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Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 14-22013
Plats: VSFBK
Tid:: Måndag 166 decemberr 2013 kl. 188:30

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

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

[+] Roger Henrikssson

[+]] 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 kl 18.40.

2§

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

3§

Lastbils
lskörkortet och
h framtiden
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
krinng lastbilskörk
kortet och om vi
v skall göra uupp ett förslag
g till
lösningg.
Beslut:: Minst en kurrs i utryckninggskörning skalll ordnas per år.
å Diskussionnen om
lastbilskkörkort förs vidare
v
med rädddningscheferrna nästa gångg vi träffar dem
m.

4§

f
tegi på lång siikt
ÅBF:s framtidsstrat
På senaaste styrelsemöte tillsattes en
e arbetsgrupp
p bestående avv Johan Ehn, JJan Lindgrén, Sten-Göte Nyyman,
Robin Mattsson,
M
Tovve Jansson sam
mt en represen
ntant för ungddomarna och een för damernaa. Johan Ehn är
ä
sammannkallare och arbetet
a
skall vara slutfört i slutet
s
av januaari/början av ffebruari.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
fram
mtidsstrategin och ger arbetssgruppen vägkkost inför arbeetet med att gööra
upp denn.
Beslut:: Frågor som fördes
f
fram föör arbetsgrupp
pen att diskutera var: Personnal så att vi haar resurser att
genomfföra det vi villl göra (ungdom
mssidan samt ”brandkåren för alla”), marrknadsföring, ekonomi,
brandkåårsmuseet, infformationsstraategi.
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5§

nder
Reportaaget 90 sekun
Reportaaget 90 sekunder som skulle ha spelats in
n under ungdoomslägerveckaan i somras stäälldes in med kort
varsel. Teamet önskaade emellertidd komma till Åland
Å
och göraa reportaget vvid ett annat tilllfälle.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
ärenndet.
Beslut:: Ordförande tar
t kontakt meed filmteamet på nytt för attt diskutera äreendet.

6§

Info fråån verksamheetsledaren
- Påminnnelse att lämnna in uppgifteer till telefonkatalogen

7§

Info fråån ungdomsleedaren
- Väckaa liv i ungdom
msarbetsutskotttet
- Få tilll stånd ett lokaalläger på våreen

8§

nen
Info fråån damsektion
Ingen innfo

9§

Info fråån utbildninggsledaren
- Den 11
1 januari är det
d kårchefsträäff
- Kurs i räddningsarbbete på Vårdö är på gång i Vårdö
V
Kurs i ytlivräddningg i månadsskiftet januari-feebruari

10 §

i
Övrig info
I börjann på januari bllir det ett nytt möte gällande prehospital sjukvård, ordfförande, viceo
ordförande ochh VL
deltar.

11 §

Övriga ärenden
- Ska ÅBF
Å bekosta ett
e ungdomsutbbildartält ellerr inte?
Beslut:: Ärendet förs vidare till unggdomssidan som diskuterarr om det finns behov av dettta eller inte.
- Skattm
mästaren påmiinde gällande kilometerersäättning för 2013, dags att reedovisa
- Vissa obetalda räknningar från kårrerna släpar efter. Styrelsenn diskuterade ddessa.

12 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m måndageen den 20 januuari kl. 18.30 på
p Finströms FBK.
F
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__________________________________

______
____________________________

Ordförannde
Johan Ehhn

Möttessekreteraree
Tove Jansson

Protokolllet justerat denn ___/___ 2001___

__________________________________
Protokollj
ljusterare
Johan Jansson
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