Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F.

Art:
Plats:
Tid:
Beslutande:

Styrelsemöte, 4-2008
Ålands Elandelslag
9 april 2008 kl. 19:00-20:45
Jan Lindgrén, ordförande
Tage Wilhelm, viceordförande
Kristian Aller, styrelseledamot
Per Lindblom, styrelseledamot
Johan Ehn, ersättare

Övriga närvarande:

Sten-Göte Nyman, verksamhetsledare

§ 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 Debriefing för avtalsbrandkårerna.
Förslaget till skrivelse diskuterades och några ändringar och tillägg gjordes. Ordförande och
verksamhetsledaren fick i uppdrag att göra klar skrivelsen. Styrelsen beslöt att skrivelsen sänds till
Landskapsregeringens ansvarige minister Katrin Sjögren. Skrivelsen i bilaga 1.
§ 5 Arbetarskydd för avtalsbrandkårerna.
Enligt muntligt besked från FSB:s organisationschef Roger Roos är FBK arbetsgivare åt sina medlemmar.
Vasa arbetarskyddsdistrikt har utrett frågan och det är detta Roger Roos stöder sitt uttalande på. ÅBF:s
styrelse ser mycket alvarligt på saken eftersom det ställer orimliga krav på en FBK styrelse och kårchef.
ÅBF:s ordförande lovade att ta upp frågan på FSB:s styrelsemöte för att få till stånd en ändring.
§ 6 ÅBF och brandchefernas PM till Roger Eriksson om brister i AC.
Styrelsen antecknade PM till kännedom. Styrelsen beslöt att inte göra något mer just nu eftersom alla nu är
informerade om situationen och ÅBF och brandcheferna förväntar sig att åtgärder vidtas för det brister som
finns i AC.
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§ 7 Årsmöte och Vårmanöver i Eckerö.
Vid ÅBF:s årsmöte betalar den som deltar i middagen 26€/person. ÅBF styrelse beslöt att betala orkestern
som kostar 800€. Planeringen av vårmanöver löper enligt planerna.
§ 8 FSB:s analysutlåtande.
Styrelsen tog del av ordförandes förslag till svar på analysutlåtande från FSB. Styrelsen godkände
ordförandes förslag i sin helhet. ÅBF styrelse godkände även de punkter som ÅBF anser att FSB skall jobba
med. Analyssvaret och punkterna sänds till FSB.
§ 9 Svar från Landskapregeringen om räddningsdykning och arbete på hög höjd.
Landskapsregeringen har besvarat ÅBF:s skrivelse. Styrelse antecknar svaret till kännedom. Styrelsen
beslöt att göra en grundlig genomgång av anvisningen så att ÅBF i höst kan föra fram hur detta påverkar
avtalskårernas arbete med rökdykning och arbete på hög höjd.
§ 10 Ersättning från Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer.
Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer har utbetalat all ersättning för de kostnader som uppkom i
samband med att ÅBF tog hand om besökare från Makedonien 9-11 december 2007.
§ 11 Reklam på ÅBF:s hemsida.
För att sänka kostnaderna då ungdomsavdelningen deltar i FSB:s läger i sommar frågar man styrelsen om
Williams Buss får ha reklam på ÅBF:s hemsida. Styrelsen beslöt att för ett års sponsorplats tar ÅBF 500€,
ungdomsavdelningen får rätt att sänka priset till 300€ om inte Williams Buss godtar 500€.
§ 13 Verksamhetsledaren informerar.
- Medlemsinfo april skickas ut efter mötet.
- Kallelse till vårmanöver och årsmöte sändes till medlemmarna 31 mars.
§ 14 Utbildningsledaren informerar.
- Kurs i brandkårens FHJ inställd, endast 4 deltagare.
- Rökdykarkursen startar 14 april med 11 deltagare.
§ 15 Ungdomsledaren informerar.
- Rosa Salmén och Ted Andersson har deltagit i kursledarutbildning för nya lägerkurser.
§ 16 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 19 maj kl. 18.30 vid Västra Saltviks FBK.
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§ 17 Mötet avslutat
Mötet avslutades kl. 20.45

______________________________________
Jan Lindgrén
Ordförande

______________________________________
Sten-Göte Nyman
Sekreterare

Protokollet justerat den ______/______ 2008

______________________________________
Tage Wilhelms
Protokolljusterare
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Till:

Ålands Landskapsregering
Social och miljöavdelningen
Katrin Sjögren

Ärende: Debriefing för avtalsbrandkårernas personal.
Datum:

6 maj 2008

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf (ÅBF) har under en längre tid konstaterat att det inte
finns ett fungerande system för hur avtalsbrandkårerna skall förfara då det behöves professionell
hjälp att bearbeta upplevelser efter olyckor. Eftersom krisgruppen legat nere de senaste åren så har
det varit svårt att starta upp en debriefing då behov uppkommit.
Avtalsbrandkårerna (18 st.) på Åland fungerar i alla kommuner utom Mariehamn som första enhet
på olycksplatsen. I de olika avtalsbrandkårernas alarmavdelningar finns ca 500 personer som
ställer upp under dygnets alla 24 timmar 365 dagar om året. Med detta som bakgrund så förstår
man att det är mycket viktigt att ett fungerande system snarast kommer till stånd så att ingen som
deltar i arbetet på olika olycksplatser inte kan få professionell hjälp med att bearbeta intrycken och
upplevelserna från olycksplatsen. De gånger debriefing idag använts ute i avtalsbrandkårerna så
har det startats upp av brandkåren själv som tagit kontakt direkt till någon person som är utbildad i
krishantering, ofta de som tidigare arbetade i krisgruppen.
ÅBF uppmanar Landskapsregeringen att snarast skapa förutsättningar för ett fungerande
joursystem för en krisgrupp så att avtalsbrandkårernas personal har tillgång till hjälp när det
behövs.
Då ett system skapas är det viktigt att tänka på följande:
- Brandkåren behöver kunna få kontakt med någon som koordinerar debriefingen
under årets alla 365 dagar.
- Debriefingen behöver starta senast 72 timmar efter upplevelsen.
- Debriefingen leds av personer som utbildats för uppgiften och kan hantera
personer i kris.
- Debriefingen skall genomföras då avtalsbrandkårernas personal har möjlighet att
delta, på kvällar och helger.
Med vänlig hälsning
Ålands Brand- och Räddningsförbund rf
__________________________________
Sten-Göte Nyman, Verksamhetsledare
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