Ålands Brand och
o Räd
ddningsfö
örbund Rf.

Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 11-22013
Plats: Per mail
Tid:: Måndag 7 oktober

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

[+]] Johan Ehn, orrdförande
[ ] Emmelie Rud
da

[ ] Roger Henriksson

[+]] Jan Lindgrén

[ ] Bertel Eriksson
n

[+]] Johan Mansneerus

[ ] Patrik Lindberg
g

[+]] Robin Mattsso
on

[ ] Sven Sjölund

[ ] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögåård

[+]] Sten-Göte Ny
yman
[ ] Johan Jansson
n, ungdomsledaare
[+]] Sol-Britt Blom
mqvist, damsekktion

[ ] Torvald Jansso
on
[ ] Fredrik Sporre, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kasssör

[ ] Jan Lindholm, utbildningsansvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Verksaamhetsplan 20014
Verksam
mhetsplanen för
f år 2014 gåås distribuerad
des till styrelseemedlemmarnna per mail.
Beslut:: Verksamhetssplanen godkäändes, se bilag
ga.

2§

Höstmöötet den 9 novvember
Inbjudaan, seminariepprogram och budget
b
för hösstmötet distribbuerades till sty
tyrelsemedlem
mmarna
per maiil.
Beslut:: Inbjudan, sem
minarieprograam och budgett godkändes. Beslöts
B
även aatt höstmötet börjar
b
kl 18.300.

__________________________________

______
____________________________

Ordförannde
Johan Ehhn

Möttessekreteraree
Tove Jansson
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Verk
ksamhets
splan förr år 2014
4
Ålandss Brand och
h Räddning
gsförbund R.f.
R (ÅBF) ha
ar en mycke
et viktig roll i det totala brandoch rä
äddningsvässendet i Lan
ndskapet. Då
D ÅBF fung
gerar som en
e takorgan
nisation för
avtalsbrandkårerna är det avv stor vikt att förbundett utvecklar sin
s verksam
mhet. Idag är
ä
avtalsbrandkårerna första rä
äddningsenh
het på plats
s i mer än 50 % av alla brand- och
h
räddningsuppdrag. För år 20
014 komme
er ÅBF att ha följande delmål
d
i sin verksamhe
et:
•

ÅBF komm
mer fortsätttningsvis attt verka för att
a avtalsbra
andkårerna på ett effek
ktivt sätt ska
all
kunna räd
dda människoliv, begrä
änsa egendo
omsskador och begrän
nsa skadorn
na på miljön
n.

•

Med sin styrelse,
s
sin personal och övriga sa
amarbetspa
artners tillgo
odose att ettt lämpligt och
o
av medlem
mmarna efterfrågat kurrsutbud erb
bjuds medlemskårerna som därme
ed har
möjlighet att upprätth
hålla och utvveckla kårm
medlemmarn
nas kompettens.

•

Agera för att förbundet skall få utökade
u
resurser för sin
n verksamh
het. Framförrallt bör
lösningar för en 20%
% ungdomsle
edare sökas
s.

•

Verka för att ordna befolkningssskyddsutbild
dning samt övrig
ö
skolniing enligt effterfrågan.

•

På ett änd
damålsenlig
gt sätt erbjuda den pers
sonal som varit
v
aktiv i a
avtalsbrand
dkårernas
alarmavde
elningar und
der en läng
gre tid möjlig
ghet att deltta i komplettteringsutbildning.

•

Aktivt stöd
da avtalsbra
andkårernas arbete me
ed att upprä
ätthålla och utveckla ve
erksamhete
en
inom ungd
domsavdeln
ningarna. Detta
D
sker ge
enom regelbundna gem
mensamma
a träffar och
h
aktiviteterr för såväl le
edare som ungdomar
u
vilket
v
ger mö
öjlighet till inspiration och
o idéutbytte.
ÅBF komm
mer att arra
angera lokalt läger för brandkårsun
b
ngdomar på
å Åland. Ålä
ändska
brandkårssungdomar ges möjligh
het att delta
a i nationella
a och samno
ordiska läge
er.

•

På lämplig
gt sätt skap
pa ett större intresse oc
ch förståelse för brandkkårsverksam
mhet så att
avtalsbran
ndkårerna fortsättnings
f
svis kan rek
krytera nya brandkåristter. Framförr allt komme
er
fokus att ligga på att aktivera kvinnor och äldre
ä
samt tidigare aktivva kårmedle
emmar.

•

Förbunde
ets informationsverksam
mhet ska fortsättningsvvis utvecklas så att medlemmarna
a
och andra
a intresserade på ett en
nkelt och sm
midigt sätt hittar
h
inform
mation om fö
örbundets
verksamh
het.
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