Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2020
Plats: Ålands Elandelslag
Tid: Tisdag 21 januari 2019 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Jan Lindgrén, ordförande
[ ] Maria Svedmark, viceordförande

[ ] Robin Mattsson

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[ ] Kurt Erämetsä

[ ] Sam Eklöw

[+] Richard Hagberg

[ ] Simon Söderlund

[+] Robin Gestranius
[+] Mats Sjöblom
[+] Robin Skog
[+] Henrika Österlund

[ ] Gustaf Eriksson
[+] Inger Eriksson
[ ] Johan Mansnerus
[ ] Alexandra Lillie

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

[ ] Sten-Göte Nyman,
utbildningsansvarig

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Maria Svedmark.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Richard Hagberg.

3§

Blåljusdagen 2020
Blåljusdagen 2020 ordnas samtidigt som Ålands sjöräddningssällskap håller en internationell
sjöräddningstävling i Mariehamn. Datumet är första lördagen i september, vilket i år är den 5 september.
Stephan Remmer från Sjöräddningen berättar mer om projektet.
Förslag: Parterna diskuterar samordningen av aktiviteterna
Beslut: Alla samarbetspartners för Blåljusdagen kallas till ett möte, där de får ge sin åsikt om årets form
och plats för Blåljusdagen.
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4§

Styrelsens konstituerande
Styrelsen väljer viceordförande, kassör och sekreterare för år 2020.
Förslag: Till viceordförande väljs Maria Svedmark, till kassör Sven-Anders Danielsson och till
sekreterare Tove Jansson.
Beslut: Till viceordförande valdes Maria Svedmark, till kassör Sven-Anders Danielsson och till
sekreterare Tove Jansson.

5§

Preliminärt bokslut 2019
Kassör Sven-Anders Danielsson presenterar det preliminära bokslutet.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Ärendet bordlades till nästa möte.

6§

Tidtabell för bokslut, verksamhetsberättelse och styrelsens möten
VL presenterar tidtabellen (se bilaga).
Förslag: Styrelsen diskuterar tidtabellen och godkänner den.
Beslut: Styrelsen diskuterade tidtabellen och godkände den efter vissa ändringar.

7§

Skrivelse till landskapsregeringen gällande 83 § räddningslagen
Ordförande informerar om ärendet.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

8§

Anlitande av Christoph Treier
Förslag: Styrelsen diskuterar möjligheten att anlita Christoph Treier för att föreläsa bland annat kring
konsten att förstå olika personlighetstyper och lära sig ta tillvara deras styrkor.
Beslut: VL hör med Christoph Treier om han kan komma och föreläsa för oss enligt liknande modell
som den i Kuggom.

9§

Hyror brandkårsmuseet 2020
Förslag: Styrelsen beslutar vilken fordonshyra som skall uppbäras under 2020. Hyran 2019 var 220
euro/fordon.
Beslut: Styrelsen beslöt att bibehålla samma hyresnivå under 2020, d.v.s. 220 euro/fordon.

10 §

Tillsättande av arbetsgrupp för att bereda ett förslag till reviderad rökdykaranvisning
Landskapsregeringen har beslutat tillsätta en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till reviderad
rökdykaranvisning. Gruppen består av Lennart Johansson (ordförande), Karl Nordlund, Sten-Göte
Nyman, Patrik Lindberg, Dan-Ola Westerlund och Sam Eklöw. Förslaget skall presenteras för
landskapsregeringen senast den 9 april 2020.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

11 §

Sena faktureringar
ÅBF har fått in önskemål om att diskutera hur man kan förbättra de idag stundtals sena faktureringarna.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Ärendet diskuterades kort och bordlades sedan till nästa möte.
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12 §

Fördelning av ansvarskårer
Förslag: Den nya styrelsen ser över fördelningen av ansvarskårer (nuvarande fördelning, se bilaga).
Beslut: Ansvarsfördelningen gicks igenom och kårerna fördelades mellan styrelsemedlemmarna.

13 §

Kommunikationsstrategins ansvarspersoner
ÅBF antog en kommunikationsstrategi 2019. Denna skall nu skickas ut till kårerna, och kontaktuppgifter
ska begäras in. Sedan kan ÅBF:s egen hemsida, som under 2019 pga GDPR inte varit helt up to date
uppdateras med aktuella kontaktuppgifter till medlemskårerna.
Innan kommunikationsstrategin skickas ut behöver ansvarspersonerna uppdateras.
Förslag: Den nya styrelsen ser över kommunikationsstrategins ansvarspersoner (nuvarande fördelning,
se bilaga).
Beslut: Kommunikationsstrategins ansvarsområden gicks igenom och fördelades mellan
styrelsemedlemmarna.

14 §

Info från verksamhetsledaren
- ÅBF är med på JC-kartan i år igen, till en kostnad om 94 euro.
- ÅBF har köpt en rejäl grill i samarbete med Hammarlands FBK, som kommer att förvara den.

15 §

Info från ungdomsledaren
- Robin G, Gustav, Ika och Sonja var senaste vecka på ett produktivt möte till FSB kansli, där Sonja
Lumme med ersättare Johan Träskman utsågs som ordförande för FSB:s ungdomsutskott. Sabina
Holopainen fortsätter som sakkunnig med Johan Ehn som ersättare.
- Träff med ungdomsledarna planeras i februari
- Arbetsgruppen för det finsk-tyska ungdomsledarutbytet har haft ett möte. Planerna ska nu börja
konkretiseras, så en offert kan sammanställas och skickas till SPEK för godkännande.

16 §

Utbildningsfrågor
- Kårchefsdagen planeras till den 8 februari

17 §

Övrig info
- ÅBF stöder projektet ’Including the agricultural sector to strengthen our societal security to master
unexpected events and their consequences’.
- LR har beviljat ÅBF stöd för den föreläsningsserie vi hade med Mary Juusela 2019

18 §

Övriga ärenden
- Ett förslag på kursavgifter för år 2020 har tagits fram (se bilaga).
Beslut: Förslaget godkändes.
- Utbildningsansvarig har sagt upp sig från och med den 1 mars 2020.
Beslut: ÅBF annonserar efter en ny utbildningsledare via tidningarna, hemsidan och Facebook. VL tar
fram ett förslag på annons. En arbetsgrupp bestående av ordförande, viceordförande och VL
sammanställer ansökningarna och delger övriga styrelsen.
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19 §

Mötets avslutande
Nästa möte onsdagen den 26 februari.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Richard Hagberg
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Tidtabell, ÅBF bokslut och vårmöte 2020
Vecka 1
Vecka 2
Vecka 3
Vecka 4
Vecka 5
Vecka 6
Vecka 7
Vecka 8
Vecka 9
Vecka 10
Vecka 11
Vecka 12
Vecka 13
Vecka 14
Vecka 15
Vecka 16
Vecka 17
maj
juni

Uppmaning lämna in material till verks.berättelsen
Styrelsemöte 21 januari; det preliminära bokslutet presenteras.

Bokslut och verksamhetsberättelse färdigställs
Styrelsemöte 26/2; bokslutet och verksamhetsberättelsen presenteras.

Styrelsemöte 19/3. Föredragningslista för årsmötet godkänns. Utskick av inbjudan.

Vårmöte, fredag 24 april, Geta
Styrelsemöte 5/5
Styrelsemöte 12/6

Ansvarskårer 2020, styrelsen
Brändö FBK
Eckerö FBK
Finströms FBK
Föglö FBK
Geta FBK
Gottby FBK
Hammarlands FBK
Jomala FBK
Kumlinge FBK
Kökar FBK
Lemlands FBK
Lumparlands FBK
Sottunga FBK
Strandnäs FBK
Sunds FBK
Vårdö FBK
Västra Saltviks FBK
Östra Saltviks FBK

Kurt
Robin
Kurt
Maria
Dånö-Matte
Caroline
Caroline
Ika
Richard
Maria
Dånö-Matte
Ika
Robin S
Robin S
Linka
Robin
Richard
Linka

Kommunikationsstrategi
Ålands Brand- och Räddningsförbund

Förbundets kommunikation till medlemmarna
På hemsidan skall finnas följande information:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Protokoll
Kallelser till kurser
Nyheter och medlemsinfo
Inbjudningar och handlingar till möten och föreläsningar
Kontakter till ÅBF styrelse och funktionärer (namn, telefonnummer, epost).
Kontaktuppgifter till kårerna (postadress och e-post). Förbundet kommer att samla in högst 4
e-postadresser till varje kår. Rekommenderas att adresserna inte är personliga utan tex till
funktioner i kåren. Kåren ansvarar själv för hur denna e-post distribueras. (Detta bör uppfylla
GDPR kraven)
Kontaktuppgifter till kårens kårchef, ordförande och kassör. Uppgifter som läggs ut är namn,
och telefonnummer (fordrar skriftligt samtycke)
Länk till kårernas hemsida och/eller Facebook-sida om den finns
Info om brandkårsmuseet.

På hemsidan skall man kunna prenumerera på nyheter och även avsluta prenumeration.

Andra kommunikationsvägar
Förbundet använder e-post och Facebook-grupper för att kommunicera med medlemmarna
Epost
Vi skickar meddelande till max 4 mottagaradresser/kår, kårerna rekommenderas att ha adresser till
funktioner i stället för personer, tex kårchef.fbk1@aland.net, ordförande.fbk1@aland.net
Kallelser till medlemsmöten inklusive alla handlingar skickas enbart per epost.

Facebook
Vi har följande sidor och grupper:
Ålands Brand- och Räddningsförbund – som är en öppen sida. Här publiceras info som kan intressera
allmänheten eller väcka intresse för förbundet. Inbjudningar till offentliga tillställningar marknadsförs
på denna sida.
ÅBF medlemmar - som är en sluten grupp där man måste godkännas för att komma med. I den
gruppen publiceras kurskallelser, mötesinbjudan, inbjudan till föreläsningar och information av
allmänt intresse för kårmedlemmarna.

ÅBF styrelse – som är en hemlig grupp för styrelsen. I gruppen publiceras info och diskussioner inom
styrelsen.
ÅBF-ungdomsledare – som är en sluten grupp. Gruppen är en mötesplats och här publiceras info från
ungdomsledarna till kårernas ungdomsledare.
Ålands Brandkårsmuseum – som är en offentlig sida där vi publicerar info om museet.

Medlemsinfo
Medlemsinfo publiceras minst två ggr/år på hemsidan, per e-post och på Facebook ÅBF medlemmar

Övrigt
För kontakt med media används direktkontakt per telefon eller e-post.
Vanlig post används enbart vid speciella behov.
Kårerna kan kontaktas per telefon i speciella frågor då en personlig kontakt kan vara till fördel.
Pressmeddelanden skickas i samband med
- Medlemsmöte
- Läger
- Externa happenings
- Övriga tillfällen som påkallar det
Uttalanden på förbundets vägnar gör ordförande, viceordförande, VL eller annan av styrelsen utsedd
person, i ungdomsfrågor uttalar sig ungdomsledarna och/eller ordförande.
Om möjligt skall ordförande informeras och korrektur läsas.

Intern kommunikation, styrelsen
Styrelsen kommunicerar i huvudsak per epost och Facebook-gruppen ÅBF styrelse.
Olika grupper kan skapas på Messenger för specifika behov.

Ansvarspersoner
Hemsida: VL, ordförande, viceordförande och ungdomsledare
Huvudansvarig 2020: VL, ordförande
Facebook Ålands Brand- och Räddningsförbund: Funktionärerna och styrelsen
Huvudansvarig 2020: Henrika
Facebook ÅBF Medlemmar: Funktionärerna och styrelsen
Huvudansvariga 2020: VL, utbildningsansvarig, Robin S
Facebook ÅBF styrelse: Styrelsen
Huvudansvarig 2020: VL

Facebook ÅBF-ungdomsledare: Ungdomsledarna, VL, ordförande, viceordförande.
Huvudansvarig 2020: Robin G
Facebook Ålands Brandkårsmuseum: VL, ordförande, viceordförande
Huvudansvarig 2020: Robin G, Henrika och Johan Mansnerus

Upprättad av styrelsen i mars 2019
Uppdaterad januari 2020 (ansvarspersoner)

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.

ÅBF UTBILDNING
Styrelsemöte: 21.01.2020
Kurs i släckningsarbete
Teoridelen avklarad och praktiskt prov följer i februari 2020. 29 deltagare.
Kårchefsdagen 2020
Under planering 8 februari kl. 09:00 – ca 15:30 vid FFBK.
Förslag på ämnen att ta upp:
•
•
•
•
•

Ny rökdykaranvisning, om det finns nt nytt att delge
Försäkringsbehov FBK-verksamhet
Höstmanöver – Utbildningsdag
Rutiner vid dykalarm
Utbildarbehov till grundkurserna

Väntar på att några pusselbitar ska falla på plats så är programmet klart och kan skickas.
Förslag på kursavgifter för år 2020:
Kurs i släckningsarbete 330 euro
Kurs i räddningsarbete 200 euro
Kurs i brandkårens första hjälp 250 euro
Kurs i rökdykning 350 euro
Kurs i ytlivräddning 250 euro
Kurs i oljebekämpning 100 euro
Kurs i farliga ämnen 200 euro
Kurs för enhetschefer 550 euro
Avgifterna skall ses som riktgivande och justeras för varje kurs mot de verkliga kostnaderna.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.
Sten-Göte Nyman
Utbildningsansvarig

Tfn: +358 (0)457 5243 791
E-post: utbildning.brandkar@aland.net
Hemsida: www.brandkar.ax

