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Verksamhetsberättelse 2021 och 

likvidationsrapport  

 

  



1) Verksamhetsberättelse 2021 

Åbolands Svenska Marthadistrikt r.f. har enligt stadgarna som uppgift att företräda de 

registrerade marthaföreningar som verkar inom dess verksamhetsområde samt främja 

samarbetet mellan dem och med Finlands svenska Marthaförbund r.f. Distriktet arbetar för 

att alla hem och familjer skall ha kunskap och övriga resurser att främja balans i vardagen och 

en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social. 

Åbolands Svenska Marthadistrikt har, trots Coronapandemin, upprätthållit verksamhet också 

under 2021. Nedan följer verksamhetsberättelsen för 2021.  

Marthadistriktet är medlem i Finlands svenska Marthaförbund. I samband med att 

Marthaförbundet beslutat att gå in för en plattare organisation har beslut fattats att Åbolands 

Svenska Marthadistrikt r.f. läggs ned. Marthadistriktet i Åboland grundades 1908 och det är 

med ett visst vemod beslut om upplösningen fattas. Nedläggningen har diskuterats med 

medlemmarna redan under år 2020 och man är överens om att en slimmad organisation trots 

allt är en bra sak – i med detta sparas de frivilligas resurser då administrationen av distriktet 

försvinner. Betydelsen av distriktet som en samlande länk mellan Marthaföreningarna i 

Åboland har minskat i och med att bland annat informationsspridningen och 

kommunikationen numera nästan helt och hållet sköts digitalt och det är lättare för 

föreningarna att ha kontakt direkt med Marthaförbundet, utan distriktet som mellanhand.  

Efter nedanföljande verksamhetsberättelse följer likvidationsrapporten för upplösningen av 

distriktet, samt mera information om beslutsprocessen gällande detta.  

Styrelse och administration 

Åbolands Svenska Marthadistrikt r.f. har under verksamhetsperioden 2021 haft följande 

styrelse: 

Ordförande    Mikaela Vesterlund-Laine  Pargas MF 

I vice ordförande   Fredrika Henriksson   Kimito MF 

II vice ordförande  Lola Schwartz    Iniö MF 

Kassör    Stina Rosqvist-Johansson  Pargas MF  

Sekreterare   Mia Henriksson   Åbo MF 

Medlemmar  

Lilian Hagstén    Högsåra MF 

ersättare Maria Manelius  Dalsbruk MF 

Andrea Södergård    Åbo MF 



ersättare Hannele Bröckl   Pargas MF  

Christel Lindqvist   Nagu MF 

ersättare Nina Båge    Nagu MF 

 

Ersättare för Fredrika Henriksson har varit Kerstin Vuorio (Västanfjärd MF), för Lola Schwartz 

Denina Björklund (Iniö MF) och för Mia Henriksson Mia Åkerfelt (Åbo MF). Distriktsstyrelsen 

har under 2021 sammanträtt tre gånger, utöver vårmötet 25.3.2021. Vårmötet hölls på grund 

av rådande Coronarestriktioner virtuellt via Zoom. Mötet skrivtolkades. 

Ekonomi 

Distriktets medlemsavgift har under 2021 varit en euro per medlem. Distriktet har under 2021 

haft en stabil ekonomi och på grund av Coronapandemin har det funnit ganska få utgifter. 

Räkenskapsperiodens resultat för 2021 är –24 528,24 euro. Detta på grund av att distriktet 

läggs ned och alla tillgångar har fördelats annanstans. Bokslutet bifogas likvidationsrapporten 

som skild bilaga.  

Distriktets bokföring har skötts av bokföringsföretaget Ab Memera Oy. 

Verksamhetsgranskare 2021  Erik Sangder och Maria Nyman 

Ersättare har varit    Hanna Åkerfelt och Mary-Anne Intonen 

Åbolands svenska Marthadistrikt har under året varit medlem i Åbo svenska föreningsråd och 

via föreningsrådet hyrt ett skåp i Gillesgården där distriktets arkivmaterial förvarats.  

Distriktets arkivprojekt som inleddes under 2019 hade ett uppehåll på grund av pandemin 

under stora delar av 2020 men kunde återupptas 2021. Strävan är att kartlägga och få ordning 

på arkivmaterialet som dels finns i Åbo Akademis biblioteks samlingar, i Gillesgården, samt 

runt om hos olika tidigare aktiva medlemmar. För ändamålet har Mia Åkerfelt anlitats och hon 

har gått igenom materialet som finns i ÅAB:s samlingar och styrelsemedlemmarna har bidragit 

med att efterlysa material som varit på villovägar. Arkivprojektet, som finansierats med en del 

av tidigare erhållna medel för en historik som aldrig blev av, är så gott som slutfört. 

Kartläggningen är gjord och det mesta material som är möjligt att hitta har nu insamlats och 

sorterats för att kunna införas i ÅAB:s samlingar. Det som kvarstår att göra är att rensa ur 

arkivet vid ÅAB och lägga till det nu insamlade och sorterade materialet. Under 2021 har 

distriktet betalat 500 euro för projektet. För att slutföra projektet behövs ytterligare 500 euro.  

Distriktet upprätthåller webbplatsen aboland.martha.fi och har dessutom en Facebooksida 

(facebook.com/marthaaboland). Dessa har inte föranlett kostnader.  



Medlemmar och föreningar 

Åbolands Svenska Marthadistrikt hade 800 medlemmar den 15 oktober 2021. Datumet valdes 

av styrelsen som det sista jämna datum då ett utdrag ur medlemsregistret togs, för att hinna 

få med medlemsstatistiken inför sista styrelsemötet före nedläggningsmötet. 

Åbolands Svenska Marthadistrikt har 14 föreningar: Dalsbruk MF, Dragsfjärd-Söderlångvik 

Mamsellerna, Hitis kyrkoby MF, Houtskär MF, Högsåra MF, Iniö MF, Kimito MF, Korpo MF, 

Nagu MF, Pargas MF, Rosala MF, Tammerfors MF, Västanfjärd MF och Åbo svenska MF.  

Nedan följer den officiella medlemsstatistiken enligt Marthaförbundets medlemsregister per 

15.10.2021. (inom parentes 31.12.2020):  

 Antal medlemmar Medelålder 

Dalsbruk 32 (33) 68,1 

Dragsfjärd-Söderlångv. 22 (22) 54,6 

Hitis kyrkoby 14 (16) 79,9 

Houtskär  48 (50) 66,9 

Högsåra 31 (32) 69,8 

Iniö 27 (29) 67,2 

Kimito 114 (118) 59,7 

Korpo 35 (37) 68,9 

Nagu 56 (59) 63,1 

Pargas 183 (178) 67,9 

Rosala 18 (18) 63,9 

Tammerfors 18 (20) 60,9 

Västanfjärd 46 (45) 59,9 

Åbo 156 (161) 54,7 

 



Representation 

Distriktsordförande Mikaela Vesterlund-Laine har under 2021 varit ordinarie medlem i 

centralstyrelsen för Finlands Svenska Marthaförbund. Ersättande medlem i centralstyrelsen 

har varit Mia Henriksson. 

Maria Nyman (Åbo MF) valdes till Marthaförbundets valberedningsgrupp på förbundets 

årsmöte 24.4.2021. Valberedningsgruppen är en ny grupp som ska hjälpa till med att sondera 

fram nästa förbundsordförande och nya medlemmar till centralstyrelsen. 

Valberedningsgruppen har tillsatts eftersom representationen i Marthaförbundet ändras i och 

med att de flesta distrikt läggs ned. 

Verksamheten 2021 

Distriktet har upprätthållit en viss grad av verksamhet, trots Coronapandemin och de 

restriktioner som den fortfarande medfört. 

Martha-KAL. I och med Coronapandemin startades en virtuell stickgrupp i mars 2020. 

Verksamheten har fortsatt under 2021. Stickgruppen har gått under namnet Martha-KAL (KAL 

= knit a long). Initiativtagare och administratör för gruppen har varit Åbomarthan Anki Sipilä. 

Målet har varit att möjliggöra att fortsättningsvis umgås och handarbeta tillsammans, trots 

Coronapandemin. Gruppen har drygt 160 medlemmar från hela Åboland och också utanför 

regionen. Också icke-marthor är välkomna som medlemmar. De virtuella träffarna hålls via 

verktyget Zoom. 

*** 

Marthaförbundets årsmöte. Marthaförbundet har under 2020 antagit nya stadgar och håller 

numera endast ett årsmöte mot tidigare vår- och höstmöte. Årsmötet hölls 24.4.2021 virtuellt. 

De åboländska ombuden som deltog var Carita Törnroth (Pargas MF), Fredrika Henriksson 

(Kimito MF), Mia Langh Henriksson (Nagu MF), Cathrine Nyman (Pargas MF) och Lola Schwartz 

(Iniö MF). 

*** 

Hantverksdag. Ett nytt inslag i verksamheten var Hantverksdagen som arrangerades på Kåren 

i Åbo 11.9.2021. Hantverksdagen pågick hela dagen (kl. 10-17) och på programmet fanns en 

föreläsning med inspiratören och författaren Erika Åberg från Gotland, workshop om att 

planera sin stickade garderob, samt färginspiration med Erika Åberg, samt ett hantverkstorg 

där lokala hantverkade ställde ut och sålde sina produkter. Det fanns också möjlighet att 

handarbeta tillsammans under dagen. Hantverksdagen var öppen för allmänheten och 

lockade deltagare från såväl Åboland, som västra Nyland och Helsingfors – också över 



språkgränserna. Hantverksdagen fick mycket synlighet i meriderna. För arrangemangen fick 

distriktet 800 euro i föreningsstöd av Marthaförbundet. 

*** 

Stickläger. Distriktets stickläger ordnades första helgen i oktober, 1-3.10.2021 på Labbnäs i 

Dragsfjärd. För detta fick distriktet 1 500 euro i föreningsstöd av Marthaförbundet. 24 

personer deltog. Under sticklägret hölls bland annat kurs i dubbelstickning, att färga sockgarn, 

färglära, samt att stick olika sockhälar. 

*** 

Verksamheten i de flesta av distriktets föreningar har varit kraftigt kringskuren, särskilt under 

våren 2021, på grund av de restriktioner som Coronapandemin förorsakat. Under hösten 2021 

har föreningarna småningom kommit i gång med verksamheten igen, men viss försiktighet 

iakttas fortfarande. 

*** 

En del av den planerade verksamheten som distriktet har erhållit föreningsstöd för av 

Marthaförbundet har man varit tvungen att ställa in på grund av restriktionerna. 

Föreningsstödet har återbetalats för den redan år 2020 planerade men uppskjutna 

läsretreaten (700 euro), samt för en för 2021 planerad distriktsutfärd till Åland (600 euro). 

 

2) Likvidationsrapport 

Marthaförbundet har redan under flera år diskuterat och utrett möjligheten att gå in för en 

modernare organisationsstruktur. På höstmötet i november 2020 antogs de nya stadgarna 

som möjliggör en organisationsmodell med tre nivåer i stället för hittills fyra, nivån som är 

möjlig att slopa är distrikten. Målet med organisationsförändringen är att Marthaförbundet 

framöver ska ha mera fokus på kärnan, på medlemmarna och på föreningarna, och att 

medlemmarna inte ska behöva sätta så mycket frivilligresurser på stadgeenlig administration.  

Inom Åbolands Svenska Marthadistrikt har upplösningen av distriktet diskuterats redan på 

höstmötet 12.10.2019, vårmötet 7.3.2020 och höstmötet 19.11.2020. Medlemmarna har 

enhälligt stött tanken om att upplösa distriktet. Efter att Marthaförbundet antog sina nya 

stadgar var det möjligt att inleda nedläggningsprocessen. 

För att upplösa distriktet krävs två på varandra följande medlemsmöten, av vilka det ena är 

ett ordinarie. Det ordinarie mötet var distriktets vårmöte 25.3.2021, där man enhälligt beslöt 



att distriktet ska upplösas. Efter mötet sändes ett e-postmeddelande ut med information om 

beslutet och om hur processen kommer att gå till. 

Distriktsstyrelsen valdes på mötet 25.3 till likvidatorer. Det praktiska arbetet har skötts av 

ordföranden Mikaela Vesterlund-Laine, kassören Stina Rosqvist-Johansson och sekreteraren 

Mia Henriksson, vilka hållit övriga styrelsen uppdaterad under processens gång. 

Det andra mötet, där det slutliga beslutet fattas att upplösa distriktet, hålls den 25 november 

2021. På mötet presenteras denna likvidationsrapport för godkännande. Rapporten ska 

sträcka sig från förra godkända bokslut tills distriktet upplöses. 

Ekonomi  

Distriktets tillgångar enligt bokslutet 2020: 

 

• Aktier 67,28 euro  

• Placeringar 12 500 euro  

• Kassa och bank 32 605,89 euro  

• Bidrag för historik 20 644,93 euro  

 

Vårmötet 25.3.2021 godkände styrelsens förslag att placeringarna (då 12 500 euro) delas 

jämnt på två donationsmål, av vilka det ena är Labbnäs Semesterhem i Dragsfjärd. Labbnäs 

har i tiderna donerats till marthorna av Amos Andersson och drivs numera av Stiftelsen för 

Labbnäs Semesterhem. 

Det andra donationsmålet beslöt man att medlemmarna och föreningarna väljer ut genom 

omröstning. 

Resten av distriktets pengar, det som finns kvar efter att alla utgifter för verksamheten 2021 

är betalda, beslöt man att fördelas till föreningarna, baserat på antalet medlemmar i 

respektive förening per 15.10.2021. 

Den 29 april 2021 sändes e-post till alla Åbolands distriktsmedlemmar med e-postadress i 
Marthaförbundets medlemsregister. Där uppmanades alla att bidra med förslag på 
donationsmål, som föreningarna sedan kunde rösta om. 

 

Det kom in endast två helt konkreta förslag (3 och 4 nedan) och flera förslag där man allmänt 
sade att pengarna kunde gå till barn och unga eller äldre. Utgående från detta sammanställde 
styrelsen följande lista på donationsmål att rösta om. 

 

1)     Egentliga Finlands Minnesförening 

2)     Luckan Unginfo 

3)     Ungdomspsykiatriska kliniken vid ÅUCS – för att förbättra den svenska servicen 



4)     Åbolands skärgårdsstiftelse 

 

Den 26 september 2021 sändes e-post med information om omröstningsförfarandet, samt 
länk till omröstningsformuläret, till alla ordförande och sekreterare i det åboländska 
distriktets föreningar. Föreningarna ombads ge tre poäng till förslaget de tycker bäst om, två 
för nästbäst och ett poäng och noll poäng. Varje förening hade tid att rösta fram till den 24 
oktober 2021. En påminnelse sändes ut per e-post den 18 oktober 2021.  

 

14 svar inkom i omröstningen, det vill säga alla föreningar röstade. När antalet poäng räknades 
ihop var resultatet följande:  

 
1) Ungdomspsykiatriska kliniken vid ÅUCS: 31 poäng 

2) Minnesföreningen i Egentliga Finland: 19 poäng 

3) Luckan Unginfo: 16 poäng 

4) Åbolands Skärgårdsstiftelse: 9 poäng 

 

Det andra donationsmålet, utöver Labbnäs, blir således Ungdomspsykiatriska kliniken vid 

ÅUCS. ÅUCS ungdomspsykiatriska arbetsgrupp vårdar ungdomar (13–18 år) med mentala 

problem och stöder deras familjer. Vårdbehovet kan gälla t.ex. allvarliga depressions- eller 

ångestsymtom, självdestruktivitet eller symtom som tyder på ätstörning. Donationen går till 

innovativa språk-workshopar för personalen, som stöd för att använda svenska språket i 

patientvården. Personalen vid Ungdomspsykiatriska kliniken har, då vi tog kontakt med dem 

inför omröstningen, själva formulerat vad de vill satsa pengarna på för att förbättra den 

svenska servicen.  

Ungdomspsykiatriska klinikens webbplats: https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-

toimipaikat/Sidor/nuorten-psykiatrian-poliklinikka.aspx 

Placeringsfonden Aktia Solida B realiserades för ett värde på 13 676,79 euro. Således 

donerade Åbolands Svenska Marthadistrikt 6 838 euro till Labbnäs semesterhem och 6 838 

euro till Ungdomspsykiatriska kliniken vid ÅUCS.  

Distriktets aktier var åtta stycken aktier i Förlags Ab Sydvästkusten värda 67,28 euro. Styrelsen 

beslöt att kontakta majoritetsägaren Stiftelsen för Åbo Akademi för att sälja aktierna till dem, 

men de tackade nej. Således beslöt man att – för enkelhetens skull – överföra aktierna i Åbo 

Svenska Marthaförenings ägo, eftersom Åbo MF sedan tidigare innehar några aktier i samma 

företag.  

Distriktets arkivprojekt färdigställs under 2022. För att slutföra projektet behövs 500 euro, 

enligt överenskommelse med Mia Åkerfelt som genomför projektet. 500 euro har överförts 

från distriktet till Åbo Svenska Marthaförening, som åtagit sig att ombesörja att projektet 

slutförs.  

Efter ovannämnda utbetalningar och när diverse serviceavgifter och kringkostnader betalats 

kvarstod 26 104 euro. Enligt tidigare beslut (25.3.2021) fördelas Åbolands Svenska 

Marthadistrikts kvarvarande pengar till föreningarna, baserat på antalet medlemmar i 



respektive förening. Medlemsantalet är det antal medlemmar som fanns registrerade i 

Marthaförbundets officiella medlemsregister per 15.10.2021. Vid tidpunkten hade distriktet 

800 medlemmar, vilket innebar en summa på 32,63 euro/medlem.  

Utfallet blev följande:  

 Antal medlemmar Summa som utbetalats till 

föreningens konto 

Dalsbruk 32  1 044,16 

Dragsfjärd-Söderlångv. 22  717,86 

Hitis kyrkoby 14  456,82 

Houtskär  48  1 011,53 

Högsåra 31  1 011,53 

Iniö 27  881,01 

Kimito 114  3 719,82 

Korpo 35  1 142,05 

Nagu 56  1 827,28 

Pargas 183  5 971,29 

Rosala 18  587,34 

Tammerfors 18  587,34 

Västanfjärd 46  1 500,98 

Åbo 156  5 090,28 

 

I och med att placeringarna realiserats och bankkontot tömts har också Åbolands Svenska 

Marthadistrikts kontot FI 41 4055 0010 1608 57 i Aktia avslutats.  

Bokslutet samt verksamhetsgranskarnas utlåtande bifogas likvidationsrapporten.  

 



Inventarier och övrigt  

Åbolands Svenska Marthadistrikt äger inte så mycket. Distriktet har en skrivare som hittills 

stått i Marthakansliet, Auragatan 1G, Åbo. Skrivaren får bli kvar där och övergår således i Åbo 

svenska Marthaförenings ägo.  

Abonnemanget för Marthatelefonen har sagts upp 3.3.2021 och avslutande fakturan betalats 

i maj 2021. Telefonen är gammal och förs till återvinning. 

Marthadistriktets medlemskap i Åbo föreningsråd har sagts upp per e-postmeddelande 

10.10.2021 och avslutas vid årsskiftet 2021/2022. Samtidigt har distriktet avslutat hyrandet 

av skåputrymme i Gillesgården. Arkivmaterialet införs i distriktets arkiv som framöver i sin 

helhet kommer att finnas i Åbo Akademis Biblioteks samlingar.  

Webbplatsen aboland.martha.fi läggs ned efter att det slutliga beslutet om distriktets 

nedläggning har fattats (25.11.2021), liksom också Facebooksidan 

facebook.com/marthaaboland. Distriktssekreteraren Mia Henriksson ombesörjer detta 

tillsammans med styrelsemedlem Andrea Södergård. De Marthaföreningar som framöver vill 

ha en webbsida har möjlighet till detta via Marthaförbundet.  

Facebookgruppen Martha-KAL övergår i Åbo svenska Marthaförenings regi.  

I och med att Åbolands Svenska Marthadistrikt upplöses upphör också respektive 

Marthaförenings medlemskap i distriktet. Varje marthaförening ombesörjer själv att anhålla 

om medlemskap i Marthaförbundet och göra en stadgeändring. 

Efter att det slutliga beslutet om distriktets nedläggning har fattats (25.11.2021), ombesörjer 

distriktsordförande Mikaela Vesterlund-Laine en avregistrering av distriktet ur 

föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen, samt meddelar Finlands Svenska 

Marthaförbund att distriktet upplösts. 

 

 

 

 

 

 



Likvidationsrapporten har i samråd med övriga styrelsen för Åbolands Svenska Marthadistrikt 

sammanställts av:  

 

 

Mikaela Vesterlund-Laine 

Ordförande för Åbolands Svenska Marthadistrikt 

 

 

Mia Henriksson 

Sekreterare i styrelsen för Åbolands Svenska Marthadistrikt 

 

 

Stina Rosqvist-Johansson 

Kassör för Åbolands Svenska Marthadistrikt 

 

Åbo 19.11.2021 


