Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2022
Plats: Via Teams
Tid: Onsdag 12 januari 2022 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Roger Henriksson

[+] Gustaf Eriksson

[ ] Robin Gestranius

[+] Kurt Erämetsä

[ ] Richard Hagberg

[+] Janne Fagerström

[ ] Janne Aaltonen

[+] Bo-Yngve Karlsson
[+] Mats Sjöblom, från § 5
[+] Robin Skog
[+] Henrika Österlund

[
[
[
[

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhets- och
utbildningsledare

] Robin Mattsson
] Inger Eriksson
] Johan Mansnerus
] Alexandra Lillie

[+] Simon Söderlund,
verksamhetsledare för
ungdomssektionen

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande

2§

Närvarolista
Närvarolistan gicks igenom och körda kilometrar antecknas.

3§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Maria Svedmark.
Förslag: Till protokolljusterare valdes Maria Svedmark.
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4§

Styrelsens konstituerande
Styrelsen väljer viceordförande, kassör och sekreterare för år 2022.
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§

Tidtabell för bokslut, verksamhetsberättelse och styrelsens möten
VL presenterar tidtabellen (se bilaga).
Förslag: Styrelsen diskuterar tidtabellen och godkänner den.
Förslag: Styrelsen diskuterade tidtabellen och godkände den med några smärre förändringar.

6§

Årets verksamhet
Tanken var att starta upp året med en planeringskväll, där årets verksamhet skulle ha planerats. Det
nuvarande pandemiläget omöjliggör dock för oss att träffas fysiskt, vilket vore att föredra vid detta
tillfälle.
Förslag: Styrelsen beslutar att skjuta fram planeringskvällen och genomföra den så snart möjlighet ges.
Den närmaste verksamheten diskuteras.
Beslut: Styrelsen beslutade att skjuta fram planeringskvällen och genomföra den så snart möjlighet ges.
Under punkten diskuterades Kårchefsdagen, som beslöts hållas enligt plan den 29 januari, men såvida
inte pandemiläget ändras väsentligt istället hållas via länk.
Kvällsföreläsningar under vårterminen diskuterades. Bosse K jobbar på att få till stånd utbildningen i
kättinglosstagning, detta avancerar framåt. Övriga teman diskuterades men inget spikades. Beslöts att
snabba beslut vid behov kan tas via mail gällande detta.

7§

Fördelning av ansvarskårer
Förslag: Den nya styrelsen beslutar om ny fördelning av ansvarskårer (förslag, se bilaga).
Beslut: Fördelningen av ansvarskårer godkändes efter några smärre ändringar (se bilaga).

8§

Kommunikationsstrategins ansvarspersoner
ÅBRF antog en kommunikationsstrategi 2019.
Förslag: Den nya styrelsen ser över kommunikationsstrategins ansvarspersoner (nuvarande fördelning,
se bilaga).
Beslut: Styrelsen gick igenom kommunikationsstrategins ansvarspersoner och uppdaterade den.

9§

Bakgrundskontroller på Fbk medlemmar verksamma i juniorverksamheten
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: ÅBRF:s roll i detta ärende är som rådgivande till medlemskårerna, och vi kan dela med oss
kunskap om hur och varför man skall göra detta. Ungdomssektionen tar tillsammans med Janne
Fagerström och Robin Skog fram material gällande detta och presenterar det på ungdomsledarträffen den
1 mars.

10 §

Info från verksamhetsledaren
- ÅBRF avvaktar återigen med kårbesöken.
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11

Info från ungdomsledare
- Locker room talk, infotillfälle är planerat till den 31.1
- Simon och Gustaf planerar besöka ungdomsavdelningarna när de kan börja göra det
- Ungdomsledarträff är planerad till den 1 mars, det är ännu osäkert om det blir på plats el via länk
- Ungdomsledarkursen skall ordnas på Åland, Henrika är tillfrågad att vara kursledare.

12 §

Utbildningsfrågor
Kårchefsdagen, diskuterades ovan.
Rökdykarkursen – inbjudan har gått ut och kursen körs så att teoridelen hålls via länk. Gällande de
praktiska delarna jobbar vi just nu enligt tidtabell, men dessa kan komma att skjutas fram beroende på
pandemiläget.
Ytlivräddning – vi avvaktar för närvarande, men utbildningsledaren håller kontakt med Ove Jansson som
är kursledare. Vi hoppas kunna köra den ännu denna vinter.
Avvaktar i övrigt just nu gällande kurser då läget är så pass osäkert.
Kvällsföreläsningarna diskuterades ovan.

13 §

Övriga ärenden
ÅBRF har blivit kontaktade av JCI gällande Åland Tourist Map
Beslut: Styrelsen beslöt att ÅBRF är med på kartan för museets räkning även 2022.

14 §

Övrig info
ÅBRF har fått länk till utvecklingsmiljön för den nya hemsidan. Sidan diskuterades, och styrelsen
ombads komma med eventuell feedback på den under innevarande vecka.

15 §

Mötets avslutande
Nästa möte torsdagen den 10 februari.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 202___

_______________________________
Protokolljusterare
Maria Svedmark
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Ansvarskårer 2022, 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
Janne
Kurt
Maria
Dånö-Matte
Bosse
Maria
Bosse
Janne
Gustaf
Dånö-Matte
Ika
Robin S
Robin S
Linka
Gustaf
Ika
Linka

