ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

Art:
Tid:
Plats:

Styrelsemöte 10-2010
Tisdagen den 16 november 2010 kl 19:00
Ålands Elandelslag

OBS! Meddela mig om ni får förhinder så jag kan kalla in ersättare!

§1 Mötets öppnande
- Mötet öppnades kl 19:10
§2 Val av protokolljusterare
-Patrik Lindberg valdes till protokolljusterare
§3 Ordförande informerar
- Under 2010 har brandkårsmuseet besökts av:
Vuxna: 709 st
Barn 7-12 år: 124 st
Barn under 7 år: 320 st
§4 Verksamhetsledaren informerar
- Behandlas under separata rubriker
§5 Ungdomsledarna informerar
- Lägret på Kökar genomfördes till stor belåtenhet med cirka 130 deltagare.
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§6 Framtidsseminarium
- Inhiberat pga för få deltagare. Åtgärder som bör vidtas för att öka intresset?
- Tidpunkt och plats för nästa tillfälle?
Beslut: Nästa tillfälle föreslås den 22 januari på Käringsund. Information
skall utkomma genast, sedan skall påminnelse och bindande anmälning följa
vid senare tillfälle. I ett tidigt skede skall ett utkast till program skickas ut, och
ytterligare förslag begäras in från kårerna.
Minimiantalet deltagare för att genomföra seminariet är 20 st från minst fem
kårer.
§7 Dekaler till utbildningsvagnen
- Offerter och förslag presenteras
Beslut: Kåpan målas röd. Tre dekaler med ÅBF-logotypen klistras på, en på
vardera sida och en på bakkant. Alternativ tre (ovanifrån) valdes. Grafiken
kommer att beställas från Jannes Båtkapell.
§8 Hemsida
- Styrelsen anser att man är nöjd med de undersökta alternativen, och
kommer att gå vidare med Strax Online som leverantör.
- Hur kan kårer integreras i ÅBF:s huvudsida? Pris för sådana undersidor?
Beslut: Integreringen kan ske i tre steg:
1. Kåren kan gratis bestämma layout på en sida med kontaktuppgifter.
Denna blir statisk, och administreras av ÅBF.
2. För en engångskostnad om 100€ får kåren åtkomst till tre sidor och
kalender som administreras av kåren.
3. För en rabatterad startkostnad av Strax Online får kåren en fullvärdig sida
som ingår i ÅBF:s portal.
§9 FSB:s höstmöte i Vasa
- Vem representerar ÅBF?
Beslut: ÅBF representeras av Ordförande Jan Lindgrén, med personlig
suppleant Johan Ehn
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- Vad står ÅBF för?
Beslut: ÅBF står för resa, logi och deltagaravgift.
§10 Inköp av förtryckta kuvert
- VL har beställt förtryckta kuvert till en kostnad om 285€ / 500 st
§11 Aktuellt om utbildning
- Kurs i Räddningsarbete startades måndag 16 november med 15 deltagare.
- Totalt har ÅBF 413 utbildningsdagar under 2010, jämfört med 200 avtalade.
§12 Övriga ärenden
- Ett mera långsiktigt program skall utarbetas där evenemangen för året
bestäms med ett ungefärligt datum för att ge eventuella deltagare mera
framförhållning.
- 1500€ ställs till museegruppens förfogande för att marknadsföra museet för
säsongen 2011.
- På mässor och liknande bör ÅBF synas. En arbetsgrupp tillsätts att utreda i
vilken form detta bäst skall ske. Patrik Lindberg skall utreda medverkan i
öppna gårdar 2011.
- Det skall ytterligare diskuteras på framtidsseminariet huruvida man i stället
för vårmanöver bör försöka få flera kårer att hålla öppet hus samtidigt.
- FSB-kongressen 2012 skall hållas på Åland. Föreslaget datum är 12-13
maj. Datumförslaget skall framföras på FSB:s styrelsemöte för
godkännande. En arbetsgrupp skall tillsättas för att inleda planeringsarbetet.
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§13 Nästa styrelsemöte
- Förslag:Tisdag 14 december kl 19:00
Plats: Ålands Ömsesidiga
§14 Mötets avslutande
- Mötet avslutades kl 21:04

______________________
Jan Lindgrén
Ordförande

_______________________
Emil Weyand
Verksamhetsledare

_____________________
Patrik Lindberg
Protokolljusterare
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