Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 10-2020
Plats: Via Teams/på plats på Bodegan
Tid: Fredag 11 december 2020 kl. 17:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Jan Lindgrén, ordförande
[ ] Maria Svedmark, viceordförande

[+] Robin Mattsson

[+] Caroline Engman

[+] Jennica Westerlund

[+] Kurt Erämetsä

[+] Sam Eklöw

[+] Richard Hagberg

[+] Simon Söderlund

[+] Robin Gestranius
[ ] Mats Sjöblom
[ ] Robin Skog
[+] Henrika Österlund

[
[
[
[

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

] Gustaf Eriksson
] Inger Eriksson
] Johan Mansnerus
] Alexandra Lillie

[+] Mikael Dahlström,
utbildningsansvarig

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Richard Hagberg.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Richard Hagberg.

3§

Begäran om synpunkter på förslag till ny anvisning om rökdykning
Ålands landskapsregering tillsatte den 29.1.2020 en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till
reviderad anvisning för rökdykning. Gruppen har nu kommit med ett förslag till vilket ordförande skrivit
ett förslag till utlåtande (se bilagor).
Förslag: Styrelsen diskuterar förslaget till utlåtande.
Beslut: Styrelsen diskuterade förslaget och gav ordförande och verksamhetsledare i uppdrag att
formulera ett utlåtande utgående från diskussionen på mötet. Se bilaga.
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4§

PM från revisorerna
Våra revisorer har skrivit en bilaga till revisionsberättelsen. Kassör Sven-Anders Danielsson presenterar
innehållet.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Med anledning av att kassören inte var närvarande vid mötet bordläggs ärendet till nästa möte.

5§

Kårbesök
Styrelsens kårbesök har varit på ”paus” sedan pandemin startade. Styrelsen diskuterar om det är dags att
starta upp dem igen, och i så fall lämpligen kombinera dem med de besök utbildningsledaren för
närvarande gör till kårerna. Vårdö FBK står i tur att få besök av ÅBRF.
Beslut: Kårbesöken upptas igen. Verksamhetsledaren och utbildningsledaren kontaktar Vårdö FBK och
hör om de vill ha besök av oss och i så fall när.

6§

Brandkårsmuseet
Styrelsen brukar minst en gång per år diskutera brandkårsmuseet och olika förslag till framtida
utveckling av det.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Robin Mattsson berättade om en ny fastighet som är till salu i Lumparland. En grupp bestående
av Jan Lindgrén, Robin Mattson, Mikael Dahlström, Sam Eklöw och eventuellt VL åker och ser på
fastigheten efter nyår. Beslöts också att ÅBRF träffar Stefan Häger för att höra hans syn på
brandkåsmuseets framtid.

7§

Info från verksamhetsledaren
- Ett föreläsningstillfälle om de stora skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 hålls via länk den 20
januari. Föreläsare är Peter Arnevall, förbundsdirektör och räddningschef vid Storstockholms
brandförsvar.
- I februari eller mars ordnas en eller flera föreläsningar på tema djur och bränder, denna gång handlar
det om kor och vi kommer att vara på Tomtens mjölk i Saltvik.
- Ordförande, viceordförande, utbidningsledaren och VL har träffat tre av de fyra vakterna på MRV för
att efterhöra om det finns intresserade utbildare hos dem. Träffarna har varit trevliga och även påmint oss
om vikten av att ses oftare. Efter att vi träffat alla vakter och hunnit sammanställa vad som framkommit
presenteras det utförligt för styrelsen.

8§

Info från ungdomsledaren
- Föreläsningen för ÅBRF:s ungdomsledare på temat hur man som vuxen och ledare bemöter och talar
med barn och unga måste tyvärr ställas in pga för litet intresse.
- Ungdomsledarnas kårbesök kommer att fortsätta efter nyåret.

9§

Utbildningsfrågor
Föreläsningen om brand i solceller blir inkommande torsdag den 17 december.
Mikael kommer efter nyår att åka runt till kårerna och höra om det finns intresserade utbildare hos dem.
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10 §

Övrig info

11 §

Övriga ärenden
Beslut: Styrelsen beslutar att Sven-Anders Danielsson befullmäktigas till att teckna förbundets namn via
suomi.fi

12 §

Mötets avslutande
Nästa möte torsdagen den 21 januari.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 202___

_______________________________
Protokolljusterare
Richard Hagberg
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Remissvar, anvisning om rökdykning
Ålands Brand- och Räddningsförbund anser att ett gediget och gott arbete lagts ner på de nya
rökdykaranvisningarna, dock har vi ett par påpekanden.
-

Under genomgången av den föreslagna rökdykaranvisningen kunde vi konstatera att det
ställvis finns uppenbara tolkningssvårigheter av texten, delvis på grund av språkliga fel. En
genomgång av dokumentet där möjligheten till olika tolkningar minimeras vore viktig.

-

Därtill anser ÅBRF att det är av vikt att dokumentet ”Behörighet för personal i
avtalsbrandkårerna som deltar i räddningsverksamhet” enligt LR beslut K24/09/5/2 (där bl.a.
antagningskraven till kurs i rökdykning ingår) samtidigt revideras så att dokumenten
överensstämmer med varann.

ÅBRF utarbetar gärna förslag på ändring av antagningskraven för rökdykarkursen i dokumentet
”Behörighet för personal i avtalsbrandkårerna som deltar i räddningsverksamhet”. ÅBRF kan även
delta i arbetet med att gå igenom rökdykaranvisningen i syfte att minimera möjligheten till olika
tolkningar.

Mariehamn den 16 december 2020
Åland Brand-och Räddningsförbund r.f.

Jan Lindgrén, ordförande

Tove Jansson, verksamhetsledare
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