Ålands Brand- & Räddningsförbund r.f.
Protokoll 2/2005

Art:
Plats:
Tid:
Beslutande:

Övriga närvarande:

Styrelsemöte
Colorant Chromatics Ab
16 Mars 2005 kl. 19:00
Jan Lindgren, ordförande
Tage Wilhelms
Karl-Gunnar Ahlman
Per Lindblom
Bengt Svenblad
Kristian Aller
Christian Rögård
Nina Fagerlund
Sten-Göte Nyman

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadge enligt sammankallat och
öppnat.
§ 2 Val av mötessekreterare.
Kristian Aller valdes till att föra dagens protokoll.
§ 3 Val av protokoll justerare.
Bengt Svenblad valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Styrelsens slutliga behandling av verksamhetsberättelse för år 2004..
Verksamhetsberättelse för 2004 gicks igenom och ändrades inför upptryckning,
damsektionens del inlämnades på mötet av Nina Fagerlund och läggs in före tryck.
Verksamhetsberättelsen trycks av Mariehamns Tryckeri i 100 ex. Verksamhetsberättelse och
kallelse till vårmöte postas av verksamhetsledaren under vecka 13.
§ 5 Vårmanöver och Vårmöte.
Samling till manövern blir vid Solbacka kl. 10:00 23 april efter manövern traktering av
förbundets damsektion ca 12:00. Vårmöte blir på Högtomt kl. 18:00 med middag och dans
efteråt. Conny Sahlins Orkester är bokad. Annons i tidning sätts in. Priset för middag och
dans blir till självkostnadspris för medlemmarna 20€/person, eventuella kostnader utöver detta
erlägs av förbundet. Menyn blir enligt: Toast-skagen, helstekt grisfile med pepparås och
potatisgratäng samt kaffe. Damsektionen kommer under vårmötet att anordna ett lotteri.
§ 6 Ersättning till Finströms FBK för skadad utrustning.
Vid ungdomslägret på Berghyddan skadades utrustning som användes som skolningsmaterial
för brandkårsungdomarna. Styrelsen beslutar att ersätta Finströms FBK fullt ut för deras
skadade utrustning. Styrelsen ger också Christian Rögård i uppdrag att kontakta Ålands
Ömsesidiga försäkringsbolag för att gå igenom försäkringsskyddet vid ungdomarnas och
ungdomsledarnas olika sammankomster.
§ 7 Styrelsens förslag till medlemsavgift inför vårmötet.
Mötet beslöt att föreslå för vårmötet att medlemsavgifterna för år 2006 förblir på samma nivå
som 2005 d.v.s.:
- för kommuner 35 €/år + 0,03 €/innevånare/år
- för övriga medlemmar 35 €/år
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§ 8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2006.
Verksamhetsledare och styrelse ordförande har utarbetat ett förslag till Verksamhetsplan 2006
Planen godkändes enhälligt av styrelsen med några små ändringar.
§ 9 Styrelsens förslag till budget 2006.
Budgetförslag för 2006 godkändes. Budgeten presenteras för medlemmarna på Vårmötet.
Detta är ett första förslag till budget och kommer att revideras till hösten innan den lämnas till
Landskapsregeringen
§ 10 Projektorinköp.
Verksamhetsledaren föreslår för styrelsen att en projektor för koppling till dator köps in.
Projektorn kommer att användas inom kursverksamheten och kan även lånas ut till
medlemskårerna. Verksamhetsledaren har vidare kontaktat Ålands Ömsesidiga
Försäkringsbolag angående sponsring. Verksamhetsledaren får i uppgift att köpa in en
projektor för ca. 1700€ och göra en anhållan om bidrag från Ömsen.
§ 11 Verksamhetsledaren informerar.
Verksamhetsledaren informerade bland annat om:
- Besök hos FBK:erna fortsätter som planerat och är nu ungefär halvvägs med besöken.
Gruppen mottas mycket positivt av kårerna. Ett behov av repetitions kurser har samtliga
kårer önskat sig. Vidare tar kårerna på ett positivt sätt emot uppgiften att inventera
utbildningen på personalen.
- Info från mötet med Britt Lundberg och Sven-Olof Boman om förslaget till ny
räddningslag.
- Det är nu möjligt att boka utbildningsvagnen på internet via länken
utbildning>>utbildningsvagnen. Vid bokningen skickas e-post med automatik till
verksamhetsledaren, Göran J, Johan M, Patrik L och Jan-Erik S.
- Alla frågor är nu lösta angående gemensamt lager med videofilmer som kommer att
pressenteras på ÅBF:s hemsida. Man kommer att hämta och lämna tillbaka filmen hos
Alarmcentralen. Leif A har gett sitt godkännande att även MRV:s filmer får visas på ÅBF:s
hemsida. Kvarstår nu att göra listorna klara samt lägga upp det på hemsidan.
- FSB kongressens arbetsgrupp kompletteras med Johan Ehn. Datum för kongressen ändrad
till den 26-28/5 2006. Alandia Kongress är bokat.
- Svenska kulturfonden har meddelat avslag på ÅBF:s ansökan för museet.
- Ålands Bildningsförbund meddelar beslut om ansökan. 200€/kurs vilket i nuläget ger totalt
400€.
§ 12 Utbildningsledaren Informerar.
Utbildningsledaren var ej med på mötet men hade via verksamhetsledaren lämnat en
skriftlig redogörelse på vad som är på gång:
- Brandkårernas första hjälp med Peter Johansson som huvudutbildare startade den 10/3 med
16 deltagare från 8 kårer och beräknas avslutas den 20/3.
- Räddningsmanna kurs med Patrik Lindberg som huvudutbildare beräknas starta den 30/3. I
nuläget är 5st anmälda, sista anmälningsdag är den 23/3.
- Rökdyknings kurs med Krister Koskinen som huvudutbildare kommer i vår men datum är ej
ännu spikade.
- Syredelegerings kurs planeras i Maj.
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§ 13 Ungdomsledaren informerar.
Ungdomsledaren informerade att det är stort nationellt läger 2006 och att de svenskspåkiga
delarna i FSB då brukar annordna egna läger. År 2006 är det Åland som enligt turgången skall
anordna läger. Ungdomsledaren kommer att bjuda in de andra avdelningarna under FSB:s
utskottsmöte och seminariedagar den 15/4. Ungdomsledaren önskade också att medel i 2006
års budget skall tas upp för detta ändamål.
§ 14 Ordföranden informerar.
Styrelsen ordförande meddelade beslut från Landskapsregeringen angående:
- Utbetalning av 1640,19 som slutreglering för ersättning för verksamhetsledare.
- 10 500€ i bidrag från PAF medel
§ 15 Kongress 2005.
Styrelsen utser Per Lindblom att närvara vid kongressen i Korpo 27-29Maj 2005.
§ 16 Avtal ÅBF-Ålands Landskapsregering om verksamhetsledare
Ordförande har erhållit ett reviderat förslag från Landskapsregeringen. Styrelsen omfattar de
föreslagna förändringarna och godkänner för sin del avtalsförslaget.
§ 17 Nästa styrelsemöte.
Styrelsen sammanträder följande gång den 4 maj 2005.
§ 18 Mötets avslutning.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Jan Lindgren
Ordförande

Kristian Aller
Sekreterare

Protokollet justerat den 06 april 2005

Bengt Svenblad
Protokolljusterare
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