Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 11-2018
Plats: Ålands Elandelslag
Tid: Tisdag 11 december 2018 kl. 17.15

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Johan Ehn, ordförande
[+] Jan Lindgrén, viceordförande

[ ] Anders Gottberg

[+] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[+] 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

[+] Sten-Göte Nyman,
utbildningsansvarig

FÖREDRAGNINGSLISTA

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

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

3

§

-

Beslut som tagits per mail
Per mail har styrelsen godkänt följande:
- höstmötesdokumenten
- Att styrelsen och styrelsens funktionärer bjuds på höstmötesmiddagen
- Utbildningspaket med Mary Juusela till en kostnad av SEK 40 500. Stödmedel skall sökas från
landskapsregeringen.
Förslag: Besluten protokollförs med detta.
Beslut: Besluten ovan protokollfördes med detta.
De beslutade kurstillfällena med Mary Juusela den 19/11, 23/11 och 17/12 har avbokats av Mary pga
sjukdom i familjen. Det gick inte att hitta ersättande datum under 2018. Tillfällena är nu istället
planerade till början av 2019. Kostnaden för utbildningspaketet, 40 500 SEK, reserveras till år 2019 i
bokslutet.
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4§

Arbetsgrupp, GDPR
Arbetsgruppen redogör för arbetets status.
Man har skickat in en förfrågan om utlåtande om video och bild till dataombudsmannens byrå.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

5§

Inköp av teknologi
ÅBF behöver komplettera sin tekniska utrustning.
Förslag:
- ÅBF köper in behövlig teknisk utrustning.
Beslut: Medel för inköp av teknisk utrustning avsätts enligt följande:
Skrivare, 705 euro; konferensutrustning, 1 496 euro; dator inklusive docka till konferensutrustningen
1 054 euro; projektor 595 euro, portabel projektorduk 355,50. Därtill köps profilkläder åt
ungdomsledarna för 353,29 euro.

6§

Utdelning av medaljer
På FSB:s 70-årsjubileum som hölls i Kyrkslätt den 17 november, tilldelades ett antal ålänningar
förtjänstmedaljer för sitt arbete verksamheten till fromma.
Förslag: Styrelsen besluter när medaljerna ska delas ut.
Beslut: Styrelsen beslöt att dela ut medaljerna vid ÅBF:s vårmöte i april.

7§

Jämställdhetsplanen
ÅBF behöver färdigställa dels en jämställdhetsplan, dels en integrationsplan.
Förslag: VL får i uppdrag att under vintern ta fram ett förslag på nämnda dokument.
Beslut: VL gavs i uppdrag att under vintern ta fram ett förslag på jämställdhetsplan.

8§

Utbildningsfrågor
Utbildningssamordnaren går igenom aktuella frågor, inklusive förslag till upplägg för Kårchefsdagen. Se
bilagor.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom, sant tar vid behov beslut i frågor
utbildningssamordnaren önskar.
Beslut: Kårchefsdagen ordnas den 19 januari, detta år bjuder ÅBF på lunchen. Sten-Göte och Patrik gör
upp en lista över de personer som ska ha behörighet att fungera som kursledare.
ÅBF noterar att möjligheten finns att eventuellt använda det utbildningsmaterial som tagits fram av
SPEK, och som finns färdigt översatt till svenska. Utbildningschef Anders Ehrnsten, som varit delaktig i
arbetet, kontaktas gällande detta i början av nästa år.
I övrigt antecknade styrelsen informationen om utbildningsfrågorna till kännedom.

9

§

Info från verksamhetsledaren
- Blåljusdagens överskott behöver delas ut.
Beslut: Medlen betalas in till föreningen Vårt Hjärta. VL informerar dem om gåvan.
- ÅBF har fått inbjudan till informationstillfälle om hybridhot.
Beslut: VL lägger ut information om föreläsningen om hybridhot i styrelsens Facebook-grupp.
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Info från ungdomsledaren
- UAU-möte hålls den 6 december, då presenterar ÅBF förslag på upplägg av ungdomsledarkurs.
- Önskemål har inkommit om övningsbank, Robin håller på funderar på hur denna bäst ska förverkligas.
- På middagen för ungdomsledare som hölls i oktober, valdes Gustav Eriksson till
ny ungdomsledare för ÅBF.

11 §

Övriga ärenden

12 §

Övrig information

13 §

Mötets avslutande
Nästa möte tisdagen den 15 januari.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Johan Mansnerus
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