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Art:
Plats:
Tid:
Beslutande:

Styrelsemöte, 2-2009
Ålands Elandelslag, Dalkarby
20 januari kl. 19:00-21:15
Jan Lindgrén, ordförande
Tage Wilhelms, v. ordförande
Patrik Lindberg, styrelseledamot
Kristian Aller, styrelseledamot
Bertel Eriksson, styrelseledamot
Peter Mattsson, styrelseledamot
Johan Ehn, styrelseledamot
Göran Johansson, skattmästare

Övriga närvarande:

Rosa Salmén, verksamhetsledare, ungdomsledare
Ted Andersson, ungdomsledare
Sol-Britt Blomqvist, damsektionen

§ 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 Rosa Salmén.
§ 3 Val av protokolljusterare.
Peter Mattsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Verksamhetsberättelsen
Tittade på upplägget av verksamhetsberättelsen och gjorde ändringar. Patrik Lindberg skriver texten om utbildningen, Johan
Ehn skriver texten om FSB´s kongress och skickar in till VL.
§ 5 Åtgärder efter framtidsseminariet på Birka Paradise
Verka för att få mera resurser till anställda, i första hand en anställd till på 20 %.
Beslut: Styrelsen utsåg Jan Lindgrén, Johan Ehn och Rosa Salmén för att träffa räddningsinspektören och prata igenom situationen
och ge förslaget att man kan anställa en ungdomsledare på 20%, beslutar därefter om åtgärder.
Arbeta för att få egen kontroll över utbildningsverksamheten.
Beslut: Styrelsen utsåg Patrik Lindberg för att utreda kostnaderna för våra kurser.
Genom skrivelser få myndigheterna att fatta beslut som stöder verksamheten.
Beslut: Styrelsen vidtar åtgärder efter behov.
Fortsätta med hemsidan och medlemsinfo.
Beslut: Inga nya åtgärder.
Vårmanövern moderniseras/omvandlas till något helt nytt.
Beslut: Ungdomsledarna funderar hur man kunde förnya konceptet, frågar även efter ÅBF´s medlemmars åsikter.
ÅBF tar fram alternativa strategier för att säkra framtiden om FSB går upp i SPEK.
Beslut: Styrelsen avvaktar utredningen av kostnaderna för våra kurser innan en arbetsgrupp utses.
Korta föreläsningar om aktuella ämnen samt seminarier för fortbildning inom brandkårsverksamhet.
Beslut: Anordna ett föreläsnings- och diskussionstillfälle om information och fotografering kring olycksplatsen.
Jobba för att säkra ungdomsverksamheten bla genom att verka för mera samarbete mellan kårerna och att aktivera föräldrarna.
Beslut: Ungdomsledarna pratar igenom saken i UAU och funderar på hur man går vidare.
ÅBF deltar i verksamheten vid Sveriges ungdomsbrandkårer eller annan internationell verksamhet med ca 1000 €/år. Verksamheten
anpassas till våra egna resurser (1 tillfälle/år). Verksamhet som ger ett reellt utbyte prioriteras.
Beslut: Ungdomsledarna prioriterar själva vad de deltar i utifrån dessa riktlinjer.
Premiera kårer eller personer som utmärkt sig för att höja brandkårens status.
Beslut: Styrelsen tar upp ärendet på nästa möte igen när vi har underlag från Patrik Lindbergs undersökning från tidigare tillfälle.
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§ 6 Diskussion om FSB:s framtid
Jan Lindgrén och Johan Ehn deltog i FSB:s seminarium om framtiden den 2 februari. Vid mötet framkom att de olika lokalförbunden
inte har samstämmighet i vad som är FSB:s verksamhetside och vilket arbete som skall prioriteras. Är FSB:s roll att vara en arrangör av
utbildning eller något annat (Påverkare som garanterar att det finns svenskspråkigt kursmaterial). Inför kommande styrelsemöte i FSB
bör ÅBF ha en åsikt i frågan.
ÅBF bör också ta ställning till hur ledningen av FSB bör se ut. Vilken profil bör förbundets ordförande ha? Riksdagsman, räddningschef,
brandchef eller bara insatt i branschen.
Styrelsen diskuterade frågorna.

§ 7 Bokslutet
Skattmästare Göran Johansson redovisade bokslutet för verksamhetsåret 2007, bokslutet visade ett underskott på 878,16 €. Styrelsen
godkände bokslutet.
§ 8 Utbildningsledaren informerar.
Höghöjdskursen har startat, 10 deltagare.
§9 Ungdomsledarna informerar.
Ungdomsarbetsutskottet invalda medlemmar är Fredrik Sporre, Agneta Finneman, Johanna Schultz, Johanna Söderlund samt ÅBF´s
ungdomsledare.
Peter Nilsson har meddelats att vi inte har möjlighet att anordna ett besök för Makedonien till Åland under våren, han kommer att ta
upp kontakten igen till hösten.
25- 26 april anordnas en träff för kursledarna, inför FSB´s sommarläger, i Padasjoki. 4 ledare från Åland kommer att delta.
27 februari – 1 mars åker Rosa Salmén på styrelsemöte för Sveriges Ungdomsbrandkårer och kommer även att delta i en
ledarutbildning i Björkvik.

§ 10 Övriga ärenden.
Jomala FBK har skickat en förfrågan om det kommer att anordnas någon enhetschefs- och kårchefskurs. Styrelsen beslutade att
bordlägga ärendet och ta fram information.
§ 11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 4 mars kl. 19.00 på Ålands Elandelslags kontor.
§ 12 Mötet avslutat
Mötet avslutades kl. 21.15.

______________________________________ ______________________________________
Jan Lindgrén
Rosa Salmén
Ordförande
Sekreterare
Protokollet justerat den ______/______ 2009
______________________________________
Peter Mattsson
Protokolljusterare
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