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O
Ordinarie
medlem
mmar

Ersätttare

[ Jan Lindgrén, Ordförande
[+]
[ Kristian Alleer, 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, Ungdomsled.
[-]

[ ] Joohan Jansson, Ungdomsled.
U

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

[+] T
Tove Jansson, Verksamhetsleda
V
are
.

PROTOKO
OLL NR 8
1§

Mötetss öppnande
Ordföraande Jan Linddgrén förklaraade mötet öppnat och hälsaade alla välkom
mna.

2§

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

3§

m
Val av protokoll jussterare för mötet
I tur attt justera protookollet är Berttel Eriksson.
Beslut:: Bertel Erikssson valdes till protokolljusteerare.

4§

Öppnaa stationer
Jomalaa FBK, Hammarlands FBK och Strandnä
äs FBK hade öppna
ö
stationeer. JFBK hadee ca 600 besökkare
och StF
FBK ca 80 bessökare. Inga uppgifter
u
om Hammarlands
H
FBK har inkoommit.
Nästa år
å hålls öppnaa gårdar fredaag-söndag och
h organisationnskommittén fö
för öppna gård
dar meddelar att
man böör vara med allla dagar.
Förslagg: Styrelsen gör förfrågan till
t kårerna om
m intresse för deltagande i ööppna gårdarr 2012
Beslut:: ÅBF föreslårr att respektive kår samarbeetar med lokala gårdar som
m deltar i arra
angemanget. ÅBF
Å
meddellar arrangörerrna av Öppnaa gårdar att vi inte deltar i arrangemange
a
et på de nya villkoren
v
nästaa år.

5§

den
Skördeefestmarknad
Medlem
mmar från ÖSF
SFBK, VFBK, JFBK
J
och Strrandnäs deltogg i marknadenn. Användning
g av
handbrrandsläckare och
o släckningssfilt visades. Intresserade
I
fi också provva på prickskyytte med
fick
handspruta. 1000 l vatten
v
pumpaddes genom sprrutan. Besökarrna uppskattadde inslaget occh kårmedlemm
marna
a det var ett bra
b arrangem
mang.
tyckte att
Förslagg: ÅBF deltarr i liknande arrrangemang i framtiden.
f
Sköördefestmarknnaden kommerr inte att
arrangeeras 2012.
Beslut:: ÅBF undersööker möjlighetten att delta i Sjödagarna (på
(p onsdagen). Verksamhetssledare Tove
Janssonn kontaktar Beertil Karlssonn i frågan.
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6§

Audiogguide till musseet
Rednecck Productionss har gjort en budget för prroduktion av audiomateriale
a
et, summa 21 000 euro.
Kostnadder för hårdvaara, texter ochh projektledniing tillkommerr.
Förslagg: Styrelsen besluter utredaa ytterligare vilka kostnaderr projektet kann medföra förr att göra en
anhållaan om bidrag från
f
svenska kulturfonden.
k
Beslut:: Sten-Göte Nyyman kontaktaar Redneck Prroductions ochh tar reda på mer om bestä
ällningen.

7§

FSB stu
udiedag och höstmöte
h
18--19 novemberr
FSB i samarbete medd FBF håller studiedag
s
och
h höstmöte 18--19 novemberr på Raseborgss institutet i Karis.
K
På möttet skall väljass ledamöter tilll styrelsen i stället för de soom är i tur attt avgå.
ÅBF rep
epresentant Jaan Lindgrén med
m ersättare Patrik
P
Lindberrg står i tur attt avgå. Sakku
unniga Heikki
Paajanen med ersätttare Roland Karlsson,
K
damvverksamhetenss Svea Lindqvvist med ersätttare Inga-Brittt
Fagerström och ungddomsverksamhetens Johan Ehn med ersäättare Toni Wa
Wasenius står också
o
i tur att avgå.
Förslagg:
• Styrelsen uttser sina repreesentanter till FSB styrelse och diskuteraar de övriga sa
akkunniga plaatserna
i FSB styrellse.
• Styrelsen uttser representaanter till höstm
mötet. ÅBF beekostar resor, logi och delta
agaravgift förr
representannterna.
Beslut::
• Styrelsen uttser Jan Lindggrén med ersä
ättare Patrik Lindberg
L
som Å
ÅBF:s represeentanter i FSB
B:s
styrelse.
• Styrelsens representanter
r
r på höstmötett är Jan Lindggrén, Sten-Götte Nyman och
h Bertel Erikssson.
ÅBF bekosttar resor, logi och deltagara
avgift för reprresentanterna..

8§

Kongreess 2012
• Kristian Alller har varit i kontakt med polisen
p
angående paradruttten. De behövver få veta tidppunkt
och exakt ruutt. Förslag påå rutt är parkeeringen norr om
o Shell – Styyrmansgatan – Torggatan –
Storagatan – Strandgatann och tillbaka till utgångspuunkten.
pelag gällandde
• Sam Eklöw har fått offertter från Denniis Jansson (Baaltichallen) occh hotell Arkip
n 19 maj. Offeerterna liggerr väldigt högt, varför det är skäl
kongressmidddagen och kvvällsfesten den
att fundera på
p alternativaa lokaler. Styrrelsen har fåttt indikationer att kongressd
deltagandet trooligen
inte överstigger 300 personer. Sam konttaktar Dennis Jansson gällaande Mariepa
ark som festlokkal.
nde möjligheteen att hyra konngressutrymm
men där.
• Ordförandee talar med Alaandica gällan
f
historienn om champaggnefyndet – orrdförande konntaktar
• Föreläsninggar: Som försllag på teman finns
museibyrån, Cafs (Comprressed Airfoam
m System) – Bertel
B
kontaktaar kunniga i Norrtälje,
N
sjösäkerhetsscentret – Sam
m och Bertel kontaktar
k
Freddrik Petterssoon, någon som berättar om
brandsäkerhhet på fartyg – Sten-Göte kontaktar
ko
Kaj Jansson.
J

9§

hetsledaren
Info fråån verksamh
Tove beerättade kort att
a hon är på gång
g
med med
dlemsblad (diit hon önskar aatt det kommeer in mycket
materiaal) samt kort om
o hemsidan som
s är långt kommen
k
men där
d hon, ordfö
förande och Stten-Göte Nyman ska
gå igennom en del dettaljer innan deet sista spikass.
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10 §

Info fråån ungdomslledaren
Inkomm
mande helg orrdnas ungdomsläger på Breeidablick med 52 deltagande
de ungdomar. Några
N
deltagaare
kommerr från VNB (V
Västra Nylandds brandkårsfö
örbund). Ca 20 ledare är med på lägret.

11 §

Info fråån damsektioonen
Ingen innformation fråån damsektionnen.

12 §

Info fråån utbildninggsledaren
Ytlivrädddarkursen haar dragit 19 söökande. Rädd
dningsmannakuursen är instäälld p.g.a. för få
f anmälda. En
E kurs
i arbetee på höghöjd har
h också diskkuterats.
Ett nyttt mail gällandde utbildningarrna skickas utt.

13 §

i
Övrig info
• Styrelsen diiskuterade att det generellt kommit dåligtt respons på oolika utskick so
om ÅBF skickkat till
kårerna, det gäller bl.a. de
d olika medd
delandena om utbildningar.
• Ordförandee gick igenom verksamhetsleedarens arbettsavtal.
g
om de
d kommer meed på det nya hhemsidesupplä
ägget.
• Kårerna har inte svarat gällande
a kårcheferna gällande hem
msidan samt de
d olika
Verksamhettsledaren konttaktar de olika
utbildningarrna.

14 §

Övrigaa ärenden
Inga övvriga ärenden.

15 §

Mötetss avslutning
Nästa möte
m beslöts tiill tisdagen deen 22 novembeer kl. 18 på Ållands Elandellslag.

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Jan Lindgrén
L

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Berteel Eriksson
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