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Art:
Plats:
Tid:
Beslutande:

Styrelsemöte, 5-2009
Ålands Elandelslag, Dalkarby
05 maj 2009 kl. 19:00-20:15
Jan Lindgrén, ordförande
Tage Wilhelms,
Johan Mansnerus,
Per Lindblom,
Bertel Eriksson

Övriga närvarande:

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 Bertel Eriksson
§ 3 Val av protokolljusterare.
Per Lindblom valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Val av vice ordförande för 2009.
Till vice ordförande för verksamhetsåret valdes Tage Wilhelms.
§ 5 Val av sekreterare för 2009.
Till sekreterare för verksamhetsåret valdes Rosa Salmén.
§ 6 Val av skattmästare för 2009.
Till skattmästare för verksamhetsåret valdes Sven-Anders Danielsson som även sköter bokföringen.
Med anledning av bytet av skattmästare görs följande förändringar i dipositionsrätten och tillgången till
digitala tjänster på förbundets bankkonton 660100-2096329 och 660100-4187365.
Dispositionsrätten för Göran Johansson 250345-455U dras in såväl som andra dispositionsrätter på kontona
som kan finnas kvar. Sven-Anders Danielsson 031056-137V ges dispositionsrätt och tillgång till digitala
tjänster för ovanstående konton. Jan Lindgren 190357-2437 ges dispositionsrätt för ovanstående konton.
§ 7 Skrivelse om debriefing.
Katrin Sjögren har svarat på skrivelsen. Hon anser att det inte behövs några speciella resurser för detta utan
ber oss ta kontakt med ÅHS för att få en kontaktperson eller ett telefonnummer där som vi kan vända oss
till.
§ 8 Utse en arbetsgrupp för översyn av stadgarna.
Börjar med att Jan Lindgrén tar fram ett förslag.
Ändringar som diskuterades:
• Kallelse till möte, hur den sker.
• Rätten att teckna förbundets namn. Borde vara ordförande ensam eller vice ordförande tillsammans
med en styrelsemedlem.
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•

Klargöra när den vid förbundsmötet nyvalda styrelsen tillträder.

§ 9 Översyn av anställningen av utbildningsledare.
Då Patrik Lindberg klargjort att han önskar avsluta sin anställning som utbildningsledare diskuterades hur
denna tjänst i framtiden skall utformas och vem som skall vara huvudman.
Har vi någon nytta av FSB i detta fall eller skall vi sköta tjänsten och ekonomin i egen regi.
Patrik Lindberg får i uppdrag att ta fram siffror för verksamheten som underlag för beslut.
§ 10 Kongressarrangemang.
Förbundet deltar i kongressen i Esbo.
• Fanvakt.
Följande personer bildar fanvakt: Jan Lindgrén, Sten-Göte Nyman, Rosa Salmén och Johan Ehn.
• Researrangemang.
Deltagarna reser med färja och egen bil.
Följande kostnader tas av ÅBF:
Verksamhetsledaren (Rosa Salmén)ersätts för resor, logi och deltagaravgift.
Jan Lindgrén och Johan Ehn ersätts för resor, en natts logi (FSB tar en natt) och deltagaravgift.
Sten-Göte Nyman ersätts för resor, två nätters logi (inget från FSB) och deltagaravgift.
§ 11 Arbetsgrupp för Brandkårsmuseet.
Rosa Salmén har pratat med Göran Wilhelmsson som hade två intresserade personer till på gång.
Beslöts att Göran W sköter denna grupp och har fria händer att hantera ekonomin begränsat till den summa
som årligen tilldelas verksamheten (1400€ i år). Kostnaderna redovisas två gånger per år för styrelsen.
§12 Verksamhetsledaren informerar.
Rosa S. var förhindrad att närvara men hade informerat Jan L. i förväg om följande.
Traditionsenlig vårmanöver har hållits och arrangerades i år av Strandnäs FBK.
Tävlingarna var bra och för första gången ”blandades” deltagare från olika kårer i samma lag.
Deltagarna tyckte det var bra att testa samarbetet med kollegor man inte kände så bra vilket ställde större
krav på ledning och kommunikation inom laget.
Antalet deltagande kårer tenderar dock att minska för varje år. Diskuterade därför om vårmanövern skall
forsätta att hållas eller om den eventuellt borde bli en höstmanöver.
Kanske borde göra en enkät bland medlemmarna om vad dom tycker.
Gerry Remmert från Husby småmaskiner har framfört sitt tack för att han fick demonstrera sin
motorsågskedja vid vårmanövern och att han är intresserad av att komma igen.

§ 13 Utbildningsledaren informerar.
• Kurs i släckningsarbete del 1 och 2 är avslutad med 15 deltagare.
• Kurs i arbete på hög höjd är avslutad med 7 deltagare.
• Vi har använt 280 utbildningsdagar under våren.
•
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§ 14 Ungdomsledarna informerar.
Ted Andersson informerade om följande.
Var i Padasjoki förra helgen och planerade för kommande läger.
Viking Line sponsrar med 1500€. Ännu oklart hur det blir med Willims buss.
Breafing inför lägret på Saltviks församlings Bockholm .
Säsongavslutning den 19 maj hos Strandnäs FBK.
§ 15 Damsektionen informerar.
Sol-Britt Blomqvist informerade om att FSB:s damsektions kongress i år blir på Godby Kongresshotell.
§ 16 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 10 juni kl. 18.00 på ÖSFBK station, middag på Kvarnbo Gästhem.
§ 17 Mötet avslutat
Mötet avslutades kl. 20.15.

______________________________________
Jan Lindgrén
Ordförande

______________________________________
Bertel Eriksson
Sekreterare

Protokollet justerat den ______/______ 2008
______________________________________
Per Lindblom
Protokolljusterare
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