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Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 12-22013
Plats: Hammarllands FBK
Tid:: Måndag 144 oktober 20013 kl. 19:000

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, utbildningsanssvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande

2§

Val av protokoll
p
justterare för möttet
I tur attt justera protokkollet är Johann Jansson.
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Johan Man
nsnerus.

3§

Besök till
t brandkårssmuseet
Dagenss möte inleds med
m ett besökk vid brandkårrsmuseet. Steffan Häger närvvarar.
Styrelseen såg sig om
m på museet inkklusive det ny
ya utrymme soom erbjudit osss, och inform
merades
av Stefa
fan Häger om hur
h året varit. Säsongen 2013 har 570 vuuxna, 343 barnn 7-12 år och 275
2
barn 0-7 år besökt museet.
m
Kulturddelegationen besöker
b
museeet den 21 okto
ober. Museigruuppen samt V
VL närvarar.

4§

Besök till
t Geta FBK
K
VL harr haft kontakt med
m Geta FBK
K gällande ettt besök dit en tisdag i novem
mber eller deccember.
Förslagg: Styrelsen beslutar
b
vilka personer som
m åker till Getaa samt när, förrslagsvis tisdaag 17 decembeer.
Beslut:: VL, Johan Ehhn, Jan Lindggrén, Robin Mattsson,
M
Jan Lindholm,
L
VL och om möjliigt en av
ungdom
msledarna besööker Geta denn 14 januari 20
014.
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5§

het för medlem
mskårerna attt dela ut egna
a förtjänstteckken i sambandd med ÅBF:s höstmöte
Möjligh
Edgar Kalm
K
i Jomalaa FBK föreslåår för ÅBFstyrrelse att alla kåårer under hösstmötet bjuds tillfälle att deela ut
sina förrtjänsttecken och
o intresseprriser samt övriiga eventuellaa utmärkelser. Detta för att uppmärksamm
u
ma och
höja staatusen på det frivilliga
f
arbettet. ÅBF adm
ministrerar (påm
minner, samlaar in samt sam
mmanställer
informaationen) medaan respektive kår
k utser egen
n utdelare.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
möjlligheten att kåårerna kan della ut egna förtj
tjänsttecken occh intresseprisser i
sambannd med ÅBF:ss höstmöte.
Beslut:: Kårerna bereeds tillfälle attt dela ut förtjäänsttecken i saamband med Å
ÅBF:s höstmöte från och meed i år.
Varje år
å skickar ÅBF
F en påminnellse till kårernaa om möjligheeten till detta. Noteras bör att
a förtjänstteckknen
ska sökkas i samband med kårjubileeer.

6§

f
oner på längree sikt
ÅBF:s framtidsvisio
I sambaand med fram
mtidsseminariett den 9 novem
mber kommer kårernas önskkemål om åt vilket håll ÅBF
F ska
utveckllas att börja taa form. Styrelssen hade inled
dande diskussiioner på detta tema på styreelseträffen i
septembber (se bilaga)
a).
Förslagg: Styrelsen foortsätter diskuussionerna och
h formulerar ett
e konkret förrslag efter fram
mtidsdagen.
Beslut:: På framtidsseeminariet ordnnas grupparbeeten på sammaa teman som ppå styrelseträfffen. Utgåendee från
det utökkade material vi har efter frramtidsseminaariet formuleraar styrelsen enn framtidsvision.

7§

Val av ÅBF:s
Å
repressentant i FSB
B:s styrelse
I sambaand med FSB::s studiedagarr i Lovisa hållss även FSB:s styrelsemöte. På mötet skalll väljas ledam
möter
till FSB
B:s styrelse i stället
s
för de soom är i tur att avgå. Mandatperioden löpeer två år.
I tur attt avgå är ÅBF
F:s representannt Jan Lindgréén, ordinarie, med
m Johan Ehhn som suppleeant.
Därtill är sakkunnig inom brand- och
o räddning, Ole Wik medd ersättare Rolland Karlsson i tur att avgå..
Rolandd Karsson har undanbett
u
sig omval.
Förslagg: Styrelsen fööreslår att Jann Lindgrén meed Johan Ehn som
s
suppleantt återväljs som
m representantter för
Ålands brand- och rääddningsförbuund. Styrelsen diskuterar också den sakkuunniga platsen
n i FSB’s styreelse
och utser representannter till höstmötet. ÅBF bek
kostar resor, loogi och deltaggaravgift för reepresentanternna.
Beslut:: Jan Lindgrénn med Johan Ehn
E som supplleant återväljss som represenntanter för Ålaands brand- occh
räddninngsförbund. Sttyrelsen ger Jaan Lindgrén och
o Johan Ehnn i uppdrag attt sondera terräängen vad gälller den
sakkunnniga platsen. Johan
J
Ehn meed Jan Lindgréén som ersättaare representerrar ÅBF på FS
SB:s höstmötee.
ÅBF beekostar resor, logi och deltaagaravgift för representanterna. Åtminstoone ordförandee, viceordföraande
och VL
L åker till Lovisa.

8§

Reseförrslag till FSB
B:s studiedagaar i Lovisa
VL harr jämfört olikaa alternativ förr resan till Lov
visa.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
de olika
o
alternativ
ven.
Beslut:: Vi reser till Helsingfors
H
m kvällsfärjaa den 14 novem
med
mber och hem
m från Åbo på kvällen den 16
1
novembber. VL tar in offerter från Viking
V
Line och
o Tallink Sillja. Resan marrknadsförs sed
dan till kårernna så
hugade resenärer kann komma medd.
Ungdom
msledarna harr program även på söndagen
n och arrangerrar själva sin hhemresa.

9§

112-daggen?
Jenny Broman
B
från Alarmcentrale
A
n har hört sig för gällande om
o vi har intreesse att göra något
n
slags
gemenssamt arrangem
mang i sambannd med 112-daagen, dvs 11 februari
f
2014 (se bilaga).
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
försllaget.
Beslut:: Idén är bra, men
m eftersom det infaller påå en vardag haar brandkårernna svårt att delta med störree
evenem
mang. Vi avståår därför detta år.
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10 §

HAKA--kurs
VL harr haft kontakt med
m Roger Rooos gällande en
e HAKA-kurrs i november och han har skickat
s
förlag på
datum som
s
passar hoonom.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
lämpplig kväll och
h plats för kurssen.
Beslut:: HAKA-kurseen ordnas 11/12. Vi behöveer minst 10 annmälda för att kursen ska ordnas. VL hör med
skolornna eller Medis om vi kan få tillgång till en
n datasal.

11 §

Kvällskkurs, lastbilskkörkort
VL harr haft kontakt med
m Fanny Grranskog och Eva
E Fellman gällande
g
ett kvvällstillfälle med
m informatioon om
möjlighheter och probblem i sambannd med lastbilsskörkort.
Förslagg: ÅBF ordnaar ett kvällstillfälle på tematt Lastbilskörkoort. Styrelsen diskuterar läm
mplig kväll occh
plats.
Beslut:: VL samordnar datum för kursen
k
och skiickar ut inbjuddan till kårernna. VL hör om
m Hotell- och
Restaurrangskolans auuditorium är ledigt.
l

12 §

Rapporrt från besökeet till Sottungaa FBK
ÅBF beesökte Sottungga FBK den 9 oktober. Resenärerna beräättar kort om trräffen.
Beslut:: Styrelsen anttecknade sig innformationen till kännedom
m.

13 §

Info fråån verksamheetsledaren
- PAF-aansökningarnaa
- Arbetsgruppen nya kurser

14 §

Info fråån ungdomsleedaren
Ungdom
msledarna kom
mmer under hösten
h
att ordn
na ett brett mööte gällande lookalläger efterr nyår. Samtidigt ska
nästa årrs verksamhett diskuteras occh en plan för den läggas uppp. 21 ungdom
marna deltog i tävlingar i
Evitskoog den 5 oktobber. Ett lag fråån Kökar FBK
K vann frågespporten och ett från Strandnääs FBK kom tvvåa i
slang- och
o pyttspruteestafetten.

15 §

nen
Info fråån damsektion
Sol-Briitt informeradee från damernnas utbildningssdagar i Evitskog, där hon ddeltagit.
Damernna har möte däär Sol-Britt koommer att info
formera bl.a. om
o de nya tankkarna gällandee damverksam
mheten.
Damernna planerar ävven en yogakuurs.

16 §

Info fråån utbildninggsledaren
Första hjälpkursen
h
i Vårdö
V
avslutaades i helgen. Ett tiotal perssoner deltog.
På onsddag börjar kurrs i rökdykningg med sex delltagare.
Kurs i ytlivräddning
y
ordnas den 9--10 novemberr.
Förslagg till ämnen föör ÅBF:s kvälllsinfotillfällen
n:
- Själlvmord, samarrbeten och förrebyggande arrbete
- Canncer, risker ochh förebyggandde åtgärder
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17 §

i
Övrig info
Ordföraande, viceordfförande och VL
V var på information om föörsta delvård ttill ÅHS den 18
1 september..

18 §

Övriga ärenden
Inga övvriga ärenden.

19 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m torsdagenn den 14 noveember kl. 18.3
30 på Strandnääs FBK.

__________________________________

______
____________________________

Ordförannde
Johan Ehhn

Möttessekreteraree
Tove Jansson

Protokolllet justerat denn ___/___ 2001___

__________________________________
Protokollj
ljusterare
Johan Maansnerus
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