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Fastställd av vårmötet 26.3.2019

Hans-Peter Lindgren
Ordförande

I Allmänt
Det hundratjugonde verksamhetsåret, tjugosjunde som registrerad förening är till ända. Kåren
fortsatte med sedvanliga verksamhetsformer för sina medlemmar och man strävar till att ha ett
gott samarbete med de övriga kårerna i Sibbo.
Kåren gjorde ett studiebesök den 30.1 till militärbrandkåren i Sandhamn, 17 personer deltog.
28.11 besökte kåren Köklax FBK och fick information om deras verksamhet samt bekantade
oss med deras förträffliga station, 11 personer deltog.
Det anordnades även i år en bussresa till brandbilsdagen i Ekenäs den 7 juli och 14 personer
deltog i resan. Innan man åkte hem från Ekenäs avnjöts en lunch på restaurang Knipan.
Lunchen från buffet verkade vara till allas belåtenhet. Lenan deltog även detta år i paraden.
Transporten av Lenan sköttes av kåren med IU237 och en hyrd släpvagn.
Lenan deltog även i en träff för Chevrolet bilar i Kyrkslätt den 17 juli. Vid detta tillfälle skötte
Nalle Hindsberg om transporten.
Kåren höll öppna dörrar på brandstationen den 24 november och presenterade sin verksamhet
med bl.a. uppställningar och fotografier, dessutom bjöds allmänheten på ärtsoppa och kaffe.
Tillfället var en del av det riksomfattande ”En dag på brandstationen” temat. Även i år var
deltagandet gratis för brandkårerna. Det traditionsenliga samkvämet hölls den 8.12 och 10
personer deltog.
Den 1 december deltog kåren i den traditionella julgrötsfesten på Ljusbacka för de tre
föreningarnas, Kyrkoby byalag, Kyrkoby jaktförening och N-K FBK, medlemmar samt
brandkårsungdomarnas föräldrar och alla lät sig väl smaka. Totalt deltog cirka 20 personer.
Kårens vårmöte hölls den 28 mars på Ljusbacka i Kyrkoby. Mötet beviljade de
redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. På vårmötet delades det av Göran WESTERLUND
donerade ”Aktivitetspriset” ut för tredje gången. Avdelningscheferna utser årligen en för kåren
värdefull person vilken tilldelas priset och i år tillföll det Peter ANDERSSON.
Höstmötet hölls 21 november på Ljusbacka. Mötet löpte snabbt och valen var i de flesta fallen
enhälliga med röstning vid några punkter.
Kåren erhöll ett bidrag från Krogellska stiftelsen och införskaffade sk. Stationsuniformer till
alarmavdelningen samt veteranavdelningen. Sparbanksfonden i Sibbo gav kåren ett bidrag på
2000 € och för det köptes en hjärtstartare vilken placerades i IU231.
Arbetet på traditionshörnan samt veteranutrustningen har fortgått. Kåren erhöll ett gammalt
vandringspris från Sibbo FBK:s begynnelse- Priset har utdelats i kårens skidtävling för
stafettskidlöpning mellan åren 1913 och 1917. Priset förvaras tillsvidare på depån.
Som brandkårens kårchef och ordförande under 2018 fungerade H-P LINDGREN.

II Styrelsen
Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen sammanträtt 5 ggr. Styrelsen har gett
avdelningsansvariga fria händer att leda verksamheten. Styrelsens roll har varit att övervaka
verksamheten och användningen av de ekonomiska tillgångarna.
Vicekårchefen samt avdelningscheferna har varit kallade till styrelsemöten.

Styrelsen 2018:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:
Suppleanter:
Sekreterare:
Kassör:
Verk.granskare:

Hans-Peter LINDGREN
Lisbeth BLOMQVIST
Kari-Matti SYRJÄLÄINEN
Patrik LINDAHL
Barbro NIKULA
Tom STENFORS
Björn GRANQVIST
Tage OLANDER
Peter ANDERSSON
Tom STENFORS

Befälet 2018:
Kårchef:
Vicekårchef I:
Dam.avd.chef:
Ungd.avd.chef:
Vet.avd.chef:
Skolningschef :

Hans-Peter LINDGREN
Lennart LÖNNROTH (chef för alarmavdelningen)
Birgitta FORSSTRÖM
Björn GRANQVIST
Göran WESTERLUND
K-M SYRJÄLÄINEN

Viceungled:

Tom STÅHLBERG
Jarkko KANGAS

Arkivarie:
Arbetsskyddsansv:

Ole EKLUND
Tom STÅHLBERG

III Medlemmar
Kårens har totalt 132 medlemmar registrerade i HAKA-registret. Aktiva medlemmar finns det i
de olika avdelningarna enligt följande: Alarmavdelningen 24 medlemmar, damavdelningen 14,
ungdomsavdelningen 31 och veteranavdelningen 20, de övriga är passiva medlemmar av
brandkåren.
Året 2017 var medlemsantalet 127 registrerade i HAKA-registret. Alarmavdelningen hade 24
medlemmar, damavdelningen 14, ungdomsavdelningen 28 och veteranavdelningen 19.

IV Alarmavdelningen
Alarmavdelningen har under år 2018 ryckt ut enligt släckningsavtalet. Avdelningen har ryckt ut
inom 10 minuter med en styrka på 1+2 man med enheten IU 231. Vid behov ställer avdelningen
upp med en styrka på 1+2 man för stationsbunden beredskap. År 2018 hade avdelningen 60
utryckningar mot 70 utryckningar 2017. Dom två senaste åren har utryckningar dock ökat från
tidigare 30 – 40 per år och ligger nu på en klart högre nivå. Kvälls- och nattetid får vi lätt i hop
manskap, men dagtiden är en större utmaning. År 2018 har också varit ett aktivt övnings- och
skolnings år. Avdelningen har samlats till övning en gång i veckan, varje torsdag kväll.
Utbildningen har följt en plan gjord av kårens befäl. Som skolare har avdelningens personal
fungerat under övervakning av avdelningens befäl. Utbildningen har varit mångsidig och har
byggts upp så att den uppfyller de krav som ställs på oss.
Avdelningens personal har också deltagit i samövningar ordnade av Norra Sibbo brandkårer.
Kalla rökdykningsövningar har ordnats av avdelningens egen personal. Varm
rökdykningsövning har tyvärr uteblivit då räddningsverket inte ordnat någon övning år 2018.
Avdelningen har utöver de vanliga övningarna deltagit i många olika talkon och evenemang.
Nämnas kan bland andra uppvisning i Vimpelboda, rallytävling i Hyvinge samt flera film
inspelningar. I november ordnades öppna dörrars dag på stationen som en del av den
riksomfattande kampanjen ”En dag på brandstationen”. Många av avdelningens medlemmar
utövar regelbundet styrketräning och motionerar flitigt. Innebandy spelas 2 gånger i veckan. 3
personer har blivit godkända som rökdykare år 2018: Philip EKSTRÖM, Tom STÅHLBERG och
Lennart LÖNNROTH
14 personer har deltagit på över 15 övningsgånger eller annars fyllt kompetenskraven. Totalt
hade alarmavdelningen 767 övningstimmar och 756 utryckningstimmar.
De enskilda medlemmarnas aktivitet framgår ur bilaga 1. Flest övningsgånger hade Linda
MUUKKONEN med 36 gånger, Patrik LINDAHL och Tom STÅHLBERG med 35 gånger per
man.
De flesta verksamhetstimmarna hade H-P LINDGREN med 532,5 timmar, Tom STÅHLBERG
452,5 timmar och Peter LINDGREN med 425,5 timmar, ungdomsarbetet inräknat..
Flest utryckningar hade Hans-Peter LINDGREN med hela 51 st. Peter LINDGREN hade 42 st
och Tom STÅHLBERG 28 st.

Totalt hade alarmavdelningen 2899,5 timmar fördelat 21 deltagare. År 2017 var antalet timmar
3717 fördelat 22 deltagare. Om alarmavdelningens medlemmars timmar från ungdomsarbetet
inräknas blir det totala timantalet 3571 timmar.
13 personer har uppnått 15 övnings
gånger mot 16 personer år 2017. Som avdelningschef har fungerat Lennart LÖNNROTH och
utbildningschef K-M SYRJÄLÄINEN.

V Damavdelningen
Allmänt
Damavdelningen har sammankommit en gång i månaden till klubbkvällar, totalt 8st. Under
verksamhetsåret har damavdelningen haft 4 alarmförplägningar, tre husbränder och en
skogsbrand. Alarmförplägningarna sköttes av Carita Olander, Lisbeth Blomqvist och Birgitta
Forsström.
Damavdelningen ordnade ett ”Lopptorg” på depån den 26.5. Tillfället sammanföll med
lopptorget vid K-Center i Nickby vilket säkert inverkade på besökarnas antal. Det är dock ännu
värt att försöka ett annat år.
Lisbeth Blomqvist, Anna-Karin Nygren och Birgitta Forsström deltog tillsammans med
medlemmar från kåren i ”Gamla brandbils dagar” i Ekenäs 7.7.2018
Damavdelningens damer sydde kårens märke på de inköpta stationsuniformerna för att spara
kårens medel.
I ”En dag på brandstationen” den 24.11 deltog Lisbeth Blomqvist, Maj-Britt Broman , Astrid
Hokkanen och Birgitta Forsström. Damerna kokade ärtsoppa samt kaffe åt besökarna. Soppan
verkade smaka väl och c. 150 personer åt med god aptit.
Julgröten avnjöts den 20.12 tillsammans med medlemmar från Kyrkoby byalag och Kyrkoby
Jaktförening. Damer som var med och kokade gröten var Maj-Britt Broman, Lisbeth Blomqvist,
Benita Lipponen samt Birgitta Forsström.

Utbildning och kurser:
En repetitionskurs i Först Hjälp anordnades i Box den13.2 och i den deltog Lisbeth Blomqvist,
Barbro Nikula, Benita Lipponen samt Birgitta Forsström.
Utbildningsdagar för FSB:s damer anordnades den 19-20.10 i Ekenäs och i dem deltog Lisbeth
Blomqvist, Barbro Nikula, Anna-Karin Nygren, Benita Lipponen och Birgitta Forsström.

Läger
Vid ÖNB:s vinterläger för ungdomar som hölls den 3-4.3 på Träskberga stod Lisbeth Blomqvist
och Birgitta Forsström tillsammans med två andra damer från ÖNB för förplägningen. Vid
ÖNB:s sommarläger för ungdomar i Grevnäs-Mickelsspiltom den 3-5.8 deltog Birgitta
Forsström tillsammans med 3 damer från ÖNB och skötte om förplägningen.

Möten
Barbro Nikula och Birgitta Forsströn har deltagit i ÖNB: damutskottsmöten, Barbro som
suppleant och Birgitta som damutskottsledare. Birgitta Forsström har deltagit i FSB:s
styrelsemöten i egenskap av sakkunnig inom damverksamheten och FSB:s damutskotts
ledare.
I FSBs vårmöte och kongress i Mariehamn den 19-20.5 deltog Birgitta Forsström. Birgitta
Forsström har blivit kallad till ÖNB:s styrelsemöten som damutskottets representant.
Till Nickby-Kyrkoby FBKs styrelsemöten har Birgitta Forsström blivit kallade i egenskap av
damavdelningens ledare. Lisbeth fungerar som kårens viceordförande och Barbro som
suppleant i kårens styrelse.
Damer från avdelningen deltog i kårens vår- samt höstmöte.
I ÖNB:s damsektions sommarmöte på Ljusbacka deltog damer från damavdelningen. I ÖNB:s
höstmöte den 7.11 vilket hölls på Ljusbacka deltog Lisbeth Blomqvist, Benita Lipponen och
Anna-Karin Nygren.
Birgitta Forsström har deltagit i FSB:s studiedagar samt höstmöte den 17-18.11 på Sjundeå
bad. FSB:s 70 års jubileum hölls vid samma tillfälle.

Uppvaktningar
Damerna har uppvaktat tillsammans med kåren.

VI Ungdomsavdelningen.
Ungdomsavdelningen har sammankommit till övningar under ledning av Tom STÅHLBERG,
Jarkko KANGAS och Peter LINDGREN. Även övrig personal från alarmavdelningen har bistått
vid ungdomsavdelningens övningar. Björn GRANQVIST har fungerat som ansvarig
ungdomsledare.
På övningarna har det getts mångsidig utbildning i olika färdigheter vilka behövs för att i
framtiden kunna verka som släckningsman eller fortsätta till utbildningen för ordinarie
räddningspersonal. Likaså har det getts färdigheter för att kunna verka tryggt och säkert i
hemmet samt i samhället förövrigt vad beträffar brandskydd.
Förutom egna övningar har avdelningen deltagit i läger- och tävlingsverksamhet anordnade av
andra brandkårer och förbund enligt följande.
Avdelningen deltog i ÖNB:s vinterläger 3 – 4.3 på Träskberga i Sibbo med tre ledare och fyra
ungdomar.
Avdelningen stod som arrangör och deltog den 14.5 i Sibbo mästerskapen i pyttspruta- och
slangstafett på kårens depå. Avdelningens ungdomar deltog med två egna lag i klassen under
13 år och under 18 år vann bägge klasserna.
Inget FSB ungdomsläger anordnades i år utan kåren deltog med två ledare på storlägret i
Lochteå 1 – 7.7.
ÖNB:s sommarläger anordnades i Lovisa den 3 – 5.8. Kåren ställde upp med tre ledare och
fem ungdomar.
Ungdomsavdelningen deltog även i evenemanget ”En dag på brandstationen" den 24.11.2018
med tre ledare samt fyra ungdomar. Ett lotteri anordnades och där fick de hjälp av en dam.
Året avslutades 12.12 med saft och bulle samt grillkorv åt hela avdelningen.
I verksamheten har deltagit totalt 21 ungdomar. Under året har avdelningen fått ett tillskott av
nya aktiva ungdomar i stället för de som slutat från verksamheten. Variationen i antalet
ungdomar är stort.
I medeltal deltar 14 aktiva ungdomar på övningarna som hålls måndagar 18.30 förutom i juli
månad då det i huvudsak hålls semester. Nytt för i år är att det hållits några gemensamma
övningar med Gumbo FBK:s ungdomsavdelning. Totala timantalet med ledare var 765,5
timmar, 2017 var timantalet 714.
Bland ungdomarna kan nämnas Tobias EK med flesta övningar 37 st. och timantalet 116,5
timmar samt Leevi LÖNNROTH med 35 övningar och flest timmar av alla samt 132,5 samt
Daniil VAUHKONEN med 30 övningar och 88,5 timmar , Nämnas kan ännu Jasmine ALAHRASH med 129,5 timmar fördelat på 21 övningar.
Ledarnas timmar var följande; Tom STÅHLBERG 205,5 timmar, Jarkko KANGAS 196 timmar
och Peter LINDGREN 142,5 timmar. De övrigas timmar framgår ur bilaga nr: 1.
Avdelningens ledare har deltagit i olika möten anordnade av förbunden.

VII Veteranavdelningen
Under verksamhetsåret 2018 underhölls traditionshörnans utrustning.
Avdelningens medlemmar har under året deltagit i 65 olika tillfällen, vilka besökts av
sammanlagt 153 veteraner. Veteranerna har, förutom i egna tillfällen, deltagit i aktiviteter som
ordnats av kåren och andra organisationer. Bland annat deltog några veteraner i ett
studiebesök till försvarsmaktens brandkår i Sandhamn, i UPL:s besök till Luftvärnsmuséet i
Hyrylä, i VNB/FSB:s veterandag i Ekenäs och i Ekenäs FBK:s veteranbilsdag, samt i ett besök
till Köklax FBK i Esbo. Några veteraner har också deltagit i underhållsarbeten på veteranbilen
Lena och i reparationer av gamla motorsprutor, samt i underhållsarbeten i utrymmena på
depån.

I veterankommittén fortsatte Göran Westerlund som ordförande och avdelningens chef och
som medlemmar René Stjernberg, Hans Holm och Bjarne Nikander, samt som suppleanter
Ludvig Juselius och Bengt Lampenius.
Vid årets slut hade veteranavdelningen 20 medlemmar.

VIII Hedersmedlemmar
Hederskårchef Bo-Viking EKSTRÖM
Hedersmedlem Ludvig JUSELIUS
Hedersmedlem Bengt LAMPENIUS
Hedersmedlem Göran WESTERLUND.
Hedersmedlem Birger ENHOLM
Hedersmedlem Peter ANDERSSON
Hedersmedlem Bjarne NIKANDER

IX Hedersbevisningar
Jubilarer:
Inga
Uppvaktningar:
Yvonne KIVI
Peter LINDGREN

babysko
blommor vid studentdimissionen

Julblommor
Asta och Ludvig JUSELIUS
Bo-Viking EKSTRÖM
Bengt LAMPENIUS
Maj-Britt BROMAN
Astrid HOKKANEN
Helge BLOMQVIST

Avlidna
Stig SKOGSTER
Carita KIRJONEN (Köklax FBK)

X Premieringar
Kårens aktivitetspris
Peter ANDERSSON

adress vid jordfästningen
inbetalning

XI Representationer
På FSB:s vårmöte och kongress i Marieham 19–20.5.2018 representerade Birgitta
FORSSTRÖM kåren. På de svenskspråkiga studiedagarna samt FSB:s höstmöte och 70-års
jubileum i på Sjundeå bad 17-18.11.2018 representerade Johan AHLBOM kåren.
På ÖNB:s vårmöte hos Hommansby FBK i Lovisa 10.4.2018 representerade Göran
WESTERLUND.
På ÖNB:s höstmöte på Ljusbacka FBK 7.11.2018 representerade Göran WESTERLUND.
Birgitta FORSSTRÖM har fungerat som ordförande i ÖNB damsektion med Barbro NIKULA
som styrelsemedlem i ÖNB.
Birgitta FORSSTRÖM har fungerat som ordförande för FSB:s dam verksamhet.
H-P LINDGREN sitter som ordförande för ÖNB:s styrelse samt som styrelsemedlem i FSB:s
styrelse.
H-P LINDGREN valdes till avtalsbrandkårernas förhandlingsdelegation i Östra-Nyland.
H-P LINDGREN representerar de östnyländska avtalsbrandkårerna i Räddningsverkets
utvidgade ledningsgrupp.
H-P LINDGREN representerar ÖNB:s brandkårer i arbetsgruppen för ”Nylands
Räddningsverk”.

XII Slutord
Styrelsen riktar sitt tack till alla vilka deltagit i kårens verksamhet.

