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Allmänt
Ålands Brand- och Räddningsförbund bedriver sin verksamhet i enlighet med stadgarna.
Verksamheten har under året fortsatt som tidigare.
Förbundets medlemmar 2010
Förbundets medlemskårer

Brändö FBK

Eckerö FBK

Finströms FBK

Föglö FBK

Geta FBK

Gottby FBK

Hammarlands FBK

Jomala FBK

Kumlinge FBK

Kökar FBK

Lemlands FBK

Lumparlands FBK

Mariehamns FBK

Sottunga FBK

Sunds FBK

Strandnäs FBK

Vårdö FBK

Västra Saltviks FBK

Östra Saltviks FBK

Ovan angivna brandkårer är avtalsbrandkårer, och har släckningsavtal med sina respektive
kommuner förutom Mariehamns FBK som saknar avtal. Kårerna ansvarar helt för brand- och
räddningstjänsten i sina respektive kommuner förutom i Mariehamn där det även finns en
ordinarie brandkår.
Organiserade kårer, anslutna till förbundet, finns sålunda i alla åländska kommuner.
Förbundets övriga medlemmar

Brändö kommun

Eckerö kommun

Finströms kommun

Föglö kommun

Geta kommun

Hammarlands kommun

Jomala kommun

Kumlinge kommun

Kökar kommun

Lemlands kommun
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Lumparlands kommun

Mariehamns stad

Saltviks kommun

Sottunga kommun

Sunds kommun

Vårdö kommun

Finströms FHJ-grupp

ÅBFs damsektion

Ålands Sjöräddningssällskap r.f.

Långnäs Industribrandkår

R . F.

Finavia Ab, Mariehamn
Understödande medlemmar

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Kalmers Ab
Rauplan Oy
Förbundets styrelse under 2010
Förbundsstyrelsen har från årsmötet den 10.04.2010 haft följande sammansättning:

Ordförande

Jan Lindgrén, Saltvik

V. ordförande

Kristian Aller, Jomala

Suppleant

Sven Sjölund, Vårdö

Ledamot

Bertel Eriksson, Mariehamn

Suppleant

Johan Ehn, Mariehamn

Ledamot

Johan Mansnerus, Mariehamn

Suppleant

Patrik Lindberg, Jomala

Ledamot

Jonas Rosenqvist, Eckerö

Suppleant

Roger Henriksson, Lemland

Ledamot

Sam Eklöw, Lumparland

Suppleant

Johan Söderlund, Saltvik

Ledamot

Per Lindblom, Finström

Suppleant

Torvald Jansson, Geta

Förbundets verksamhetsledare under största delen av 2010 varit Emil Weyand. Emil var dock
tjänstledig från ÅBF på grund av ett uppdrag utomlands mellan 15 mars och 1 augusti. Under
den tiden sköttes verksamhetsledaruppdraget av Johan Mansnerus och Fredrik Sporre. SvenAnders Danielsson har fortsatt sitt uppdrag som skattmästare.

Revisor

Roine Wiktorsson, Jomala

Suppleant
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Jan-Erik Ståhlman, Jomala

Sol-Britt Blomqvist från Ålands Brand- och Räddningsförbunds Damsektion har deltagit i
styrelsens arbete som observatörer. Verksamhetsledaren och ungdomsledarna har också
deltagit i styrelsearbetet.

Förbundets Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhet

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda sammanträden varvid beslut
tagits i olika frågor. Följande kan nämnas:


Budget för år 2011



Verksamhetsberättelse för 2009



Bokslut för 2009



Beslutat om 2011 års kursverksamhet.



Beslutat om att inte hålla vårmanöver 2011



Antagit en ny logotype



Beslutat om att byta ut utbildningsvagnen



Framtidsseminarium



Jobbat med frågeställningar kring syre- och defibrillatordelegeringar



Deltagit i omförhandlingar av utbildningsledartjänsten



Tillsatt en arbetsgrupp som skall arbeta med museefrågor

Förbundets ledare
Emil Weyand har under året varit anställd på 20 % av heltid såsom verksamhetsledare. Emil
var tjänstledig mellan 15 mars och 1 augusti 2010 på grund av ett uppdrag utomlands. Under
den tiden sköttes verksamhetsledarrollen av Fredrik Sporre och Johan Mansnerus.

6

ÅLANDS BRAND-

OCH

RÄDDNINGSFÖRBUND

R . F.

Fredrik Sporre har under kalenderåret tillsammans med Rosa Salmén fungerat som
förbundets ungdomsledare.
Patrik Lindberg har fortsättningsvis haft hand om utbildningsfrågor. Dock är han inte längre
anställd av FSB såsom tidigare, utan FSB köper en tjänst av Mariehamns Räddningsverk som
tillhandahåller behövlig personal.
Förbundets hemsida
Under året har förbundets hemsida varit publicerad på Internet. Hemsidan är av typen portal
och förbundets medlemmar har möjlighet att ansluta sig till portalen. På detta sätt har
intresserade bättre möjlighet att ta del av förbundets verksamhet. Förbundets medlemmar
har möjlighet att boka utbildningsvideor, utbildningsvagn, rökmaskin och videoprojektor på
hemsidan. Adressen till förbundets hemsida är www.brandkar.ax. Vid årsskiftet hade
portalen nästan 500 besökare per dygn i genomsnitt.
Årsmötet
Årsmötet för 2010 hölls den 10 april i Jomala FBK:s brandstation. Mötet leddes av
styrelseordförande Jan Lindgrén och vikarierande verksamhetsledare Fredrik Sporre förde
protokollet.
11 medlemskårer, 7 kommuner hade befullmäktigade representanter närvarande. Totalt
fanns 70 personer närvarande på mötet.
Vid årsmötet behandlades alla i stadgarna föreskrivna ärenden. Verksamhetsberättelsen,
bokslutet och revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet, och Jan Lindgrén återvaldes enhälligt till ordförandeposten. I tur att avgå stod:

Ordinarie styrelsemedlem:

Personlig suppleant:

Tage Wilhelms (Lumparland)

Johan Söderlund (Saltvik)

Peter Mattson (Hammarland)

Roger Henriksson (Lemland)

Kristian Aller (Jomala)

Sven Sjölund (Vårdö)

och mötet valde för 2 år:
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Ordinarie styrelsemedlem:

Personlig suppleant:

Sam Eklöw (Lumparland)

Johan Söderlund (Saltvik)

Jonas Rosenqvist (Eckerö)

Roger Henriksson (Lemland)

Kristian Aller (Jomala)

Sven Sjölund (Vårdö)

R . F.

Enligt tidigare har styrelsen också följande medlemmar:

Ordinarie styrelsemedlem:

Personlig suppleant:

Bertel Eriksson (Mariehamn)

Johan Ehn (Mariehamn)

Johan Mansnerus (Mariehamn)

Patrik Lindberg (Mariehamn)

Per Lindblom (Finström)

Torvald Jansson (Geta)

Mötet utsåg även 2011 års valberedning, som består av Brage Wilhelms (sammankallare),
Kalle Nordlund och Tom Jansson.
Utöver detta beslöts att medlemsavgifterna hålls på samma nivå som föregående år, dvs
35€/år + 0.03€/invånare/år för kommuner och för övriga medlemmar 35€/år.
I sedvanlig ordning bjöds de deltagande på traktering, som denna gång sköttes av Jomala FBK.
Efter den uppskattade middagen vidtog umgänge under lättsamma former.
Förbundets manöver
Vårmanövern arrangerades den 10 april 2010 av Jomala FBK. Dessvärre var intresset för att
delta i manövern, och endast sju deltagare från tre kårer infann sig. Trots detta hölls 2010 års
manöver, men för 2011 kommer konceptet att ändras. Det förefaller som att manövern under
flera års tid tappat förmågan att locka deltagare, varför det kan vara på tiden att genomföra
en mer eller mindre radikal förändring.
Dagen avslutades med fika på Jomala brandstation som ordnades av ÅBF:s Damsektion med
sponsorering av Ålands Ömsesidiga.
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Uppvaktningar
Vikarierande Verksamhetsledare Fredrik Sporre deltog i uppvaktningen vid Julius Sundbloms
staty vid självstyrelsefirandet den 9 juni.
Under 2010 Eckerö FBK firat 75-årsjubileum.
Jomala FBK har hållit 75-årsjubileum, som firades i samband med invigningen av den nya
brandstationen.
Förbundets representation i andra organisationer
Ålands Brand- och Räddningsförbund representeras i andra organisationer av sina
medlemmar. Under år 2010 har representationen varit följande:

FSB:s Styrelse

Jan Lindgrén (ers. Tage Wilhelms)

FSB:s Ungdomsarbetsutskott

Johan Ehn

ÅLR:s Räddningsdelegation

Jan Lindgrén

Sveriges Ungdomsbrandkårer

Olika representanter
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Utbildningsverksamhet - och övriga sammankomster under året

Under verksamhetsåret har följande tillfällen ordnats:

Tilldragelse:

Personer:

Timmar:

Kurs i Brandkårens Första Hjälp

24

30

Kurs i Arbete på Höghöjd

16

20

Kurs i Släckningsarbete del 1 och 2

16

60

6

30

15

21

7

5

70

1

FSB:s Kongress

4

6

FSB:s utbildningsdagar

2

13

Kurs i Rökdykning
Kurs i Räddningsarbete
Vårmanöver
Vårmöte

Totalt

186

Under året har kursen i rökdykning flyttats från våren till hösten på grund av för få deltagare
med godkänt inträdesprov. Kursen kördes under hösten med sex deltagare, trots att normalt
minimiantal är 10. För att täcka kostnaderna detta togs en förhöjd avgift ut för deltagarna. Vi
har under året kommit upp i 397 faktiska utbildningsdagar, men 413 dagar faktureras enligt
överenskommelse med FSB rörande rökdykarkursen.
Som huvudutbildare under verksamhetsåret har följande fungerat: Patrik Lindberg, Krister
Koskinen, Tomi Furu och Peter Johansson.
FSB:s kongress i Borgå
ÅBF representerades av Hedersordförande Christer Johansson, Ordförande Jan Lindgrén,
Ungdomsledare Fredrik Sporre och Johan Ehn.
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FSB:s och SPL:s studiedagar och FSB:s höstmöte i Vasa
ÅBF representerades av Ordförande Jan Lindgrén och Johan Ehn.
Utbildningsvagnen
Under 2010 har utbildningsvagnen bytts ut mot en nyare, mindre släpvagn med kåpa. Den
gamla utbildningsvagnen hyrdes inte ut längre, troligtvis till stor del beroende på att kårerna i
Räddningsområde Ålands Landskommuner har fått möjlighet att gratis använda sig av
räddningsområdets vagn med ungefär samma innehåll.
Den nya vagnen kommer att inredas med en mera modulbaserad inredning, så att vagnen
bättre kan användas på mässor och för ungdomsverksamheten. Inventarierna från den gamla
vagnen finns givetvis kvar, och finns i användning på Mariehamns Räddningsverk. Som en del
av det avtalet skall MRV se till att utrustningen hålls i skick för uthyrning, något som under
2010 fungerat mycket bra.
Utildningsfilmerna
Under januari och februari 2010 gicks videosamlingen igenom av Emil Weyand och Johan
Mansnerus. Flera intressanta upptäckter gjordes, som särskilt intressanta kan lyftas fram
inspelningar från storövningar och ungdomsläger som hållits på Åland. Däremot
konstaterades att filmer med verkligt utbildningsvärde var en bristvara, och bör beställas för
att hålla videosortimentet intressant och levande.
Tyvärr fanns även flera kassetter som fallit offer för tidens tand och inte längre gick att spela
upp.
Arbetet gav upphov till en ny lista med korta beskrivningar om filmerna som laddades upp på
hemsidan brandkar.ax
Logotype
På det första styrelsemötet 2010 antogs en logotype som formgivits av Emil Weyand.
Logotypen använder mycket av symboliken som redan använts inom ÅBF-sammanhang,
däribland Landskapets hjort i guld, och flammorna som återfinns på förbundets standard.
Dessutom innehåller logotypen årtalet då förbundet grundades. Dessa symboler finns på en
11
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bakgrund med samma blåa nyans som de blå fälten på Ålands flagga, och omges av en kedja.
Varje länk i kedjan symboliserar en av förbundets medlemskårer, och kedjan i sig symboliserar
vikten av samarbete mellan alla kårer.
Facebook
Under början av 2010 grundades en grupp på internetplatsen Facebook. Vid slutet av året
hade gruppen 107 medlemmar.
Gruppen används för att sprida information om evenemang och övriga händelser, som
komplettering till hemsidan.
Verksamhetsledaren
Rådgivning och information till förbundets medlemskårer har skett genom besök,
telefonkontakt, brev och med e-post. Kallelse till kurser och övriga evenemang har gjorts med
brev. Verksamhetsledaren konstaterar att det gångna verksamhetsåret har varit aktivt och
kårernas intresse för deltagandet i olika utbildningar och arrangemang har varit relativt gott.
Under träffarna med avtalskårerna diskuterades främst utbildning, ungdomsverksamhet,
manskapsinventering och informationsflödet.
Brandkårsmuseet
Brandkårsmuseet har hållit öppet för besökare dagligen mellan 12:00 - 18:00 från den 1 juni
till den 15 augusti och övriga tider mot beställning. Familjen Häger i Hammarland Mörby har
även detta år föredömligt skött praktiska arrangemang så som öppethållning, guidning,
bokningar mm. Dessutom har caféet hållits öppet för besökare.
För att stötta familjen Hägers digra arbete med museet har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp
som har till uppgift att utveckla museet och dess verksamhet.
Under år 2010 har museet besökts av 1153 personer mot nästan 2000 föregående år. Dock
förefaller det jämförelsevis låga besökarantalet bero åtminstone delvis på att sommarens
väder uppmuntrat utomhussysselsättningar.

12

ÅLANDS BRAND-

OCH

RÄDDNINGSFÖRBUND

R . F.

Med Vänlig Hälsning,
Emil Weyand, Verksamhetsledare

Ungdomsavdelningens Årsberättelse
April
Ungdomsledarseminarium

Under ett veckoslut i april samlades ungdomsledarna vid Jomala branddepå för att stärka
samarbetet mellan kårerna. På förmiddagen gästade Åke Mattsson oss och berättade om
narkotika och ungdomar. På eftermiddagen stärktes samarbetet då man samlade poäng och
roade sig med bl.a. lerduveskytte, krankörning och paddling.
Maj
Den årliga ungdomsavslutningen hölls i år i Lumparland. Kvällen kantades av skoj, lek och
korvgrillning, Extra roligt var att Kökar FBK kunde närvara med sin ungdomsavdelning.
Juli
I år var det lite extra spännande då vi begav oss iväg på sommarens läger. Ca 50
förväntansfulla åländska brandkårsungdomar åkte buss till Palotarus 2010. Ett internationellt
storläger med över 3200 deltagare från världens alla hörn. En stor kontrast mot de ungefär
320 deltagarna som vi brukar vara på FSB:s läger. Padasjoki var ett känt lägerområde, då vi
även var där föregående år. Ett lägerområde med egna ambulanser, ett eget sjukhus och en
riktig brandkår, blev en upplevelse utöver det vanliga. Efter en väldigt trevlig lägervecka
återvände vi alla med ett leende på läpparna och minnen för livet.
September
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Tävlingsveckoslut

Strandnäs FBK och Kökar FBK åker till Pargas för att ställa upp i FSB-mästerskapen. Efter en
strålande insats från båda kårerna återvänder de mot Åland med flera medaljer. Strandnäs
FBK kom på en andraplats i redskapshanteringen i klass I, medan Kökar FBK siktade rätt i slang
och pyttsprutestafetten och kom även de på en andra plats i klass I. I frågesporten räckte
kunskapen i Strandnäs FBK hela vägen fram till förstaplatsen. Snyggt jobbat ungdomar!
Oktober
Hösten är här och det är dags för det årliga ÅBF-lägret. Vi lastar den lilla skärgårdsfärjan full
med brandkårister och styr mot Kökar, som står för lokalarrangemanget i år. Med totalt ca
130 lägerdeltagare (det största lokallägret på många år) tillbringas helgen i Kökar grundskola.
Utbildning med inriktning på trafikolyckor, båtbränder och rökdykning sker på dagen. Vi fick
också en inblick i arbetet som sjöbevakare då stationen på Kökar var målet för ett uppskattat
studiebesök. På kvällen tävlas det i en vild lägerolympiad à la Eckerö FBK. Kvällen avslutas med
en kuslig spökpromenad på de saltstänkta kökarklipporna.
Utmärkelse
Cecila Österlund flyttade till Kökar för att arbeta som lärare i skolan. På fritiden kunde hon
inte låta bli brandkårsarbetet. Cecila startade då en ungdomsavdelning, vilken blev väldigt
populär bland kökarungdomarna. Under hösten utnämdes hon till “årets
brandkårsungdomsarbetare” av Räddningsbranschens centralorganisation (SPEK). Grattis, och
tack för ditt engagemang Cecilia.
Ungdomsarbetsutskottet (UAU)
Ungdomarbetsutskottet har träffats regelbundet under året. Utskottet har bland annat
utarbetat en egen ÅBF Keps, planerat seminarium och lokallägret.

Med Vänlig Hälsning,
Fredrik Sporre, Ungdomsledare
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Tack!
Förbundets styrelse tackar alla som på olika sätt bidragit till att vi kunnat ha en intressant och
omväxlande verksamhet. Utan ett frivilligt engagemang skulle det inte vara möjligt att driva
förbundets verksamhet.

På Ålands Brand- och Räddningsförbunds vägnar

Styrelsen
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