Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F.
PROTOKOLL
VÅRMÖTET 2015

Vid Ålands Brand- och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den
17 april 2015 kl. 18:30 behandlades följande ärenden:

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.30.

2. Väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare
För mötet valdes:
Ordförande:
Sekreterare:
Protokolljusterare:
Rösträknare:

Johan Ehn
Tove Jansson
Henrika Österlund och Johan Mansnerus
Henrika Österlund och Johan Mansnerus

3. Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet
Enligt stadgarna sker möteskallelsen genom brev till samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet.
Kallelsen har skickats som brev till samtliga medlemmar mer än fyra veckor innan mötet.
Totalt fanns medlemmar med fullmakt från 11 kårer och 6 kommuner representerade, dvs totalt 17 medlemmar.
Närvarolistan bifogas.

4. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse för 2014
Beslut: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 föredrogs och mötet godkände verksamhetsberättelsen.

5. Föredras bokslutet för 2014 samt revisorernas berättelse
Beslut: Antecknas att styrelsens förslag till bokslut samt revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2014 föredrogs för
mötet.

6. Fattas beslut om fastställande av bokslutet
Beslut: Mötet beslöt enhälligt att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsår 2014.

7. Fattas beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2014.
Beslut: Mötet beslöt enhälligt att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsår 2014.

8. Fattas beslut om medlemsavgifterna för år 2016.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift. Medlemsavgiften för år 2015 är för kommuner: 35 €/år + 0,03 €/invånare/år.
För övriga medlemmar 35 €/år.
Beslut: Medlemsavgifterna bibehålls på 2015 års nivå, d.v.s. för kommuner 35 €/år + 0,03 €/invånare/år samt för övriga
medlemmar 35 €/år.
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9. Revidering av förbundets stadgar
Både de gamla stadgarna och det nya förslaget bifogas kallelsen. Förändringarna är markerade med gult och följande
paragrafer påverkas: § 10, § 12, § 15.
Beslut: Mötet godkände förslaget till nya stadgar, se bilaga. Beslut om att ändra stadgar ska fattas på två på varandra
följande förbundsmöten, varvid de tas upp på nytt på höstmötet 2015.

10. Utdelning av Brandkårens Oscar
Brandkårens Oscar delas från och med 2014 årligen ut på ÅBF:s vårmöte till en kår eller grupp av människor som på något
sätt utmärkt sig positivt under det gångna året.
Förslag på nomineringar till priset meddelas verksamhetsledaren senast den 9 april.
2015 års pris tillfaller Geta FBK med motiveringen:
”Kåren har de senaste åren märkbart ökat sin aktivitet och lyft sin verksamhet. De utgör ett föredömligt exempel på hur en
kår på kort tid kan vända en negativ trend till det positiva och genom en målmedveten insats få till stånd en aktiv
verksamhet som andas framtidstro.”

11. Behandlas i möteskallelsen nämnda övriga ärenden.
Ärende som medlem önskar att skall behandlas vid förbundsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tre veckor
innan mötet. Inga skrivelser har lämnats in.

12. Mötets avslutande.
Mötet avslutades kl 19.00.

Undertecknas:

Mariehamn den 19 maj 2015

________________________
Johan Ehn, ordförande

________________________
Tove Jansson, sekreterare

________________________
Henrika Österlund, protokolljusterare

_________________________
Johan Mansnerus, protokolljusterare
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