
Här finns inga löneskillnader 
mellan kvinnor och män. 
Vi har ingen lön.
–Det är resultatet som räknas. Att vi i 
besättningen gör ett bra jobb tillsammans.
    Ulla Hansson är skeppare på en av 
våra stora räddningsbåtar. Hon är utbil-
dad fartygsbefäl klass VII och säljer fritids-
båtar till vardags. 
    I Ullas besättning fi nns många olika 
slags kompetens. Susanne är undersköter-
ska, Oskar pluggar till ingenjör, Ursula 
är maringeolog, Niklas jobbar som försälj-
ningschef.  För att ta några exempel.
    –Det gäller att kunna samarbeta i alla 
lägen, även under extrema förhållanden.  
Allt måste funka när det är kolmörkt och 
blåser full storm. Så vi övar mycket ihop, 

det svetsar samman gruppen, berättar 
Ulla Hansson.
    Gemensamt för besättningen är att de 
brinner för sjöräddning. Alla är beredda 
att ställa upp dygnet runt, helt utan lön.
Så fungerar Sjöräddningssällskapet. Vi är 
en ideell förening utan bidrag från staten.
    Verksamheten är beroende av gåvor 
från allmänheten och stöd från medlem-
marna. Och det behövs mycket pengar 
varje år, inte minst för att underhålla 
räddningsbåtarna och utbilda våra 1700 
frivilliga sjöräddare.
    Ge ett bidrag på pg 900 500-0 eller gå 
in på www.ssrs.se. Där kan du också läsa 

mer om hur du gör för att bli frivillig, eller 
medlem.
    Ett medlemskap räcker långt för de 
fl esta. Du slipper rycka ut i ur och skur, 
som Ullas besättning. Och du får kost-
nadsfri hjälp om du skulle råka ut för till 
exempel motorstopp eller roderhaveri 
när du är ute med båten. 
    Det är vårt tack för att du bidrar till att 
vi kan fortsätta med det viktigaste av allt 
– undsätta människor i nöd, till havs och 
i de stora sjöarna.
    Att rädda liv är det som verkligen ger 
våra frivilliga lön för mödan.

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.
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