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Art:
Plats:
Tid:
Beslutande:

Styrelsemöte, 5-2007
Hotell Elvira, Eckerö
8 maj 2007 kl. 17:45-19:00
Jan Lindgrén, ordförande
Tage Wilhelms, viceordförande
Kristian Aller, styrelseledamot
Per Lindblom
Patrik Lindberg
Bengt Svenblad
Bertel Eriksson

Övriga närvarande:

Sten-Göte Nyman, verksamhetsledare

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadgeenligt sammankallat och öppnat.
§ 2 Val av protokolljusterare.
Per Lindblom valdes att justera dagens protokoll.
§ 3 Brev till norra och södra Ålandsbranddistrikt.
Efter att Jan Johansson och Lennart Johansson deltagit i förra mötet, där dom fört fram önskemål om
vad ÅBF skall jobba med. Beslöt styrelsen att skicka ett brev till Jan och Lennart och svara på deras
frågor som framfördes då. Jan Lindgrén och S-G Nyman skriver ihop ett svarsbrev.
§ 4 FSB:s kongress i Jakobstad.
ÅBF ordnar en gemensam resa till Jakobstad för de som anmält sig.
Jan Lindgrén, S-G Nyman och Peter Mattsson kommer att vara fanbärare och fanvakt under paraden.
Styrelsen befullmäktigar Jan Lindgrén till FSB:s årsmöte.
§ 5 ÅBF´s förtjänsttecken.
ÅBF har fått en förfrågan om vi skulle kunna ta fram egna medaljer för att ge till kårmedlemmar.
Styrelsen beslöt att undersöka kostnaderna för att ta fram en medalj. P.Lindberg handhar ärendet.
§ 6 Verksamhetsledaren informerar
- 6 kårer med totalt 60 pers deltog i vårmanövern.
- 21 befullmäktigade medlemmar och totalt 75 pers. närvarade under ÅBF´s årsmötet.
- 28 pers. deltog i föreläsningen om defibrillatorer.
- Jan Lindgrén, S-G Nyman och Per Lindblom uppvaktar LuFBK på deras 70 års jubileum den
19 maj.
- Medlemsinfo nr.4-2007 är under arbete.
- Arbetsgruppen för köpmannamässan skall träffas 14/5 för att göra ett avslut.
- Arbetsgruppen för rökdykarreglementet skall träffas 23/5 för att gå igenom dom synpunkter
som kommit in på förslaget som skickades ut på remiss.
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§ 7 Utbildningsledaren informerar.
- Brandkårens FHJ kurs avslutas 9/5 med 10 deltagare.
- Vi har haft 180 utbildningsdagar under våren.
- Den planerade kursen i skum och RD dagen flyttas till hösten.
§ 8 Ungdomsledaren informerar.
- Planering inför lägerresan till Nagu 30/6-6/7 pågår där ÅBF kommer att hålla i grundkurs III.
En kurs som omarbetats av UAU och kommer att hållas för första gången under lägret.
- Åtta personer är förhandsanmälda till CTIF lägret i Revinge 15-21 juli.
- Ungdomsledarträff hölls den 27 april.
- Ungdomsledarseminariet på Kökar ställdes in p.g.a. för få anmälda.
§ 11 Övriga ärenden
I dagens läge måste en brandkårist gå kurs i släckningsarbete för att få gå brandkårens FHJ och första
delvård. Detta kommer att ställa till vissa problem om en kår vill starta upp med första delvård och
har lämpliga personer för uppgiften men som inte är intresserade av det övriga inom brandkåren.
Styrelsen beslöt att man skall kontakta FSB i ärendet.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 28 augusti kl. 19.00 på ÅEA om behov av möte inte uppstår tidigare.
§ 13 Mötet avslutat
Mötet avslutades 19.00 med en bit mat i hotellets restaurang.

Jan Lindgrén
Ordförande

Patrik Lindberg
Sekreterare

Protokollet justerat den ______/______ 2007

Per lindblom
Protokolljusterare
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