Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 10-2018
Plats: Geta FBK
Tid: Torsdag 20 september 2018 kl. 18.30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Johan Ehn, ordförande
[+] Jan Lindgrén, viceordförande
från § 6
[+] Sam Eklöw

[+] Anders Gottberg

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[ ] Daniel Fellman

[ ] Robin Hjerpe

[+] Robin Gestranius

[ ] Johan Jansson

[ ] Johan Mansnerus
[+] Maria Svedmark
[+] Henrika Österlund

[+] Patrik Lindberg
[ ] Robin Mattsson
[ ] Alexandra Lillie

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

[ ] Christian Rögård

[+] Sten-Göte Nyman,
utbildningsansvarig

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande Johan Ehn förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Johan Mansnerus.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Maria Svedmark.

3§

Utbildningsfrågor
Utbildningssamordnaren går igenom aktuella frågor. Beslut bör tas om kostnad för Första hjälp-kurs i
Kumlinge samt för kurs i psykiskt omhändertagande. Se bilagor.
Förslag: Styrelsen diskuterar utbildningen. Som kostnad för första hjälp kursen i Kumlinge föreslås
150 €/deltagare och för kursen i psykiskt omhändertagande 15 €/deltagare.
Beslut: Som kostnad för första hjälp kursen i Kumlinge beslöts 150 €/deltagare och för kursen i psykiskt
omhändertagande 15 €/deltagare.
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4§

Arbetsgrupp, GDPR
Arbetsgruppen redogör för arbetets status. Vad gäller egna register är mallar för förfarandet klara. Just nu
väntar gruppen på besked hur HAKA ska behandlas samt hur bilder och videor ska behandlas.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

5§

Budget 2019 och verksamhetsplan 2019
Dokumenten (se bilagor, 2018 års dokument) bordlades på senaste möte. Beslöts enligt förslag av
Henrika Österlund att medel skall satsas dels på projekt för nyrekrytering av ungdomar och dels för att
stödja fysisk träning. Även arbetet med En brandkår för alla behöver aktualiseras.
Nytt förslag på budget distribueras av ordförande innan/på mötet.
Förslag: Dokumenten behandlas. De bordläggs sedan för slutligt beslut på planeringsdagen den 9
oktober.
Beslut: Dokumenten diskuterades och bordlades till styrelsens planeringsträff den 9 oktober.

6§

Blåljusdagen 2018
Blåljusdagen hölls den första helgen i september, i år den 1 september.
Förslag: Arbetsgruppen redogör för hur evenemanget utföll.
Beslut: Evenemanget var lyckat och arrangeras igen nästa år. Medlen från korvförsäljningen, 308 euro,
skänks till föreningen Vårt Hjärta.

7§

ÅBF:s höstmöte den 10 november
Lemlands FBK står i tur att stå värd för höstmötet och ungdomslokalen Valborg är bokad. De senaste
åren, speciellt 2017, har antalet deltagare i höstmötet och den efterföljande festen sviktat.
VL har sedan senaste styrelsemöte ringt runt till de flesta kårerna och diskuterat vad de tyckt om
upplägget för höstmötet, vad som varit bra och dåligt samt om det finns förslag på ändringar. En
representant för Lemlands FBK är inbjuden till styrelsemötet för att få vägkost.
Förslag: VL redogör för den feedback som kårerna gett. Beslut tas om formerna för årets höstmöte.
Beslut: VL kontaktar några orkestrar/enmansband gällande spelning på vårt höstmöte. Likaså tas offerter
på catering in. Övriga ”blåljusorganisationer” bjuds in att delta med max fyra personer/organisation till
samma kostnad som våra medlemmar.

8§

Rekommendationer för att utveckla brandkårsverksamheten
Styrelsen beslöt på junimötet att efter sommaren ordna en workshop i samband med ett styrelsemöte.
Roger Roos bjuds in att delta per länk. Ärendet bordlades på senaste möte.
Förslag: Styrelsen diskuterar behovet av workshopen.
Beslut: På nästa styrelsemöte i november deltar Roger Roos per länk.

9§

Info från verksamhetsledaren
VL gick igenom övrig information som framkommit då hon ringt runt till kårerna.
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10 §

Info från ungdomsledaren
En ungdomsledarträff planeras den 26 oktober

11 §

Övriga ärenden
Ungdomsledarkursen, vi försöker få den att arrangeras på Åland. Henrika Österlund tar tag i detta.
Höstens kvällskurser:
Beslut:
- Kvällsinfotillfälle om alarmcentralen och dess verksamhet samt det nya programmet som är på gång,
hålls i november
- Jan Lindgrén pratar med Mary Juusela gällande att hon kommer och föreläser för oss.

12 §

Övrig information
Mariehamns FBK övergår under hösten till att bli en stiftelse. Detta innebär att de blir en s.k.
”övrig medlem”, med samma rättigheter som hittills
ÅBF har till kännedom fått ”Plan över anskaffning av fordon för kommunernas räddningstjänst i
landskapet Åland”. Planen ska anses bindande till år 2023 och riktgivande till år 2028.
Togs upp behovet av att upplysa kring vikten av att hålla vägar ut till stugor etc i gott skick så
räddningsfordon kan ta sig fram

13 §

Mötets avslutande
Nästa möte tisdagen den 6 november på Elandelslaget kl 18.30. Före det hålls styrelsens
planeringsdag den 9 oktober på Ålands Sjösäkerhetscenter.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Maria Svedmark
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