Ålands Brand och
o Räd
ddningsfö
örbund Rf.

Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 13-22013
Plats: Strandnääs FBK
Tid:: Torsdag 144 novemberr 2013 kl. 18:30

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, kassör

[+] Jan Lindholm, utbildningsanssvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande
Ordföraande hälsade alla
a välkomnaa och förklarad
de mötet öppnnat 18.40.

2§

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

3§

Bekostn
nad av ÅBF:ss styrelses delltagande i hösstmötet
Förslagg: ÅBF står föör kostnaden (35
( euro/perso
on) för de styrrelsemedlemm
mar som deltog
g på
höstmöötet och den effterföljande middagen
m
på Fu
urulund den 9 november.
Beslut:: ÅBF står förr kostnaden (35 euro/person
n) för de styrellsemedlemmaar som deltog på
p
höstmöötet och den effterföljande middagen
m
på Fu
urulund den 9 november.

4§

nde gällande Lagförslag
L
om
m ny körkortsslag
Utlåtan
ÅBF haar fått en begääran om utlåtaande gällande Lagförslag om
m ny körkortsllag från Åland
ds
landskaapsregering. Ordförande
O
preesenterar det förslag
f
till yttrrande han gjorrt upp.
Förslagg: Styrelsen godkänner
g
ordförandes försllag till yttrandde gällande Laagförslag om ny
n körkortslagg.
Beslut:: Styrelsen disskuterade ärenndet och godkäände med någgra smärre tilläägg ordförand
des förslag till
yttrande gällande Lagförslag om ny
n körkortslag
g.

5§

Statusu
uppdatering, prehospital
p
sju
ukvård
Ordföraande ger en akktuell presentaation av läget vad beträffar prehospital sjukvård.
Förslagg: Styrelsen anntecknar inforrmationen till kännedom.
Beslut:: Ett avtal melllan Röda Korrset och ÅBF diskuteras.
d
Syyftet med avtaalet är att klarlägga vad ÅBF
F
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ansvaraar för och vad Röda Korset ansvarar för vad
v gällande den
d prehospitaala sjukvården
n (utgående fråån det
förslag ÅHS gör uppp). Johan Ehn, Jan Lindgrén
n och Tove Jannsson arbetar vidare med deetta från ÅBF:s
sida.

6§

ÅBF frramtidsstrateggi, diskussion och sammanf
nfattning av frramtidsdagen och styrelsen
ns seminarium
m samt
om hurr vi går vidaree
På fram
mtidsseminarieet den 9 novem
mber gav styreelsen i löfte attt till Vårmöteet 2014 ha gjort upp en långgsiktig
framtiddsstrategi för ÅBF.
Å
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
fram
mtidsseminarieet och uppgöraandet av ett föörslag till lång
gsiktig strategii.
Beslut:: En arbetsgruupp bestående av Johan Ehn
n, Jan Lindgrénn, Sten-Göte N
Nyman, Robin
n Mattsson, Tove
T
Janssonn samt en reprresentant för ungdomarna
u
och en för dam
merna tillsätts fför att göra up
pp ett förslag till
t
långsikktig framtidsstrrategi. Arbeteet skall vara slutfört i slutet av januari/börrjan av februaari.

7§

Kårchef
efsträff den 111 januari
Utbildnningsansvarig Jan Lindholm
m presenterar förslaget
f
till program
p
för kåårchefsträffen den 11 januarri.
Förslagg: Styrelsen godkänner
g
försslaget till prog
gram för kårchhefsträffen.
Beslut:: Styrelsen goddkände förslagget till prograam för kårcheffsträffen. En eenkät gällandee utbildningen
skickass till kårerna fööre mötet.

8§

Julmidddag för ÅBF::s styrelse
Förslagg: VL bokar juulmiddag i sam
mband med decembers
d
styrrelseträff.
Beslut:: Sol-Britt bokkar julmiddag på Soltuna deen 16 decembeer kl 20 (18 december = resservdag).

9§

Info fråån verksamheetsledaren
• Förslag: ÅB
BF spikar helggen efter Allh
helgona för ÅB
BF:s höstmötee.
Beslut: Datu
tumet förankraas så det passaar med FSB:s studiedagar. E
En ”årskalend
der” med de daatum
vi känner tilll görs upp i jaanuari och dellges kårerna.
• Påminnelse om Lastbilskkörkort-infotilllfället
• Påminnelse om Haka-kurrsen den 11 deecember
m medel för auudioguide till Svenska kultuurfonden är gjjord. Ordföran
nde/viceordförrande
• Ansökan om
granskar denn och skickar in den inom november
n
månnad.
• Medlemsinffot är ute idagg

10 §

Info fråån ungdomsleedaren
Ingen innfo.

11 §

nen
Info fråån damsektion
Ingen innfo.

12 §

Info fråån utbildninggsansvarige
- Utbilddningsansvarigg Jan Lindhollm har gjort up
pp en preliminnär utbildninggsplan för 2014.
Beslut:: Planen godkäänns som stom
mme för utbild
dningarna undder 2014. En rreviderad plan
n tas fram efterr
kårcheffsträffen.
- Utbilddningsansvarigg önskar få gåå igenom och revidera ÅBF
F:s filmmateriaal som förvaraas på MRV.
Beslut:: Gammalt maaterial rensas bort,
b
med bevarande av visssa rariteter. Uttbildningsansv
varig tar också fram
förslag på nytt materrial som kan köpas
k
in.
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13 §

i
Övrig info
Skattmäästare Sven-A
Anders Danielssson gick igen
nom det ekonoomiska läget, som för närvaarande är bra.

14 §

Övriga ärenden
Översyyn av hemsidann inklusive Kaalendern görs Jan Lindgrénn och Tove Jannsson
Översyyn av videobibblioteket görs av
a Jan Lindho
olm

15 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m måndageen den 16 deceember kl. 18.3
30 på Finström
ms FBK.

__________________________________

______
____________________________

Ordförannde
Johan Ehhn

Möttessekreteraree
Tove Jansson

Protokolllet justerat denn ___/___ 2001___

__________________________________
Protokollj
ljusterare
Robin Maattsson
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