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Beslutande:

Styrelsemöte, 2-2008
Ålands Elandelslag
19 febuari 2008 kl. 19:00-22:40
Jan Lindgrén, ordförande
Tage Wilhelm, viceordförande
Kristian Aller, styrelseledamot
Bertel Eriksson
Per Lindblom
Patrik Lindberg

Övriga närvarande:

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

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadgeenligt sammankallat och öppnat.
§ 2 Val av protokolljusterare.
Kristian Aller valdes att justera dagens protokoll.
§ 3 Bokslut 2007.
Skattmästare Göran Johansson redovisade bokslutet för verksamhetsåret 2007, bokslutet visade en
vinst på 22,09 €. Styrelsen godkände bokslutet. Styrelsen föreslår för årsmötet att överskottet
bokförs mot konto överskott/underskott från tidigare års räkenskaper.
§ 4 Förslag till utbildningsprogram.
Ett förslag till utbildningsprogram för avtalskårerna diskuterades men eftersom det blev flera ändringar i
förslaget beslöts att ärendet bordläggs till nästa möte då ett nytt förslag presenteras.
§ 5 Ledarskaputbildning.
ÅBF har fått ett programförslag av Lars Losvik på en kurs i ledarskap. Ärendet diskuterades och styrelsen
beslöt att en kurs bör ordnas i slutet av september. Ny kontakt tas med Lars Losvik men även andra
föreläsare kontaktas.
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§ 6 Svarsbrev från AC.
Alarmmästare Marcus Dahl har äntligen skickat ett svar på det brev (daterat 14 nov.) som ÅBF gemensamt
med räddningscheferna skickade till alarmcentralen angående problem som varit vid bl.a. utalarmeringar
och vägbeskrivningar samt graderingen av alarm. Styrelsen var inte nöjd med svaret från alarmmästaren. Vl
fick i uppdrag att ordna ett nytt möte med räddningscheferna.
§ 7 Anvisning för räddningsdykning samt arbete på hög höjd.
Lr beslöt den 27 januari att anta den finska anvisningen för räddningsdykning som innehåller anvisningar
för vatten-, kem- och rökdykning samt ytlivräddning. Anvisningen trädde i kraft 1 februari 2008. Lr beslöt
samtidigt att anta anvisningen för arbete på hög höjd inom räddningsväsendet, den träder i kraft 1 januari
2009. Styrelsen diskuterade ärendet och beslöt att skicka en skrivelse till Lr där vi påpekar brister i den
uppkomna situationen med bl.a. den korta tid som kårerna har på sig att anpassa sig till anvisningen för
räddningsdykning samt att det för tillfället inte finns någon som har en instruktörsutbildning för arbete på
hög höjd. Det finns inget svenskspråkigt utbildningsmaterial framtaget för arbete på hög höjd.
§ 8 Verksamhetsberättelse för 2007.
Vl presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007. Några små ändringar
gjordes och efter det så godkände styrelsen verksamhetsberättelsen.
§ 9 Info till media.
P.g.a. att media vill ha info om olyckor som har hänt händer det att dom kontaktar kårerna direkt istället för
till jourhavande befäl som dom skall göra. Efter en diskussion beslöts att ta upp ärendet igen vid nästa möte
och lägga in en artikel i nästa info blad om hur kårerna skall förhålla sig när media tar kontakt.
§ 10 Verksamhetsledaren informerar.
- Eckerö FBK meddelar att dom ordnar vårmanöver samt vårmöte den 3 maj.
- Vl och ungdomsledare Christian Rögård har varit över till Sverige för att träffa representanter från
Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer för att planera en ledarskapsutbildning för ungdomsledare
som dom kommer att placera på Åland. Kursen hålls under hösten 2008
§ 11 Utbildningsledaren informerar.
- Kurs i släckningsarbete del 1 och 2 har startat upp med 11 deltagare.
- Utskick för rökdykarkurs samt FHJ kurs på gång.
§ 14 Övriga ärenden
- LR har beviljat ÅBF 14.000 € ur PAF medel för 2008 års verksamhet.
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§ 15 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 18 mars kl. 19.00 på ÅEA
§ 16 Mötet avslutat
Mötet avslutades kl. 22.40

Jan Lindgrén
Ordförande

Patrik Lindberg
Sekreterare

Protokollet justerat den ______/______ 2008

Kristian Aller
Protokolljusterare
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