Ålands Sjöräddningssällskap r.f.

Verksamhetsberättelse 2018
VL:s översikt
Det är många gånger jag fått frågan ”varför skall man vara medlem i
Sjöräddningssällskapet”. Svaret är som alla gånger för öka sjösäkerheten i våra vatten.
Under 2018 ökade antalet sjöräddningsuppdrag med 17,1% i vårt land totalt var det
inom Finska vatten 2828 uppdrag.
Den varma sommaren gjorde båttrafiken livligare än normalt är en orsak till de ökade
sjöräddningsuppdragen. En annan orsak är det extremt låga havsvattenståndet under
sommaren, där antalet grundkörningar ökat med ca 10 %. De flesta uppdragen gäller
fritidsbåtar och orsaken till olyckan har till 53% berott på mänsklig faktor (bristfälliga
kunskaper, sjukdomsattack, eller olycka) 34% av tekniska orsaker och 13% av
miljöfaktorer.
Vi inom Sjöräddningssällskapet arbetar ständigt att förbättra och öka säkerheten i våra
vatten genom att uppmuntra frivilligheten att hjälpa varandra ute på vattnet och
förbättra kunskaperna om sjösäkerhet bland befolkningen på Åland
.
Dag Lindholm/ VL

Verksamhetsberättelse för Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
Ålands 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 53:e verksamhetsåret. Sällskapet hade vid utgången av 2018
totalt 1801 medlemmar. En ökning med 97 medlemmar från föregående år.
Medlemsavgiften för enskilda medlemmar var 60€ och 200€ 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,
Ted Andersson, Jörgen Pettersson, Mari Rosenqvist och Sune Axelsson. Och som
suppleanter har Anderas Perjus och Johan Söderlund varit.
Styrelsen sammanträdde totalt 8 gånger under år 2018. Och totalt har 123 frivillig
timmar utförts av styrelsen, då inga arvoden för styrelsearbete utbetalas.

Ärenden som varit aktuella under2018
• GDPR säkring av föreningen
• Nya kontorsutrymmen i Fiskehamnen
• Strategidokument 2013-2023 halvtidsgenomgång
• Utredning om eget båtregister
• Miljöbränsle för Sällskapets räddningsbåtar
• Utveckling av appen MASAPO
Sällskapet höll vårmöte den 26 april Ålands sjöfartsmuseum med 27 medlemmar
närvarande.

Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
I tur att avgå från styrelsen 2018 var: Lennart Joelsson, Jörgen Pettersson, Andreas
Perjus, Johan Söderlund och Gabriella Nordlund mötet tackade de avgående
styrelsemedlemmarna för deras arbete under året. Till nya styrelsemedlemmar för år
2018-2020 valdes: Lennart Joelsson, Jörgen Pettersson och Mari Rosenqvist.
Som suppleanter till styrelsen valdes Andreas Perjus och Johan Söderlund
Höstmötet hölls den 24 september i brandstationen i Lumparland med 15 medlemmar
närvarande. Höstmötet beslöt enhälligt att medlemsavgifterna för år 2018 fastställs till
60€ för personligt medlemskap och 200€ för samman slutningar och firmor. Ständigt
medlemskap
fastställdes
till
20
årsavgifter
för
närvarande
800€.
Valberedningen utsågs Ralf Hellman, Marie Andersson och Jonna Nyman
Följande personal har varit anställda under året: Verksamhetsledare Dag Lindholm,
Tekniskansvarig Lars Gottberg Teknisk assistent Oscar Strand Skolningsansvarig
Stephan Remmer, Lageransvarig David Andersson. Bokslutet för år 2018 visare ett
underskott på 35 116,80€ efter avskrivningar. Personalkostnader för året 312 424€
och avskrivningarna av Båthus och båtar samt maskiner och inventarier enligt plan
34 743,53€.

Projekt under 2018
•
•
•

Inköp av drönare till Sällskapet
Inköp av miljöbränsle EcoPar
Webb utbildning

Båtar och utryckningar
Sällskapet bemannade under året 6 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 West, Rescue Lady, Rescue Betsy, Rescue Mobben, Rescue
Krickan samt fartyget Svärtan för oljebekämpning. Sällskapet äger även RIB-båt
stationerad i Kastelholm och en vattenscooter stationerad i MSF gästhamn
Östrahamnen
Antalet räddningsbåtar i som Sällskapet äger eller disponerar var vid årsskiftet 15 st.
Uppdragen under året har varit 115. Detaljerade uppgifter om uppdragen finns på
Sällskapets hemsida (www.sjoraddningen.ax)

Styrelsen tackar alla frivilliga och anställda för deras insatser under året, det är
tackvare deras tjänster som Sällskapet är den effektiva organisation som den
är i dag.
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