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Ålands Brand– och Räddningsförbund

MEDLEMSINFO

Kvällsföreläsning om Alfrida den 5 mars, överfull sal. Bara en knapp vecka senare hade Finland
undatagstillstånd med en stark rekommendation att inte samlas fler än 10 personer samtidigt.

INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN
En annorlunda vår med annorlunda verksamhet
Ingenting är sig riktigt likt denna vår. Det är något vi känner av privat, i våra yrkesliv och
inom föreningsverksamheten.
I detta nummer tar vi upp diverse aktuella ärenden. Förutom Coronaviruset, vilket berörs
både i en separat artikel och i ordförandes text, handlar Medlemsinfot om utbildning, en diger artikel om försäkringar, ungdomsverksamheten och FSB. Sedan 1 mars har vi en ny utbildningsledare, Mikael Dahlström som presenterar sig närmare i Medlemsinfot.
Vad verksamheten gäller har vi tryckt på paus-knappen. Förutom styrelsens möten är allt
nu skjutet på framtiden. Ingenting är dock inställt. Därtill vill jag berätta att styrelsen på
senaste möte beslöt ändra vår förkortning från ”ÅBF” till ”ÅBRF”.
Ni brandkårister är bra människor, det har jag alltid sagt. Ni sätter andras väl och ve framför ert eget, ni ger av er fritid och era krafter. Ni jobbar ideellt, och ”lönen” är tillhörigheten
och gemenskapen inom kåren. Just nu får denna gemenskap stå tillbaka då alla rekommendationer är att vi ska ta ansvar och hjälpas åt att sakta ner smittspridningen genom att
undvika sociala sammankomster. Det jag märker och hör är att ni inom våra led hörsammar
detta väl. Jag önskar er en bra vår, allt som händer kring oss till trots. Ta vara på varandra
så ses vi när detta lugnat ner sig.
Tove
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ORDFÖRANDE HAR
ORDET
Vårt förbund har det bra
jämfört med andra
lokalförbund i FSBR.
Vi har lyxen att ha anställd verksamhetsledare och utbildningsledare vardera på
20 %, inget annat lokalförbund har det. Vi har också en verksamhet som de andra
förbunden bara kan drömma om.
Men ändå har vi utmaningar framför oss.
Utbildningen behöver fler utbildare. Vi har länge förlitat oss till ett litet antal utbildare med resultat att de blir överlastade och slitna då de naturligtvis också har
ordinarie jobb att sköta. Detta är en fråga som vi har för avsikt att ta upp med
personalen på räddningsverket, men vi behöver även hjälp från kårerna. Det är
viktigt att alla hjälper till så vi kan hålla igång utbildningsverksamheten, annars är
det risk att vi på sikt får problem med nyrekryteringen till kårerna. Vår nya utbildningsledare Michael Dahlström tar gärna emot anmälningar från folk som vill
hjälpa till. Naturligtvis kan vi inte starta upp några utbildningar eller ha några möten innan Coronakrisen är över.
Vi upplever också att det har blivit svårare att få sökande till kursen i rökdykning
som uppfyller de fysiska kraven. Antagningsvillkoren (rökdykaranvisningen) är
under omarbetning i en arbetsgrupp utsedd av Ålands Landskapsregering. Syftet
med arbetet är att se över om det finns något som kan ändras för att få fler som
klarar provet utan att för den skull ta bort kraven. Kårerna borde överlag ta ett
större ansvar för konditions- och styrketräning. ÅBRF avser att hjälpa till på något
sätt för att kårerna ska komma igång. Idéer finns om att ordna föreläsning/kurs
om hur man tar igång träning. Vi har också idéer om hur vi skall kunna hjälpa och
sporra kårerna. Att träna styrka och kondition är bra för alla i kåren oberoende av
vilken uppgift man har. Med en bra fysik blir det möjligt att delta i kårens arbete
mycket längre upp i åldern. Vi hoppas att kårerna kommer att anta utmaningen
så snart vi är Coronafria och kan börja träffas.
Coronakrisen har varit en stor utmaning för våra myndigheter. De sociala medierna flödar över med råd och anvisningar. Källorna är ofta oklara och råden blir
motsägelsefulla. Även de direktiv som kommer från myndigheterna ändras snabbt
men det är ändå landskapsregeringen och våra myndigheter som sitter på adekvat information och gör bedömningar och avvägningar på hur vi ska agera. Uppmaningen är att inte ta råd från källor som inte är förankrade i våra myndigheter.
Våra myndigheter som vi ska följa och lyda är i detta läge Ålands Landskapsregering, ÅHS och våra räddningsmyndigheter. För Ålands del finns information samlad på https://www.ahs.ax/ samt https://www.regeringen.ax/nyheter/har-dufragor-anledning-coronaviruset-har-hittar-du-information.
Vill man ha en bra koll på vad som håller på att hända Finland så är det https://
valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan och https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/
aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19.
Så länge det råder undantagstillstånd blir de beslut som Finlands regering tar
också i kraft på Åland.
Hälsningar från ordförande
Jan Lindgrén
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Brandkårens nödvändiga försäkringar
Jag har fört en hel del diskussioner med försäkringsbolag och med Camilla Hägglund-Palmqvist på Landskapsregeringen främst med anledning av frågan om
olycksfallsförsäkring för de frivilliga brandkårernas personal. Detta visar sig vara
en svårare fråga än vad jag förutsett. Juridisk tolkning av lagen om arbetsolycksfall och räddningslagen visar att det finns en brist som innebär problem för kårerna. Jag tar här nedan upp de olika försäkringarna som kårerna bör ha, antingen
själva eller genom kommunen. Frågan om olycksfallsförsäkring kommer längst
ner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Byggnader
Inventarier
Bilar m.m.
Talka
Ungdomar
Olycksfall vid utryckningar och annan egentlig brandkårsverksamhet

1.
Byggnaderna skall vara försäkrade till ett värde som motsvarar byggnadens nuvarande skick. Det är bra att låta försäkringsbolaget göra en värdering så
att man får ett korrekt försäkringsbelopp. Man kan med fördel ha med en försäkring för verksamhetsansvar i fastighetens försäkring, vilket är bra om kåren eventuellt skulle bli skadeståndsskyldig (enligt lag) gentemot någon annan.
2.
En försäkring för inventarier ska man också ha. Den bör innehålla inventarier i branddepån, kläder och övrig utrustning som förvaras på branddepån, lösöre
som förvaras i bilarna och eventuell annan typ av utrustning som inte ingår i lösöre, till exempel båtar.
3.
Bilarna (släpvagnar, båttrailrar) ska ha en trafikförsäkring och en frivillig
fordonsförsäkring. Det är viktigt att man tänker på värderingen av fordonen. Oberoende av det värde som står i försäkringen så täcker den vid skada enbart till
dagsvärde. Det innebär att man successivt bör göra värdering av bilarna och meddela försäkringsbolaget det nya värdet för att betala en adekvat premie.
4.
En talkaförsäkring är bra om man har aktiviteter som inte är ren brandkårsverksamhet typ att man fungerar som parkeringsvakter eller ordnar
majbrasa. Talkaförsäkringen är en form av olycksfallsförsäkring. Det lönar sig att
studera försäkringsvillkoren på försäkringen så att man är medveten om vad den
täcker. OBS! Talkaförsäkringen täcker inte skador som ungdomar ådrar sig under
juniorverksamhet som kåren ordnar.
5.
Ungdomar som deltar i juniorverksamheten bör i första hand ha en egen
olycksfallsförsäkring, de har då det bästa möjliga skyddet mot olyckor. Kontrollera
med föräldrarna om barnen är försäkrade mot olycksfall.
Kåren kan vid behov teckna en gruppolycksfallsförsäkring för ungdomarna. Alla
som skall försäkras skall namnges i försäkringsbrevet man gör med försäkringsbolaget. Gruppolycksfallsförsäkringen täcker direkta kostnader som olycksfallet orsakar men den har mera begränsningar än en lagstadgad olycksfallsförsäkring
6.
Olycksfallsförsäkringen för kårens medlemmar är den knepiga biten. Enligt eniga juridiska tolkningar är det så att man kan få ersättning på kommunens
obligatoriska arbetsolycksfallsförsäkring enbart om man är anställd av kommunen
och kommunen betalar lön för arbetet. Den anställde skall vara anmäld av kommunen till försäkringsbolaget.
Vi har länge trott att vi hade ett skydd från landskapsregeringen men där är även
en enig juridisk tolkning att lagen är skriven så att ersättning bara kan betalas om
man som FBK:are deltagit i utbildning, skött fastighets eller materielvård eller deltagit i sjuktransporter.
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Försäkringar, forts…
Landskapsregeringen har efter en anhållan från ÅBRF och påminnelser från räddningscheferna nu tagit beslut om att ändra räddningslagen i skyndsam ordning så att
de frivilliga kårernas personal får ett fullgott skydd mot olyckor vid brandkårsarbete.
Vad skyndsam ordning innebär är inte helt klar men tidigast till hösten kan lagändringen vara klar.
Tills lagändringen är klar är det bästa alternativet att var och en kårmedlem har en
egen olycksfallsförsäkring ifall man inte har en fritidsförsäkring från sitt företag. Fritidsförsäkringen från företaget kan innehålla undantag så man behöver kontroller
villkoren. Enligt uppgifter från ett försäkringsbolag skall ersättning utgå från första
dag vid olycka så det ska inte drabba arbetsgivaren på annat sätt än att man kan bli
borta från arbetet en tid.
Kåren kan om man så vill teckna en gruppolycksfallsförsäkring för medlemmarna.
Den ger inte ett lika bra skydd som en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring men
den täcker de direkta vårdkostnaderna och eventuell invaliditetsersättning. Däremot
täcker den inte inkomstbortfall.
Tyvärr är läget så och vi har inte kunnat hitta någon annan lösning om inte kommunerna går och frivilligt täcker sådana kostnader men det är då upp till var och en
kommun att ta ställning till det. De har ingen juridisk skyldighet att göra det men om
man så vill en moralisk.
För ytterligare frågor och utredningar rekommenderar jag att ni kontaktar ert försäkringsbolag.

Saltvik 26 mars 2020, Jan Lindgrén

Kort om Corona och följderna för vår
verksamhet
Coronaviruset har fått världen på knä, och även verksamheten för ÅBRF påverkas.
De beslut vi hittills tagit innebär inte att något ställs in helt, men vi har skjutit i princip all verksamhet på framtiden:
Vårt vårmöte är uppskjutet. När det hålls blir det endast i form av ett regelrätt möte utan efterföljande
social sammankomst.
Utbildningen är helt pausad, så även de kvällsföreläsningar vi planerat under våren.
Kårbesöken skjuts på framtiden.
Kårchefsträffen och mötet med utbildarna på Mariehamns Räddningsverk är framskjutna.
Ungdomsverksamheten är pausad.
Den enda verksamhet ÅBRF har just nu är att styrelsen fortsatt håller regelbundna möten. Vid senaste möte den
19 mars var några på plats, utspridda i ett stort rum, och lika många styrelsemedlemmar deltog per länk. Framöver för ett tag är det sannolikt att mötena blir helt på distans.
Ni i kårerna har fått direktiv av våra räddningsmyndigheter, i korthet går det ut på att som vanligt åka på räddningsuppdrag men i övrigt inte ha någon verksamhet.
I ordförandes text understryks vikten av att hämta information från tillförlitliga källor. Där finns även ett antal
nyttiga länkar.
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Vår nya utbildningsledare
Hej alla brandkårister!
Mikael Dahlström heter jag, och är ny utbildningsledare hos ÅBRF
sedan 1 mars. Lite bakgrundsfakta om mig, har sysslat med FBK verksamhet sedan 12 års ålder.
Är idag aktiv i Strandnäs FBK och även vice kårchef.
Jag skall försöka göra mitt bästa att tillmötesgå kårernas behov av utbildning och
föreläsningar.
Alla kårer har olika behov av
utbildning så där kommer första
utmaningen för mig, att ta reda på
behovet ute hos er.
P.g.a. rådande omständigheter
med coronavirusutbrott, så står all
utbildningsverksamhet stilla i väntan på att allt skall börja återgå till
det normala. Ingen vet exakt när
det kommer att ske så vi får snällt
vänta på rekommendationer ifrån
myndigheterna.
Detta gäller allt ifrån kårchefsdag,
föreläsningar, kurser med mera.
19/3 hade ÅBRF möte, räddningscheferna Karl Nordlund och Lennart
Johansson var inbjudna till diskussion och information gällande coronavirussituationen, framtida utbildningsbehov diskuterades från deras sida med önskemål.
Jag har som sagt tankar på att komma ut och hälsa på er i kårerna i framtiden,
och vill öppna upp till diskussion om utbildningsbehov.
Vi ska försöka se till att baskurser går varje år, alltså släckningsman, brandkårens 1:a hjälp, räddningsman. Det är kårernas behov som styr allt.
Något som är ett problem är att fylla rökdykarkursen med deltagare, det har varit
problem en tid och problemet kvarstår. Det är något jag kommer att sätta extra
kraft på, att hjälpa er med att få personal att klara konditionskrav som kursen
ställer på deltagarna.
Där öppnar jag gärna en diskussion med er, vad ni behöver för att skall klara av
kraven.
Har ni några frågor eller vill diskutera framtida utbildning?
Skicka ett mejl, utbildning.brandkar@aland.net eller ring 040-3526477.
Var rädd om er där ute i kårerna och tvätta händerna noga.
Mikael
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Information från ungdomsledarna
På grund av coronaviruset har vår verksamhet fått tagit ett uppehåll. Finlands
regering införde flertalet begränsningar för att minimera risken att sprida viruset.
Det innebar för vår del att vi var tvungna att ställa in den tilltänkta ungdomsledarträffen i mars, något som är mycket beklagligt, då den första ungdomsledaträffen för året naturligt lägger grunden för arbetet under året framöver. Vi har
även blivit tvungna att lägga våra planer på fortsatta kårbesök på is, tillsvidare.
Vi ämnar ordna en träff så fort det finns möjlighet för det igen.
Framöver ser verksamheten ännu oklar ut, då vi har rådande restriktioner fram
till och med 13 april, som bland annat begränsar offentliga evenemang till max
10 personer och som även avråder personer från att träffas på allmänna platser i
onödan. Utöver detta har vi även rekommendationer från våra räddningschefer
att begränsa vår verksamhet till enbart uttryckning.
Ungdomssektionen har i sin verksamhetsplan planerat att ordna den traditionsenliga våravslutningen i slutet av maj. Huruvida det är möjligt att ordna den beror
helt på hur rekommendationerna från regeringen och våra myndigheter lyder efter 13 april.
Sommarlägret
Beslut har tyvärr precis tagits att sommarens läger skjuts upp ett år. Tanken är
att nästa år hålla det på den plats det var tänkt i år, nämligen Västankvarn, Ingå.
Finsk-tyskt ungdomsledarutbyte
I september är det aktuellt med det finsk-tyska ungdomsledarutbytet (24.9-27.9)
Vi följer med situationen och ser hur det utvecklas. Ungdomsledare som är över
18 år och intresserade av att delta i utbytet kan anmäla sig till
ungdomsbrandkar@aland.net senast 31.7
Frågor och andra saker rörande utbytet hänvisas också till mailen ovan.
Det löst planerade upplägget kan se ut som följande:
- Workshops och handledda aktiviteter/föreläsningar/Studiebesök/Samövningar
- Middagar, sightseeing och samkväm/fria & planerade aktiviteter kvällstid.
Tanken är att ha minutprogram och övrigt klart senast i början på augusti.
Syftet med utbytet är att networka internationellt med ungdomsledare från Tyskland, men också från Finland. Arbetsspråket är engelska.
Vi kommer att utbyta erfarenheter och kunskap, men även visa upp Åland, och
saker som är unikt hos oss för våra besökare.
Sist men inte minst
Trots rådande situation uppmanar vi alla ungdomsledare att tänka till och framförallt utanför boxen under dessa tider, för att att hålla kontakten med sina ungdomar då det inte kan hållas övningar.
Sociala medier är ett bra verktyg, där man t ex. kan ordna utmaningar eller uppmana att ladda upp bilder/video där man gör en aktivitet som ni ledare satt upp
för er avdelning. Även det enklaste är bra nog, så länge det anknyter till er avdelning och brandkåren samt visar på engagemang från oss ledare.
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Nytt från FSBR
Planeringen för FSBR Kongress denna vår gick in i slutfasen. Hanaholmen var platsen där det skulle ske. Lite annorlunda än tidigare år då det inte där finns möjlighet
att ordna någon parad. Covid19 har dock gjort att kongressen måste ställas in.
Vårmötet skjuts upp till senare tillfälle. Hur det blir med redskapstävlingarna är
oklart, det beror helt på hur länge vi kommer att ha detta läge med undantagstillstånd och restriktioner.
Ungdomsverksamheten tar nya tag efter att ha haft svårigheter att hitta en ordförande. Sonja Lumme tar nu över som ungdomsledare i förbundet efter Sabina Holopainen. Sabina är nu sakkunnig på ungdomsfrågor i styrelsen. Viceordförande i
UAU är Johan Träskman. Hela organisationen runt ungdomsarbetet förnyas men på
samma sätt som tidigare har lokalförbunden representanter i ungdomsarbetsutskottet. Åland representeras av våra ungdomsledare Robin Gestranius och Gustav
Eriksson. Inom ungdomsarbetsutskottet UAU finns arbetsgrupp som förutom förbundets ungdomsledare och viceledare av de sakkunniga i styrelsen och förbundets
ansvarsperson Anders Ehrnsten. De ska förbereda ärenden både till UAU och styrelsen. En ny instruktion har gjorts av UAU och den har godkänts av styrelsen.
Gällande brandkårernas redskapstävling har nya stadgar utarbetats och godkänts.
Tävlingarna heter numera Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds redskapstävlingar. Tävlingen körs med 2 klasser, en allmän klass där lagen kan bestå
av blandlag med damer och herrar samt en klass för damer. Damklassen kör
samma bana som blandklassen med ändringen att damerna inte behöver flytta motorsprutan.
På årets första mötet konstituerade sig styrelsen och valde Jan Lindgrén till viceordförande och sekreterare. Arbetsutskottet återvaldes och består av Jan Lindgrén,
Clas Tallgren, Torbjörn Lindström och Hans-Peter Lindgren. Roger Roos är föredragande och sekreterare i AU.

Kort från styrelsen
Aktuella ärenden just nu är:
•

Bevaka situationen med hänsyn till COVID –19 viruset.

•

Få en större pool med utbildare som kan dra våra kurser

•

Försäkringsfrågan

Det var det
Hör gärna av er med
feedback & önskemål om
reportage.
Jag tar även gärna emot
material från er till nästa
Medlemsinfo. Vi hörs!
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