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Art:
Plats:
Tid:
Beslutande:

Styrelsemöte, 1-2006
Lumparlands FBK:s mötesrum
18 januari kl. 19:00-21:00
Jan Lindgrén, ordförande
Tage Wilhelms, styrelseledamot
Sven Sjölund
Per Lindblom
Agneta Finneman

Övriga närvarande:

Sten-Göte Nyman, verksamhetsledare
Delice Lindegren, damsektionen
Christian Rögård, ungdomsledare

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadgeenligt sammankallat och öppnat.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare valdes Sten-Göte Nyman.
§ 2 Val av protokolljusterare.
Per Lindblom valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Rökdykarreglemente för avtalsbrandkårerna.
Brandcheferna har efterhört om förbundet är villiga att utarbeta ett rökdykarreglemente för
avtalsbrandkårerna i landskapet. Förbundet beslöt att en arbetsgrupp bestående av Sten-Göte Nyman, Jan
Lindgrén, Patrik Lindberg, Oscar Strand och Marcus Söderström ska arbeta fram ett förslag som skall
presenteras för styrelsen senast inom oktober 2006.
§ 5 ÅBF:s ekonomi.
Göran J har meddelat att ekonomin är under kontroll.
§ 6 ÅBF:s seminariedag.
VL har som förslag att någon form av seminariedag borde arrangeras av ÅBF. Styrelsen anser att ett
tillfälle där förbundet och kårerna samlas och diskuterar aktuella saker är en bra idé. Styrelsen beslöt att
VL tillsammans med utbildningsledaren och ungdomsledarna skall jobba fram ett konkret förslag till
kvälls seminarium som presenteras för styrelsen vid nästa möte.
§ 7 FSB:s kongress 2006 på Åland.
Ordförande redogjorde för styrelsen om hur arbetet fortlöper. Styrelsen fastslog att priset för deltagande i
FSB:s kongress är 44€/person. FSB har inte vidtalat några av de föreslagna föreläsarna ännu, ÅBF anser
att detta måste göras snarast så att programmet kan bli klart. Ordförande talar med FSB i samband med
styrelsemötet 24 januari att föreläsarna måste vidtalas snarast.
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§ 8 Verksamhetsledaren informerar.
- ÅBF telefonkatalog är klar och distribuerad till avtalskårerna med flera.
- Gruppen för flyttning av brandkårsmuseet har haft möte och ett förslag till upplägg på nya
platsen finns nu.
- Jan Lindgrén, Per Lindblom och Sten-Göte Nyman uppvaktade vid invigningen av nya
brandstationen i Lumparland.
- Föreläsning om värmekameror den 28 januari kl. 09:00 - ca. 13:00 på Naturbruksskolan.
- Första utkast till verksamhetsberättelse 2005 till nästa styrelsemöte.
§ 9 Utbildningsledaren informerar.
Vårens kurser under planering enligt följande:
- Brandkårens Första Hjälp, Februari/Mars
- Räddningsarbete, Mars
- Skumkurs, April
- Rökdykardag, April
- Rökdykning, April/Maj
Yträddarkursen hade den praktiska isräddningen den 17 januari, så nu är kursen klar och avslutad.
§ 10 Ungdomsledaren informerar.
- ÅBF:s ungdomsledare planerar att delta i veckoslutsläger i Båstad Sverige i sommar. Just nu
pågår att hitta ett billigt sätt att ta sig till Båstad.
- Ungdomsledarna är inte nöjda med att statistikblanketterna från SPEK har kommit på finska samt
att skall skickas in till FSB utan att först komma till ÅBF. Ordförande lovar att ta upp aktuella
problem (språket och returadressen) med FSB på styrelsemötet den 24 januari. ÅBF funderar på
om det kanske bäst att vi hade en egen statistikblankett för att få aktuellt problem löst smidigast.
§ 11 Övriga ärenden.
Ordförande informerade om att vid FSB:s styrelsemötet den 24 januari skall man utse ny
organisationsledare för FSB, det finns 2 sökande till tjänsten.
§12 Nästa styrelsemöte.
Nästa möte hålls den 1 februari kl. 19.00 på ÅEA:s kontor i Dalkarby.
§ 10 Mötet avslutas
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat kl. 21.00
___________________________
Jan Lindgrén
Ordförande

___________________________
Sten-Göte Nyman
Sekreterare

Protokollet justerat den ______/______ 2005
___________________________
Per Lindblom
Protokolljusterare
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