
  
 

  
 

Verksamhetsberättelse år 2020 
 Östra Saltviks FBK 
 
 

Inledning:  

Verksamhetsåret 2020 har sett väldigt annorlunda ut än tidigare års verksamhet, i 

och med den globala Corona-pandemin. För kårens del har pandemin inneburit 

begränsade fysiska kontakter, inställda övningar och senarelagda föreningsmöten. 

Som värst har endast absolut nödvändigt underhåll varit en tillåten anledning för 

vistelse på branddepån.  Under året har kåren haft 16 betalande medlemmar.  

 

Året 2020 har varit ett mycket annorlunda år för räddningstjänsten, både lokalt och 

globalt i och med den globala Corona-pandemin. Vi har varit tvungna att anpassa oss 

till en helt ny vardag, där fysiska träffar och för kårens del torsdags-övningarna blivit 

begränsade och i mångt och mycket inställda, för att inte äventyra 

räddningstjänstens funktion. Kåren har även utrustats med skyddskläder och 

utrustning för att skydda uttryckande medlemmar och tredje person mot eventuell 

smitta. Förutom den mer eller mindre inställda övningsverksamheten har kåren 

blivit tvungna att skjuta upp och planera om föreningsmöten.  

 

Under året har kåren haft 48 stycken utryckningar. 

 

Befäl & Ansvarspersoner inom kåren 

Under verksamhetsåret 2020 har Fredrik Westerlund fungerat som kårchef med 

Christoffer Andersson som 1a:vice kårchef och Linus Fagerström som 2a:vice 

kårchef. Thomas Fredrickson har fungerat som kårens rustmästare.  

 

Dick Gustafsson har under året fungerat som ansvarsperson för 

ungdomsavdelningen, som varit vilande sedan 2018. Kåren har under året 2020 haft 

som ambition att starta upp en ungdomsverksamhet igen, men eftersom corona-

pandemin begränsat oss i vår närvaro på branddepån har vi inte kunnat förverkliga 

detta under året. Planerna senareläggs till verksamhetsåret 2021, och när vi har 

möjlighet att öva och träffas som normalt igen.   

 

 



  
 

  
 

 

 

Föreningsverksamhet 

Under året har pandemin satt stopp för de större evenemangen, kåren har således 

inte deltagit i några evenemang under året.  

 

I December bjöd kåren sina medlemmar och deras respektive till det traditionsenliga 

julbordet på Soltuna. I December rådde lättare restriktioner och årets julbord åtnjöts 

i enlighet med rekommendationerna gällande förhindrande av smitta.  

 

Under året planterade kåren en Tuija-häck runt kårlokalens gräsmatta. Kåren 

hedrade även minnet av Per “Peje” Häggblom genom en inbetalning.  

 

Styrelsen 

Under året har styrelsens sammansättning sett ut som följande:  

Ordförande: Jan Lindgrén  

Viceordförande: Simon Karlsson 

Sekreterare: Robin Gestranius  

Medlemmar i styrelsen har varit; Eric Sundberg, Dick Gustafsson, Linus Fagerström, 

Christoffer Andersson, Calle Bamberg och Fredrik Westerlund 

Suppleanter i styrelsen har varit; Karl-Erik Bergman och Patrik Janson 

 

Verksamhetsgranskare har Margareta Lindblom och Gun Ekholm varit, med Kjell 

Weckström som suppleant.  

 

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger, olika frågor gällande ekonomi, anskaffningar 

och övriga ärenden gällande verksamheten har behandlats. Styrelsen har även tagit 

beslut om användandet av medlen som finns på intressekontot.  

 

Årets resultat konstateras till ett överskott á 101,18 € som förs mot tidigare års 

vinst/förlustkonto.  

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

Slutligen vill Östra Saltviks FBK rikta ett stort tack till alla medlemmar som hjälpt till 

i det frivilliga arbetet vi utfört under året, och vi vill även rikta ett stort tack till våra 

sponsorer och samarbetspartners som hjälpt oss i verksamheten under det gångna 

året.  

 

 

Saltvik 9 april 2021  

ÖSFBK Styrelse gm  

 

 

___________________   ____________________ 

Jan Lindgrén, Ordförande   Robin Gestranius, Sekreterare 

 


