
 
  
 

 
  
 

Verksamhetsberättelse år 2021 
 Östra Saltviks FBK 
 
 

❖ Inledning:  

Verksamhetsåret 2021 har varit ett mer normalt år för kåren. Den globala 

Covid 19-pandemin har fortsatt präglat kårens verksamhet, allt eftersom 

pandemin blev mer hanterbar och vi återigen fick bedriva normal verksamhet 

i den mån det var möjligt och att vi inom både förbunds och lokala 

verksamheten hittade nya former att utöva vår verksamhet på gjorde att året 

2021 tedde sig lite mer normalt än år 2020. Att hålla och delta i möten, 

föreläsningar och kurser på distans har gett oss lärdomar och erfarenheter vi 

tar med oss i framtiden, och man kan säga att det hjälpt oss utveckla sättet vi 

möts på. Eftersom en stor del av brandkårsverksamheten bygger på sociala 

tillställningar mellan kårer och kårmedlemmar har vi delvis saknat en 

betydande del av verksamheten. Vi är trots detta nöjda med hur 

verksamhetsåret 2021 utföll. Under året har kåren haft 20 st betalande 

medlemmar.  

 

Under året har kåren övat på torsdagar, då smittläget i samhället tillåtit, 

under ledning av kårchef Fredrik Westerlund. Övningarnas innehåll speglar 

kårens utryckningsverksamhet i stort, och hjälper oss upprätthålla 

nödvändiga kunskaper och rutiner inför alarmuppdrag.   

 

Under året har kåren haft 36 stycken larm till kåren samt 1 sjukvårdslarm. 

 

Befäl & Ansvarspersoner inom kåren 

Under verksamhetsåret 2021 har Fredrik Westerlund fungerat som kårchef 

med Christoffer Andersson som 1 vicekårchef och Linus Fagerström som 2 

vicekårchef. Thomas Fredrickson har fungerat som kårens rustmästare.  

 

Kårens styrelse fattade under året beslut om att kårens ungdomsverksamhet 

är vilande i väntan på mer normala verksamhetsförutsättningar. Dick 

Gustafsson och Simon Karlsson är utsedda som ungdomsledare 2021 



 
  
 

 
  
 

 

Utbildning 

Under året har kåren hållit en kurs i drönarflygning på kårens station för 6 

personer.  

Medlemmar i kåren har fått syredelegeringen förnyad. 

Flera medlemmar deltog i ÅBRF:s föreläsning om brandgasventilering. 

Några medlemmar deltog i FSBR:s föreläsning om skogsbranden i Kalajoki. 

 

❖ Föreningsverksamhet 

Jan Lindgrén representerade ÖSFBK på FSBR:s extra ordinarie möte 2 mars, 

ÅBRF:s vårmöte 16 april, FSBR vårmöte 11 maj och FSBR höstmöte 20 

november. 

 

Traditionsenliga julbordet avnjöts på Soltuna. I december kunde vi samlas med 

beakatande av de säkerhetsrekommendationer som gavs från myndigheterna.  Ca 

20 personer deltog 

 

 

Kåren har under året gjort följande större inköp:  

 

➢ 1 st Strålkastare 

➢ 6 st ficklampor 

 

Under året har kåren uppvaktat och hedrat minnet av följande personer:  

 

➢  Hedrat minnet av Jörgen Lindblom med en inbetalning till Ålands 

Cancerförening.  

 

➢ Försenat uppvaktat Eric Sundberg som fyllt 40 år.  

 

➢ Försenat uppvaktat Patrik Janson som fyllt 50 år.  

 

 

 



 
  
 

 
  
 

 

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 6 gånger, varav en gång enbart som 

epostmöte. 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 1 568,48 € 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. 

 

Saltvik 29 Mars 2022  

ÖSFBK Styrelse gm  

 

 

___________________  ____________________ 

Jan Lindgrén, ordförande   Robin Gestranius, sekreterare 

 


