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O
Ordinarie
medlem
mmar

Ersätttare

[ Jan Lindgrén, Ordförande
[+]
[ ] Kristian Aller, V. ordförandde

[ ] Svven Sjölund

[ ]Bertel Erikssson

[ ] Joohan Ehn

[ Johan Manssnerus
[+]

[ ] Paatrik Lindberg

[ ]Jonas Rosenq
qvist

[ ]R
Roger Henriksso
on

[
[+]Sam
Eklöw

[ ] Joohan Söderlund
d

[ Sten-Göte Nyman
[+]
N

[ ] Torvald Jansson

Ö
Övriga:

Övrigga

[ ] Fredrik Sporrre, Ungdomsleed.

[ ] Joohan Jansson, Ungdomsled.
U

[[+] Sol-Britt Blomqvist, Damssektion
[ ] Sven-Anderrs Danielsson, kassör
k

[ ] Tove Jansson, Verksamhetsleda
V
are
[ ] Paatrik Lindberg, Utbildningsanssvarig

PROTOKO
OLL
1§

Mötets öppnande
Mötet startade
s
kl 18.50. Ordförandde hälsade allaa välkomna occh förklarade mötet öppnat.

2§

fö mötet
Val av sekreterare för
Till sekkreterare för mötet
m
valdes Tove
T
Jansson.

3§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Sten--Göte Nyman
n.
Beslut:: Sten-Göte Nyyman valdes till
t protokollju
usterare.

4§

ning 2012
Utbildn
Utbildnningsansvarig Patrik Lindbeerg är kallad tiill mötet.
Förslagg: Program göörs upp för uttbildningen un
nder året.
Beslut:: Patrik Lindberg var inte med
m på mötet men
m konsulterrades via telefo
fon.
• Släckningsm
mannakurs kommer att dra igång i slutet av februari.
• Brandkårenns första hjälp - april 2012
2
• Rökdykningg – april-maj 2012
h höjd – marrs 2012
• Arbete på hög
des. ÅBF’s styyrelse önskar aatt kursen ord
dnas vecka 12 i
• Behovet av enhetschefskuurs diskuterad
mars.
På höstten ordnas rädddningsmannaakurs, eventuellt första delvåårdskurs samtt en andra arbeete på hög höjjdkurs.
Patrik Lindberg
L
ger slutliga
s
förslagg till datum fö
ör kurserna.

5§

Bokslut och årsmötee
Förslagg: En tidsplann för bokslut och
o årsmöte gö
örs upp.
Beslut:: Mötet anser att
a allt bör varra samlat i sam
mma dokumennt: ÅBF, damssektionen och
h ungdomssekttionen.
Tidsplaanen godkändees enligt bilagga ett, dock så att styrelsemöötena spikas bbara ett i tagett framåt i tidenn.
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6§

Kongreess 2012
- Staatusrapport fråån ansvariga
•
•
•
•
•

Sam Eklöw angående supééarrangemanget
A
om paraden
Kristian Aller
Jan Lindggrén om kongressuutrymmen
Samtliga om
o föreläsningar
Jan Lindggrén om logi och resor
r

- Buudget för konggressen
- Proogram och inbbjudan
•
•
•

Kostnaderna för kongresssen är höga. Om
O vi lämnar bort
b showgrupppen minskar kostnaden meed 9
euro per perrson och ytterligare 12 euro
o per person om
m vi har ett ålländskt band istället
i
för dett
svenska shoowbandet. Maao är det möjligt att spara inn 21 euro per ddeltagaravgift på underhållnningen.
Gällande koongressutrymm
mena så berorr det på hur myycket sponsorrmedel som ko
ommer in, eveentuellt
hålls lördaggens program i stadshuset isstället för Alanndica.
Föreläsninggarna: Tove haar haft kontaktt med Anders Näsman/Subssea exploratio
on som var denn som
hittade cham
mpagnevrakett. Han är posittiv till att kom
mma och förelääsa en timme på
p temat
”Champagnnevraket – en skattkista
s
på havets
h
botten””. Han kan äveen höra med den
d person som
m
jobbat med konservering och omkorkn
ning av flaskorrna, om intressse finns. Föreeläsningen blirr i så
fall två timm
mar lång.

Beeslut:
• Champangeeföreläsningenn: Tidsramen ger ej utrymm
me för två föreeläsare på temat, så konservvatorn
behöver intte komma.
• Budgeten giick igenom occh anmälningssavgiften beslöts till 70 euroo.
s
direkt tilll ÅBF. Bokninngarna sker viia hemsidan där
d ett
• Bokning och betalning avv kongressen sker
formulär göörs upp. Formuuläret bör gen
nerera mail tilll brandkar@alland.net samt till skattmästaaren så
denne kan kontrollera
k
att betalningarnaa kommer in. Vid frågor kaan man kontak
kta ÅBF’s
verksamhetsledare eller ordförande.
o
Reesor och logi bokas
b
via Vikking Line. Deaadline för Viking
Line är 17 mars,
m
anmälann till ÅBF kan
n även ske senare. Vid boknningar senare än
ä 17 mars koommer
det an på deeltagarna att sjjälva ordna logi.
D är ännu osääkert med visssa sponsorer. T
Tove kontaktaar PAF och
• Program och inbjudan. Det
d går med dde sponsorer han kontaktat.
Alandiabolaagen. Tove koontaktar Bertell och hör hur det
Ordförandenn och verksam
mhetsledaren gör
g klart ett föörslag till inbjuudan.

7§

Förelässningar 2012
Förbunndet borde regeelbundet ordnna föreläsningaar i aktuella äm
mnen.
Förslagg: Styrelsen fuunderar på akktuella ämnen till styrelsemöötet.
Beslut:: Arbete på vääg är ett intresssant tema. Steen-Göte Nymaan har redan hhaft kontakt med
m Gustaf Sirén
som är positiv till attt berätta mer om
o det i samrååd med polisenn. Sten-Göte jjobbar vidare med detta.

8§

Info fråån verksamheetsledaren
Telefonnkatalogen är klar att skickaas ut, frågan är
ä i vilket form
mat.
Statistikken skall varaa inlämnad sennast 18 januarri. Fem kårer har
h hittills läm
mnat in materiaal.
Beslut:: Telefonkatalogen trycks upp
u och skickaas i två exempplar till varje kkår. Tove ringeer runt till kårrerna
och påm
minner om staatistiken samt pushar på enh
hetschefskurseen.

9§

Info fråån ungdomsleedaren
Ingen specifik
s
info har
h kommit infför mötet. Tov
ve kontaktar ungdomsledarn
u
na gällande attt de skickar inn
underlaag till verksam
mhetsberättelseen.
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10 §

nen
Info fråån damsektion
På årsm
mötet skall en damsektion utses.
u
Idag finn
ns inga stadgaar. Sektionen kkommer självaa att göra upp
anvisniingar för arbettet.

11 §

Info fråån utbildninggsledaren
Se § 4.

12 §

i
Övrig info
Ålands Landskapsreggering har bettalat ut stödet för verksamhetsledaren.

13 §

Övriga ärenden
Inga övvriga ärenden.

14 §

Mötets avslutning
Mötet avslutades
a
kl 21.00.
2
Nästa möte
m onsdagen
n den 15 februuari kl. 18.30 på ÅEA.

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Jan Lindgrén
L

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Sten--Göte Nyman
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