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Styrelsemöte, 11-2006
Ålands Elandelslag
14 November 2006 kl. 19:00-21:00
Jan Lindgrén, ordförande
Tage Wilhelms, viceordförande
Kristian Aller, styrelseledamot
Per Lindblom
Patrik Lindberg
Bengt Svenblad

Övriga närvarande:

Sten-Göte Nyman, verksamhetsledare
Sol-Britt Blomqvist, damsektionen

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadgeenligt sammankallat och öppnat.
§ 2 Val av protokolljusterare.
Bengt Svenblad valdes att justera dagens protokoll.
§ 3 Uppföljning av seminariet 2006
Gruppledarna från seminariet har sammanställt idéerna och förslagen som kom fram under
diskussionerna som fördes i grupperna. Fyra olika punkter har tagits ut och dessa är ledarutbildning,
kvinnoprojekt, mottagningsmanual och PR/information. Sammanställningen medföljer som bilaga
till detta protokoll.
Styrelsen utsåg följande personer att handha dom olika förslagen:
Ledarutbildningen, Sten-Göte Nyman undersöker om det finns någon som kan dra en sådan
utbildning.
Kvinnoprojektet, S-G N skall samla dom damer som idag finns i alarmavdelningarna för att efterhöra
deras åsikter och synpunkter.
Mottagningsmanual, Johan Ehn, Per Lindblom och Christian Rögård arbetar fram en sådan.
PR/information, Per Lindblom, Bengt Svenblad och S-G N ansvarar för det arbetet.
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§ 4 Utse ny ungdomsledare.
ÅBFs ungdomsledare John Hilander har avsagt sig uppdraget som ungdomsledare för ÅBF pga.
tidsbrist. Ungdomsarbetsutskottet föreslår för styrelsen att Rosa Salmén utses till ny ungdomsledare
istället för John Hilander.
Styrelsen godkänner UAUs förslag och utser Rosa S till ny ungdomsledare för ÅBF från och med
01.12.2007.
§ 5 Nya rökdykarreglementet.
Arbetsgruppen som har jobbat med att ta fram ett gemensamt rökdykarreglemente för Åland är klara
med ett förslag. Styrelsen godkänner förslaget.
Rökdykarreglementet kommer nu att skickas ut på remiss till kårcheferna, brandcheferna och SvenOlof Boman. Utlåtande på reglementet skall vara verksamhetsledaren tillhanda senast 15/1 2007.
§ 6 ÅBF:s utbildning.
Detta år kommer inte ÅBF att uppnå 200 utbildningsdagar som vi avtalat med FSB om, detta beror
till stor del på att flera av dom planerade kurserna inte kunnat genomföras pga. för få anmälda.
Vi har dom senaste åren ofta kört med fler deltagare per kurs än vad än vad som är tänkt. Styrelsen
kom fram till att det viktiga är att den som vill och har åldern inne för kurs i släckningsarbete skall få
gå den även om det blir fler än 15st deltagare. Till dom övriga kurserna bör vi hålla det stipulerade
antalet som är tänkt per kurs.
§ 7 Skrivelse till alarmcentralen.
Flera kårer har hört av sig till VL och undrat om det går att få SMS från AC vid andra till fällen än i
alarmeringssituationer bl.a. när kåren har kvitterat larmet och motbud. VL har skrivit en skrivelse
som ÅBF skall skicka till alarmmästaren Markus Dahl för att få ett utlåtande av honom. Brevet
medföljer som bilaga till detta protokoll.
§ 8 Verksamhetsledaren informerar
- Rökdykarreglemente, arbetsgruppen är klar med ett förslag.
- Uppdateringen av telefonkatalogen och manskapsinventeringen pågår.
§ 9 Utbildningsledaren informerar
- Kurs i räddningsarbete samt RD dagen inställda pga. för få anmälda.
- Skumkursen är avslutad, endast 9 deltagare på kursen.
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§ 10 Damsektionen informerar
- 8 damer från Åland deltog i FSBs damorganisations seminariedagar och höstmöte i Vörå.
Nina Fagerlund tilldelades av FSB, SPECs förtjänstmedalj ”för ett förtjänstfullt arbete FBK
till fromma”.
Nina återvaldes också till FSBs damorganisations styrelse med Sol-Britt Blomqvist som
ersättare
§ 11 Övriga ärenden
Information från FSBs utbildningsdagar och höstmöte.
- FSBs styrelseprotokoll skall äntligen komma in på FSBs hemsida.
- FSB jobbar på att få ut info till kårerna per mejl.
- Heikki Paajanen (Nyland) valdes in i styrelsen på ett sakkunnigmandat med Roland Karlsson
(Åboland) som ersättare. Christer Friis valdes in i styrelsen istället för Leif Lindström båda
från Åboland
- FSBs styrelse fick i uppdrag av att se över behovet av en valberedning.
- FSBs styrelse kommer att utökas med två sakkunnigmandat som är vigda för ungdoms- samt
dam avdelningarna.
§ 10 Nästa styrelsemöte
Nästa möte hålls den 18 december kl. 19.00 på Ålands Ömsesidiga.

Jan Lindgrén
Ordförande

Patrik Lindberg
Sekreterare

Protokollet justerat den ______/______ 2006

Bengt Svenblad
Protokolljusterare
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