansierades
av en privat donation. Den röda tråden
i svenska Sjöräddningssällskapets exempellösa framgång är kommunikation och
marknadsföring och att aldrig glömma vad
man gör; rädda liv, egendom och miljö med
hjälp av frivilliga krafter.

Sjöräddningssällskapets vd Rolf Westerström
och några av de frivilliga sjöräddarna.
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Övning ger färdighet

S

AMARBETE. Lumparlandsstationen
samarbetar med olika aktörer inom
livräddning, brand, sjuktransport,
oljeskydd, mm. Naturligt nog så är den
närmaste samarbetspartnern Lumparlands
FBK, en partner som vi kan stöda genom
att ta dem till bränder på holmar, utöka
deras pumpkapacitet, leta efter människor,
transportera skadade och utrustning.
Under två dagar på våren så gick vi igenom grunderna i oljeskyddet med utgångspunkt från oljeskyddscontainern i Långnäs.
Den första dagen var det teoretisk genomgång av oljeskyddet och hur utrustningen
fungerar, den andra dagen så provade vi
våra kunskaper i praktiken. Nu vart de två-
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dagarna utspridda på två tillfällen då vi vid
första försöket måste avbryta för att agera
bogpropeller åt Gudingen som, något förvånande, kom rusande förbi hamnen och
nödankrade just utanför. Det blev dock sist
och slutligen en bra övning, som bidrog till
att landskapet nu är lite säkrare vid en miljöolycka.
Roligt också med ett tätare samarbete med
vår lokala brandkår och möjligheten att
växa tillsammans för vårt gemensamma
mål, att rädda liv och miljö.

Övning ger färdighet
Vi är alltid bara så bra som den övning vi
genomgår, olika typer av teori och praktik
tränas på genom året. Här har vi två frivilliga sjöräddare i vattnet under en övning i
ytlivräddning under hösten. Ibland kan förhållandena vara riktigt tuffa då ett alarm
kommer, men det är viktigt att också kunna
öva under lugna former för att i lugn och

ro bygga upp kunskap för de fall då det behövs på riktigt. Vi vill helst vara på sjön,
men ibland så kan vi inte komma tillräckligt nära pga vattendjup eller andra orsaker
och då är våra räddningsdräkter och fenor
en viktig tillgång.

Lokalkännedom
Under alla årstider så är vi ut och övningskör, förutom att öva våra färdigheter i navigation så ger det oss en av våra viktigaste
tillgångar, lokalkännedom. Med den så har
vi en möjlighet att snabbt ta oss till rätt
ställe, eller dra rätt slutsatser om var eller
hur en olycka har inträffat. Här är vi på
Sältingskär, ett gammalt fiskeläge söder på
Föglö, riktigt fint. Vi övar också att ta oss
till land även på svåra ställen, en av Rescue Lions styrkor, så lite som 40 cm vatten
räcker för oss.

Ålands sjöräddningssällskap rf
Lumparlands Sjöräddningsstation
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Storsatsning gav fler
frivilliga i Vårdö
Statistik 2016
Antal frivilliga
Larm uppdrag
Kurs
Övning
Jour
Övrigt

19 personer
58 h
426 h
580 h
1.320 h
106 h

Totalt frivilliga timmar 2.490 h

U

NDER 2016 har stationen haft 19 frivilliga bland vilka många är nya aktiva. Detta är mycket glädjande och
lovande inför framtiden. Stationschef var
Carl-Gustav Sjölund och vice stationschef
Yngve Bjurne.
Stationen har haft tolv larm under 2016.
Dessa har varit bogsering, vattenfylld båt,
grundstötning, persontransport samt livlös
person.
Året 2016 satsade Vårdö station på att öka
antalet frivilliga. I och med det stora antalet
nya frivilliga fanns behovet av utbildning
och kompetenshöjning. Alla nya frivilliga
valde att utbilda sig till förare, även några
”seniorer” satsade på en formell förarkompetens och under året fick 12 av våra 19 frivilliga förarkompetens.
Fem av våra nya frivilliga gick även en radiokommunikationskurs och två av våra
frivilliga fick möjligheten att delta i en högfartsnavigationskurs.
Övningar har vi haft första tisdagen i månaden förutom under sommarmånaderna då
vi övat oftare.
Dessa kvällar har innehållit bl.a. HLR
(hjärtlungräddning) och FHJ (första hjälp),
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navigation, manövrering, bogsering, man
överbord, mörkerkörning, eftersök. Stationen har även haft möjlighet att öva med
Rescue runnnern och övat i vågbassängen i
sjösäkerhetscentret.
Stationen har deltagit i gemensamma övningar inom sällskapet samt i vårövning
med GBV och MASAPO övningen. Frivilliga från stationen deltog i MASAPO
övningen som ”offer”. Detta var mycket
intressant och lärorikt att få se hur det är
”på den andra sidan” samt utbyte av tankar
och erfarenhet med andra stationer i våra
grannländer.
Enheten deltog även som en del av övervakningen och säkerheten under simtävlingen Bomarsund Open Water Challenge
2016. Stationen har även deltagit vid ett antal lokala evenemang för att visa vår verksamhet samt synliggöra stationen.
Samarbetet med Vårdö FB /FHJ har fortsatt
under året och FBK/FHJ juniorerna har vid
några tillfällen övat med sjöräddningen.
Tack till alla frivilliga, tack för att ni ger av
er tid! Ett speciellt varmt tack till våra anhöriga för ert stöd och tålamod!
Ålands sjöräddningssällskap rf
Vårdö sjöräddningsstatin

Eckerö räddade
förarlös segelbåt

Å

RET börjar med övningskörning så
fort som vädret tillåter, de mörka
vinter- och vårkvällarna är bra tillfällen för träning.
Vi deltog också i den årliga sjöräddningstävlingen i Räfsnäs och placerade oss
på en andraplats, ett bra betyg på vår förmåga. Vid en övning som anordnades av
sjöbevakningen fick vi prova på att bli vinschade från båt upp till helikopter. Det var
en häftig upplevelse som gav en mycket bra
erfarenhet, då det inte är helt okomplicerat.
Simskolan i Böle besökte vi tre gånger
(olika barngrupper), barnen fick komma
ombord och känna på båten och samtidigt
få en liten förevisning.
Vid SwimRun agerade vi säkerhetsbåt,
övervakade och skyddade simmarna från
eventuell småbåtstrafik. Vi ryckte in och
lyfte ombord en deltagare som blivit nedkyld och desorienterad.
Postrodden genomfördes i lugnt väder i år,
de deltagande postrotarna fick ro hela vägen.
Vi deltog även i ytlivräddningskurs som
anordnades av sjöbevakningen och inkluderade simning och dykning iklädd räddningsdräkt. En ny övning var att borda M/S
Eckerö under gång, två personer skickades
över från färjans sidoport till Rescue West,
som är en mycket liten båt, sida vid sida
med den stora färjan. Det var två elever
från sjömansskolan som agerade statister.
Övningen genomfördes men det var ett knivig uppdrag som dessutom komplicerades
av hårt väder.

blandades för att alla skulle byta erfarenheter med varandra.
Vårt märkligaste uppdrag blev en segelbåt
på grund. Vi larmas av en privatperson som
sett båten grundstöta. När vi kommer fram
står båten på kölen och gungar och ingen
finns ombord, samtidigt ringer den person
som larmat och talar om att personen i båten simmat i land och sitter i deras stuga
omlindad av varma torra kläder och filtar.
Vi beslutar att dra loss båten, som nu
börjat dragga högre upp på grund. Vi bogserar ut och ankrar segelbåten på fritt vatten. En från vår besättning stannar kvar på
båten medan vi övriga tar oss i land för att
hämta ägaren till segelbåten. Därefter påbörjar vi bogsering in till Käringsund. Mannen som är nedkyld sitter inne i ruffen. Väl
framme möter polis upp och personen tas
till förvar i Mariehamn, detta eftersom han
vägrar att kommunicera med myndigheterna. Båten tas senare i beslag.
Stort tack till alla frivilliga.

En gemensam övning i Mariehamn där deltagare från Sverige, Finland, Estland och
sjöbevakningen deltar. All kommunikation
fördes på engelska och besättningarna

Ålands sjöräddningssällskap rf
Åke Häggblom
Stationschef Eckerö
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Mellan liv och död i
åländska vatten
Antal uppdrag tidigare år

Båten sjönk vid bryggan

Å hemsidan www.sjoraddningen.ax
finns samtliga uppdrag listade och
kortfattat beskrivna. Några är synnerligen allvarliga tillbud medan andra är
enklare att hantera. Här följer några av de
totalt etthundratretton olika uppdrag som
utfördes under fjolåret.

Uppdragsdatum: 2016-02-22
En båt har tagit in vatten och sjunkit vid
brygga på Kökar. Då den utgör en miljörisk
så ska den bärgas och lyftas upp på land.
Klockan 08.15 lämnar vi kaj och går mot
platsen med Ulabrand. Tillsammans med
Kökars FBK och en lokal grävmaskin lyfter vi båten så relingen kommer över vattenytan och så pumpar vi och KFBK båten
tom. När den är tömd konstateras att den
tar in vatten kontinuerligt så vi riggar pumpar som får gå även under bogsering. Vi
kopplar tross och påbörjar färden tillbaka
till Mariehamn, där kranbil möter upp och
lyfter upp båten på land. Efter en heldag på
sjön är vi åter vid kaj 20.45.

Elbrand i arbetsbåt

Drevhaveri vid Hummelvik

2016:
2015:
2014:
2013:

100
100
144
116

2012:
2011:
2010:
2009:

82
89
65
72

P

Uppdragsdatum: 2016-01-06
En arbetsbåt har haft elbrand ombord och
behöver assistans. Motorn går ej längre att
använda så de ringer efter hjälp. Gränsbevakningens patrull från Nagu är först på
plats och kopplar tross och påbörjar bogseringen mot Åland. Vi bemannar Ulabrand
klockan 13.55 och går dem till mötes och
övertar bogseringen 16.40. Kl:23.45 är
kunden tryggt förtöjd vid kaj och vi är åter
på stationen.

Färja med trassel i trossen

Uppdragsdatum: 2016-02-09
Vid 19-tiden på kvällen får vi förfrågan om
att skjutsa ut en dykare till en färja. En lina
har hamnat på fel ställe i samband med förtöjningen. Framme på plats med Svante G
lägger vi oss vid fartygssidan och dykaren
kan smidigt jobba från vårt däck. Kvällen
löper på bra, fast vädret inte visar sig från
sin bästa sida med 18 meter sydligt och
regn. Just före midnatt är vi åter på stationen.
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Uppdragsdatum: 2016-05-14
Klockan 07.37 kommer larmet om en drivande båt utanför Hummelvik, Vårdö.
En fastländsk Forbina på väg från västra
Finland till Stockholm har fått drevhaveri
och driver i det relativt fina vädret. Rescue
Stormskär med frivillig besättning avgår
från Hummelvik och efter bara några minuter är man ute hos haveristen och kan
koppla denna till sidan för säker transport
till kaj. Ägaren till båten hade för säkerhets
skull blivit Trossen-medlem i finska sällskapet, vilket är samma sak som vår medlemsservice och räcker över hela Norden. Det
visade sig att det var ett bra beslut som gav
en bra service då olyckan var framme! Efter assistansen kunde båten lyftas upp för
service.

Haveri för segelkanot

Uppdragsdatum: 2016-05-29
En segelkanot får haveri på en av utriggarna och slår runt. Föredömligt nog är seglaren försedd med såväl dräkt och flytväst

samt vattentätt fodral för mobiltelefonen.
Sittande på det upp och nedvända skrovet
kunde seglaren ringa och begära assistans.
Besättningen på Svante G lyfte ombord kanoten och transporterade både kanot och
seglare i land.

Detta kunde slutat illa

Uppdragsdatum: 2016-07-10
Klockan 13:21 alarmeras Rescue Björkskär
till en motorbåt som tar in vatten norr om
Hundklobben. Rescue Björkskär avgår kl.
13:42 med full fart mot platsen. Klockan
13:49 anländer Björkskär till platsen. Orsaken till vatteninträngningen var en kylarslang som lossnat. Personerna ombord
kunde reparera felet och fortsätta färden
mot Eckerö efter att kontroll gjorts. Rescue
Björkskär tog ombord två personer från
motorbåten som ville ta sig med bil från
Hamnsundet. Totalt var det fyra personer
ombord på motorbåten. Klockan 14:15 är
Rescue Björkskär åter i Hamnsundet. När
en båt tar in vatten blir läget snabbt kritiskt. Att alarmera i omgående är mycket
viktigt. Ju tidigare våra frivilliga besättningarna blir alarmerade desto snabbare är hjälpen på plats och kan undsätta nödställda.

Motorstopp i farleden

Uppdragsdatum: 2016-07-05
Efter ett avslutat uppdrag och på väg tillbaka till stationen meddelar vi Sjöräddningscentralen som ber oss gå med högsta
fart mot Ledsund där en motorbåt driver
och färjor är på väg från båda håll. Gränsbevakningens patrull som lämnat Rödhamn
några minuter före oss är först framme och
bogserar haveristen ur farleden och den
akuta faran. Vi tar över bogseringen av
haveristen och drar in dem till en av gästhamnarna i Mariehamn där en nu betydligt
lugnare barnfamilj kan ta nattkvarter och
invänta servicehjälp.

Här gick det lite för långt

Uppdragsdatum: 2016-07-17
Denna julidag blev rätt händelsrik. Inte
nog med två snabba insatser på morgonen,

därpå följde ett larm från Sjöräddningscentralen som bad att vi kontrollerar platsen
där en båt står på land. Efter ca tio minuter
är vi framme på platsen och ser en motorbåt som nästan helt kört upp på land. Då
inga personskador uppstått kvarstår jobbet
att få bort båten. Jobbet tar en god stund,
för att få lossdragningen så skonsam som
möjligt. Allt löper på riktigt bra och efter
båten kommit loss drar vi den in mot varv.
Ålands sjöräddningssällskap räddar inte
bara liv utan arbetar också för att minimera
skadorna på miljö och egendom.

Kanotister på bättre tankar

Uppdragsdatum: 2016-07-07
Söder om Sottunga är ett gäng kanotister på
väg ut på Delet mitt på torsdagen. Vädret är
väldigt frisk med nordvästlig vind och grov
sjö på Delet. En stugägare som ser detta bedömer situationen som potentiellt riskfylld
och kontaktar Sjöräddningen i Åbo. Rescue
Lion blir alarmerad och åker från Långnäs
för att kontakta och be kanotisterna att
tänka över situationen. 13.25 ankommer
man till Sottunga, men kan inte lokalisera
kanotisterna… Eftersök påbörjas samtidigt
som man försöker kontakta anmälaren. Efter ca. tjugo minuter kommer det fram att
kanotisterna nu är i Sottunga hamn och torkar sin utrustning, de har blivit övertalade
av besättningen på en svensk fritidsbåt som
också sett situationen. Sjön var riktigt grov
på Delet och det var klokt att avbryta färden. Rescue Lion återkommer till stationen
14.33.

Nybliven mamma fick skjuts

Uppdragsdatum: 2016-08-09
En person ringer in till jouren och förklarar
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att en nybliven mamma skulle behöva in till
sjukhuset i det hårda vädret från en holme i
skärgården, men man har för tillfället bara
en mindre båt. Rescue Lion avgår 12.33
från Långnäs för att transporten, ankommer vid 12.48 och lastar mamman, pappan
och barnet. 12.55 så avgår vi tillbaka mot
Långnäs dit vi ankommer 13.30. Familjen
har en bil på plats och kan ta sig för egen
maskin vidare till sjukhuset. Lite fuktigt,
men annars en relativt lugn färd tillbaka
även om det hårda vädret gjorde att ruttvalet blev lite annorlunda. Bra att kunna
assistera medlemmar också med annat än
vid haverier.

Alla vinner på samarbete

Uppdragsdatum: 2016-10-10
Av okänd anledning har en öppen tagit in
vatten och sjunkit vid bryggan i Mariehamn, hängande i förtöjningslinorna med
relingen i marvatten. Medlemmen ringer
och begär assistans, vi åker ner med pumpar, elverk och lite läcktätningsmaterial. Då
vi anländer har personal från räddningsverket redan anlänt och börjat pumpa läns. Vi
hjälper till med lite läcktätning och startar
även vår pump. Med gemensamma krafter
tar det inte länge innan båten börjar stiga.
Då båten är tom på vatten och inte verkar
ta in mera så återgår vi till stationen och
återställer utrustningen. Ett gott samarbete
mellan räddningsorganisationer.

Tom båt drev på holme

Uppdragsdatum: 2016-10-15
En segelbåt har övergivits av sin ägare och
har stött på grund vid en holme. Efter att ha
legat där några veckor så beslutar kommunens ansvariga att den ska bärgas innan den
blir en miljöolägenhet. Vi åker till platsen
med Svante G men då haveristen ligger inne
på ett grunt område så sjösätter vi Rescue
Runnern Betsy och letar oss in till båten.
Efter nästan två timmars jobb med att få
båten tät, urpumpad och lossdragen lyckas
vi till sist få den flott och bogsera ut den på
djupare vatten där Svante G kan möta upp
och överta bogseringen. Båten bogseras till
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Sottunga hamn där kommunen ordnat så
att den kommer upp på land direkt, då den
inte längre är tät och sjövärdig.

Farliga stock på Kökar

Uppdragsdatum: 2016-11-11
En arbetsbåt på Kökar har kört på ett drivande föremål, de misstänker att det var en
stock. Drevet har blivit skadat men inte värre än att man kan krypa in till hamn med
sakta fart. Dock behöver båten komma in
till hamn där den kan tas upp så de ringer
jouren och begär assistans.
Vi åker till platsen med Svante G och
kopplar bogser och drar till deras hamn
där de kan få upp båten och bedömma skadorna. Vi uppmanar till uppmärksamhet i
vattnen väster om Harparnäs i Kökar då
det misstänktes vara en drivande stock som
förorsakade denna incident.

Skogshuggare fast i storm

Uppdragsdatum: 2016-11-22
Med en mindre aluminiumbåt har tre personer tagit sig ut till en holme för att utföra
skogsavverkning. Vinden ökar sakta under
hela dagen och när det börjar bli dags att
packa ihop och vända hemåt så inser man
att det går relativt grov sjö. Efter att övervägt risken med båten, sjöförhållandena,
utrustningen och inte minst det kalla vattnet så fattar man ett klokt beslut. Man
ringer efter hjälp.
Jouren reläar behovet till Lumparlandsstationen som avgår från Långnäs och söker
upp platsen där personerna och båten finns.
Efter att ha tagit ombord alla personer, lastat utrustningen och tagit båten på släp så
styr Rescue Lion tillbaka till tryggheten på
fasta Åland. När man lastat av allting och
återgår till beredskapsläge i Långnäs börjar
det bli mörkt och det känns bra att våra
frivilliga sjöräddare kunde hjälpa till att
förebygga en långt mer allvarlig situation
genom det kloka beslutet att be om hjälp.

Ålands sjöräddningssällskap rf

Verksamhetsplan 2017

V

ERKSAMHETSIDÉ Ålands sjöräddningssällskap r.f. är en ideell förening som har som huvuduppgift att
rädda människoliv till sjöss. Insatsområdet
är landskapet Åland och havsområdena
runt och i närheten av landskapet.
Sjöräddningssällskapet stödjer, organiserar
och utför sjöräddning, utvecklar nya metoder och utrustning för ökad sjösäkerhet
samt driver ett informationsarbete för att
öka kunskapen för att förbygga olyckor
och att höja säkerheten till sjöss. Sjöräddningssällskapets ändamål är:
• Rädda människoliv till sjöss.
• Miljöräddning till sjöss.
• Räddande av egendom till sjöss.
• Förebyggande verksamhet.
• Kommersiella uppdrag.
Den årsanställda och den frivilliga personalen kommer att stå till myndigheternas
förfogande vid sjöräddning, brand, oljebekämpning samt vid andra tillfällen då
Sällskapets tjänster påkallas. Sällskapet
informerar om sjösäkerhet för eleverna
i landskapets skolor, detta för att öka det
allmänna sjösäkerhetsmedvetandet bland
befolkningen på Åland.

Vision, mål och värderingar
Ålands sjöräddningssällskaps vision är att
ingen ska omkomma till sjöss. våra värderingar kännetecknas av en ödmjuk hjälpsam
attityd, där omdöme, skicklighet och erfarenhet kommer till uttryck vid varje handling. vårt arbete mot en nollvision fokuserar
organisationen på följande områden:
• Öka kännedomen om Sjöräddningssällskapets arbete bland politiker, myndigheter och allmänheten
• Förebygga olyckor till sjöss genom att
driva sjöräddningsinformation i skolor
och för allmänheten
• Att på ett objektivt sätt driva eller delta i
utvecklingsprojekt inom sjösäkerhet.
• Utrusta våra sjöräddningsstationer med
moderna sjöräddningsbåtar, ha väl ut-

bildade frivilliga sjöräddare. Ingen enhet bör vara äldre än 20 år, så att vi kan
nå en nödställd inom fyrtiofem minuter
efter utalarmering under de flesta väderförhållanden inom åländskt vatten.

Sjöräddningsverksamhet
Sällskapet kommer att under 2017 bedriva
en aktiv och effektiv sjöräddningsverksamhet i landskapet Åland. Sjöräddningsstationer runt Åland bemannas av i huvudsak
frivilliga sjöräddare, med undantag för Mariehamn. Utryckningstiden för enheterna
överstiger sällan 15 minuter. Mariehamn
är den största stationen där det även finns
en fast anställd personalstyrka på fem personer. Den fast anställda personalen utgör
en grundstyrka som kompletteras med ett
trettiotal frivilliga sjöräddare bosatta i Mariehamn.
De övriga stationerna Vårdö, Saltvik, Lumparland, Brändö och Eckerö bedrivs helt
på frivillig bas i ett nära samarbete med de
lokala frivilliga brandkårerna. Detta samarbete utgör grunden till att Sällskapet i dag
är en mycket effektiv sjöräddningsresurs
inom landskapet. Det finns totalt ett 160tal aktiva frivilliga sjöräddare inom Ålands
Sjöräddningssällskap.

Kommersiell verksamhet
Den kommersiella verksamheten bedrivs
i huvudsak genom persontransporter och
bogseringar. Sällskapet kan utföra kommersiella uppdrag då sådana inte inkräktar
på de uppdrag vi prioriterar; att rädda liv,
miljö och egendom samt utföra medlemsservice. Genom att utföra kommersiella
uppdrag kan vi öka andelen självfinansiering vilket alla vinner på. Kommersiella
uppdrag ska vara prissatta enligt rådande
marknadspris. Sällskapet ska inte aktivt
marknadsföra sådana uppdrag och bara ta
dem där privata aktörer inte står till buds.
Detta betyder alltså:
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• Vi prioriterar sjöräddning, både i uppdrags, övnings och alla andra förberedelser som krävs för att vi ska göra skillnad.
• Medlemsassistens är inte kommersiella
uppdrag utan förebyggande sjösäkerhetsarbete. I samband med uppdrag,
men också annars, kan vi ta kommersiella uppdrag
• Vid förfrågningar så hänvisar vi till kommersiella aktörer (de för höra av sig till
oss om de vill), om sådana inte står till
buds och vi har möjlighet enligt punkt 1
så kan vi göra det.
• När vi gör kommersiella uppdrag, vilket
är allt annat än att rädda liv, miljö och
egendom, så tar vi betalt enligt rådande
marknadspris.
• Vi marknadsför inte aktivt vår kommersiella verksamhet utan fångar upp
sådant som kan komma vår väg.
• Sponsoruppdrag för samarbetspartners
kan vi göra som en del av de avtal vi ingått då de skapar exponering för oss och
är en del av vårt arbete. Sponsoravtal
bör godkännas av styrelsen.

Organisation och fast anställd
personal
Den fast anställda personalen består av 5
personer som har egna ansvarsområden
i enlighet med Sällskapets organisationsplan. Personalen har ett joursystem där
någon alltid finns beredskap, dygnet runt.
Det är en förutsättning för till exempel
bemanningen av oljebekämpningsfartyget
Svärtan. Planeringen och utförande av underhållet av Sällskapets båtar utförs i huvudsak av sällskapets teckniska chef och
den underhållsansvarige. Övningar och intern skolning av frivilliga sjöräddare handhas av skolningsanvarige som även sköter
informationsverksamhet för allmänheten
och i skolor. Sällskapets båtar har under
åren blivit snabbare och effektivare, detta
ställer ett högre krav på våra frivilliga sjöräddare. I och med detta kommer Sällskapet att utöka utbildningen genom att utöka
kursverksamheten med fler deltagare i förarkurser, och sända fler till Arköskolan i
Sverige. Verksamhetsledaren ansvarar för
den operativa verksamheten och handhar
administrationen i Sällskapet.

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen är för närvarande 1.652; varav 1.469 män, 155 kvinnor, samt 28 företag. Målet under året är
att öka antalet medlemmar till minst 1.700.

Oljeskyddet
Sällskapet i samarbete med Lanskapsregeringen arbetar för ett bättre organiserat oljeskydd för att värna om den marina miljön
på Åland. Detta sker genom bemanningen
av oljeskyddsbåtar och en samordning av
oljeskyddslagret i Möckelö. Sällskapet anser att oljeskyddsplaneringen bör ske i samråd med alla operativa aktörer i syfte att
skapa ett effektivt och kostnadsbesparande
oljeskydd i åländska vatten. Sällskapet bemannar oljeskyddsfartyget Svärtan och en
Lamor 7500. Där kommer Sällskapet under
året att arbeta i samarbete med Landskapsregeringen att öka beredskapen för miljöolyckor i den åländska skärgården.
24

Ålands sjöräddningssällskap rf
Dag Lindholm
Verksamhetsledare

Budget 2017
Ordinarie verksamhet
INTÄKTER

Resultat 2016

Budget 2017

82 604 €

50 000 €

KOSTNADER		
Löner
223 413 €
240 000 €
Sociala kostnader
56 751 €
77 000 €
PERSONALKOSTNADER
280 163 €
217 000 €

AVSKRIVNINGAR		
Avskrivningar
37 158 €
12 000 €
ÖVRIGA KOSTNADER		
Hyror
15 208 €
17 200 €
DRIFT OCH UNDERHÅLL
MASAPO 24%
MASAPO 14%
Masapo ej moms
MASAPO erhållna bidrag
Masapo kostnad

142 577 €
99 120 €
2 931 €
62 880 €
-129 196 €
-35 977 €

139 500 €

- €

ADMINISTRATION		
Administration
38 419 €
38 600 €

FÖRSÄKRINGAR		
Försäkringar
26 026 €
29 000 €

KÖPTA TJÄNSTER		
Bokföring/revision
10 091 €
10 000 €

RESEKOSTNADER		
Resekostnader
6 845 €
7 000 €
MARKNADSFÖRING		
Marknadsföring
1 987 €
2 100 €
ÖVRIGA KOSTNADER

292 311 €

255 400 €

KOSTNADER

611 522 €

572 400 €

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

528 918 €

517 400 €

TILLFÖRDA MEDEL		
Medlemsavgifter/hyllningar
72 111 €
95 000 €
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

458 765 €

415 000 €

ALLMÄNNA UNDERSTÖD		
PAF-medel drift
395 000 €
395 000 €
Konmmunala bidrag
1 896 €
3 000 €
Statsunderstöd
11 000 €
12 000 €
Donationer och bidrag
200 €
3 000 €
Bidrag ÅLR/PAF övriga
6 024 €
Allmänna Understöd
414 119 €
413 000 €
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

-31 488,19 €

-2 000 €
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Resultaträkning 2016
ORDINARIE VERKSAMHET

2016

2015

195 139,20

32 578,99

-280 163,44
-37 157,69
-415 136,82
-732 457,95

-313 089,71
-41 506,98
-335 416,70
-690 013,39

UNDERSKOTT

-537 318,75

-657 434,40

Tillförda medel
Intäkter
Kostnader
Sa Tillförda medel

101 346,58
-75,30
101 271,28

70 033,74
-166,63
69 867,11

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-436 047,47

-587 567,29

40,78
-3 577,06
-3 536,28

87 748,76
-2 182,43
85 566,33

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-439 583,75

-502 000,96

Allmänna understöd

408 095,56

443 535,62

-31 488,19

-58 465,34

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Sa Kostnader

Investerings- och finansieringsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Sa Investerings- och finansieringsverksamhet

RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT
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Balansräkning 2016
		
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Materiella tillgångar
Byggnader och konstruktioner
Ägda byggnader och konstruktioner
Fartyg & kryssare
Maskiner och inventarier
Sa Materiella tillgångar
Placeringar
Övriga aktier och andelar
Sa Placeringar
SA BESTÅENDE AKTIVA
RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Kortfristiga
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Sa Kortfristiga
Sa Fordringar
Kassa och bank
SA RÖRLIGA AKTIVA
SA AKTIVA
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital
Verksamhetsfond
Räkenskapsperiodens förlust
SA EGET KAPITAL
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Sa Långfristigt
Kortfristigt
Skulder till leverantörer
Övriga skulder
Resultatregleringar
Sa Kortfristigt
SA FRÄMMANDE KAPITAL
SA PASSIVA

31.12.2016

32.12.2015

7 119,47
319 989,42
10 300,40
337 409,29

8 899,34
351 933,40
15 781,15
376 613,89

7 095,17
7 095,17
344 504,46

7 095,17
7 095,17
383 709,06

6 909,48
13 468,77
12 500,00
32 878,25
32 878,25
33 747,62
66 625,87
411 130,33

6 281,32
22 708,81
18 271,91
47 262,04
47 262,04
51 051,93
98 313,97
482 023,03

-76 455,13
217 239,26
-31 488,19
109 295,94

-17 989,79
217 239,26
-58 465,34
140 784,13

100 330,00
140 150,00
240 480,00

0,00
166 750,00
166 750,00

8 222,02
17 879,22
35 253,15
61 354,39
301 834,39
411 130,33

29 668,40
4 942,64
139 877,86
174 488,90
341 238,90
482 023,03
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Revisionsberättelse 2016
Till medlemmarna i Ålands Sjöräddningssällskap rf

REVISION AV BOKSLUTET
Uttalande
Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.
Revisionens omfattning
Vi har utfört en revision av bokslutet för Ålands Sjöräddningssällskap rf (reg.nr 91.122)
för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2016. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.

Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god
revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.

Oberoende
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt de etiska kraven i Finland som gäller
den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa.

Styrelsens och verksamhetsledarens ansvar för bokslutet
Styrelsen och verksamhetsledaren ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande
upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verksamhetsledaren ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verksamhetsledaren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ än att göra något av dessa.

Revisorns ansvarför revisionen av bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
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kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i bokslutet.
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verksamhetsledaren använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet,
däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi kommunicerar med dem som har ansvar för föreningens styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER
Övrig information
Styrelsen ansvarar och verksamhetsledaren för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen i verksamhetsberättelsen.
Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.
Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga
motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den
uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhets berät29

telsen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår
skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.
Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.
Om, baserat på det arbete vi har utfört, vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i informationen i verksamhetsberättelsen, måste vi rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i detta avseende.
Mariehamn den 24 april 2017
PricewaterhouseCoopers Oy
Revisionssammanslutning
Fanny Johansson
CGR
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Så blir du medlem

Ålands sjöräddningssällskap r.f. är en ideell förening som har som
huvuduppgift att rädda människoliv till sjöss. Insatsområdet är landskapet Åland och havsområdena runt och i närheten av landskapet.
Vårt 100-tal frivilliga lägger ned en stor del fritid för att utbilda, träna
och rycka ut för att hjälpa dig vid olyckor och tillbud till sjöss.
Du kan hjälpa oss att hjälpa, genom att stöda oss på olika sätt, så ger
du tillbaka och skapar en tryggare skärgård för alla, oberoende om du
är fritidsåkare, yrkesutövare eller turist!
Vi är beroende av stödet från dig för att trygga och förbättra den nivå
av service som vi vill erbjuda.
Läs mer på vår hemsida sjoräddningen.ax om hur du blir medlem.
Vill Du stöda oss gör Du det enklast genom en inbetalning.
Kontouppgifter finner Du nedan. Tack för Ditt stöd!
IBAN FI9566010001073204
BIC AABAFI22

Stöd oss genom att lägga till vår Picbadge på ditt Facebook-konto.
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