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Art:
Plats:
Tid:
Beslutande:

Styrelsemöte, 6-2006
Ålands Elandelslag
2 maj 2006 kl. 19:00-21:00
Jan Lindgrén, ordförande
Tage Wilhelms, styrelseledamot
Bertel Eriksson
Bengt Svenblad
Per Lindblom
Karl-Gunnar Ahlman

Övriga närvarande:

Sten-Göte Nyman, verksamhetsledare
Sol-Britt Blomqvist, damsektionen
Göran Johansson, skattmästare

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadgeenligt sammankallat och öppnat.
§ 2 Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Sten-Göte Nyman
§ 3 Val av protokolljusterare.
Tage Wilhelms valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Styrelsens konstituerande.
Styrelsen valde Tage Wilhelms till vice ordförande, Patrik Lindberg till sekreterare och Göran Johansson
till skattmästare för år 2006. Ordförande sköter om att uppgifterna i föreningsregistret uppdateras.
§ 5 FSB kongress.
312 personer är anmälda till kongressen och 150 luncher är bokade. Styrelsen samlas vid ÅEA:s kontor
den 23.05.2006 kl. 19:00 och plockar lunchkuponger och middags biljetter i kuverten. I kuverten skall
även finnas en karta med IP, kongresscentret och paradrutten markerat. Arken tar emot lunchkupongerna
i samband med lunchen på Arken. För de redovisade kupongerna betalar ÅBF för till Arken. Sol-Britt
ordnar med 2 damer som tar emot middagskupongerna vid kongressmiddagen. Eventuellt behöver
polisen hjälp med trafikdirigeringen i samband med paraden, polisen meddelar senare om det behövs.
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§ 6 Brandkårsmuseet.
Invigningen av brandkårsmuseet är den 9 maj kl. 18:30. Iordningställande gjordes den 29.04.2006 och
endast små justeringar behöver göras ännu, dessa kommer att göras under vecka 18. Styrelsen beslöt att
Göran W, Jan J, Karl-Gunnar A Sten-Göte Nyman tackas för deras insatser i samband med flyttningen.
ÅBF tackar familjen Rundberg för deras arbete med museet i Västerkalmare. ÅBF önskar lycka till åt
familjen Häger med museet i Mörby. VL ordnar 6 blombuketter á 30€/st till invigningen för dessa
uppvaktningar.
§ 7 Möte med Jan-Ole Lönnblad ang. museet.
Jan L och VL har träffat Jan-Ole L för att diskutera finansieringen av brandkårsmuseet. Under mötet
framkom följande: ÅBF skall i fortsättningen söka medel för museet från PAF. Vi kommer inte att ha ett
avtal som tidigare som säkrar finansieringen. Alla mindre museer är hänvisade till detta förfarande. För
ÅBF är detta en försämring jämfört med tidigare eftersom det nu inte finns några garantier att vi får
pengar till hyran. Svar på hur mycket man beviljats fås tidigast i början av februari månad. Styrelsen
antecknade detta till kännedom.
§ 8 Skyddmässa 2006.
Årets skydd mässa är den 19-22 september i Älvsjö. MRV har frågat om att en gemensam resa
arrangeras den 19 september. Planen skulle vara att man talade med bussbolagen för en prisförfrågan
och sedan skulle varje kår boka sina platser till bussbolaget och fakturering skulle göras direkt till
kårerna. Styrelsen beslöt att VL får i uppdrag att efterhöra priser från Sundqvist Buss och Williams
Buss. ÅBF informerar till kårerna om upplägget då vi fått priser från bussbolagen. Rese arrangemanget
görs så att priset blir förmånligt.

§ 9 Verksamhetsledaren informerar.
- 75 personer deltog i manövern och 3 utställare var på plats. Deltagarna besökte 5 olika stationer
av varierande art.
- 12 medlemskårer, 8 kommuner samt 1 övrig medlem var befullmäktigade på årsmötet. Totalt
var 63 personer närvarande på mötet. Under middag och dans var det ca. 70 personer
närvarande.
- ÅBF riktar ett stort tack till Hammarlands FBK för arrangemanget i samband med manöver och
årsmöte.
- Nästa medlemsinfo innehåller bl.a. brandkårsmuseet, vårmanövern, årsmötet.
§ 10 Utbildningsledaren informerar.
- Rökdykarkursen pågår med 12 deltagare.
- Kallelse till repetitionskurs för rökdykare är sänd till kårerna.
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§ 10 Övriga ärenden.
- Poststämpeln som kommer att användas i samband med kongressen visades på mötet. Styrelsen
har godkänt stämpeln per e-post tidigare. ÅBF beslutade att det skall finnas ÅBF kuvert på
plats till försäljning för 1€/st i samband med specialstämplingen, VL beställer kuvert av C5
storlek 1000 st. kostnad 184€ från Mariehamns Tryckeri.
- Avtalet om 200 utbildningsdagar är under omförhandling med FSB. ÅBF betalar idag
50€/utbildningstimme till FSB. Styrelsen anser att priset skall vara lägre för de som överstiger
200 utbildningsdagar. ÅBF styrelse beslöt föreslå att för de dagar som överstiger 200 så betalar
ÅBF 35€/timme.
§ 11 Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte hålls den 12 juni vis ÖSFBK:s branddepå i Ragnsby. Efter mötet äter styrelsen en
middag på Kvarnbo Gästhem eller annan lämplig plats.

Jan Lindgrén
Ordförande

Sten-Göte Nyman
Sekreterare

Protokollet justerat den ______/______ 2006

Tage Wilhelms
Protokolljusterare
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