Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2016
Plats: Finströms FBK
Tid: Måndag 18 januari 2016 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Johan Ehn, ordförande
[ ] Jan Lindgrén, viceordförande

[+] Robert Knahpe

[ ] Jenny Blomsterlund

[+] Roger Henriksson

[+] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[ ] Robin Mattsson

[+] Maria Svedmark

[+] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[+] Fanny Sjögren
[ ] Johan Jansson, ungdomsledare
[+] Sol-Britt Blomqvist

[ ] Sten-Göte Nyman
[ ] Alex Eriksson, ungdomsledare
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övriga:

Övriga:

[+] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Robin Mattsson.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Sam Eklöw.

3§

Styrelsens konstituerande
Styrelsen väljer viceordförande, kassör och sekreterare för år 2016.
Förslag: Till viceordförande väljs Jan Lindgrén, till kassör Sven-Anders Danielsson och till sekreterare
Tove Jansson.
Beslut: Till viceordförande valdes Jan Lindgrén, till kassör Sven-Anders Danielsson och till sekreterare
Tove Jansson.

4§

Vårmöte och vårmanöver 2016
ÖSFBK står som arrangörer för vårmötet 2016. Fredrik Westerlund, kårchef i Östra Saltviks
FBK berättar om tankarna inför evenemanget.
Förslag: Styrelsen diskuterar upplägget tillsammans med ÖSFBK.
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Fredrik informerade om följande: ÖSFBK har tankar att hålla vårmanövern rätt långt enligt
gammalt manér. Alla ska använda samma utrustning, och man använder manskapsbilar.
Manövern planeras ta 2-3 timmar totalt. På kvällen hålls vårmöte med efterföljande
festligheter på Högtomt.
Beslut: Styrelsen ansåg att initiativet till att ha Vårmanöver på nytt är bra. Deadline för
anmälningar bör vara runt 1 april. Vårmanöver och vårmöte hålls den 16 april.

5§

Förslag till samarbetsavtal med FSB gällande den framtida utbildningen
Ordförande presenterar förslaget till avtal.
Förslag: Styrelsen diskuterar förslaget och ger input.
Beslut: Styrelsen gav ordförande, viceordförande och verksamhetsledare mandat att
förhandla vidare.

6§

Kostnader för utbildningar 2016
Ordförande presenterar förslag till kostnader för utbildningarna 2016.
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget.
Beslut: Beslöts att vårens räddningsarbete- och rökdykarkurserna har samma pris som 2015. Vi
återkommer till övriga kostnader då avtalet med FSB är i hamn.

7§

Hyror brandkårsmuseet 2016
Förslag: Styrelsen beslutar vilken fordonshyra som skall uppbäras under 2016. Hyran 2015 var 220
euro/fordon. Styrelsen beslutar också om hyran för museets utrymmen.
Beslut: Fordonshyran för år 2016 beslöts oförändrad år 2016. Museigruppen åläggs att snarast ha möte
med kårerna för att ta reda på kårernas önskan med museet.
Hyran för museets utrymmen räknas ut enligt samma index som ifjol.

8§

Preliminärt bokslut 2015
Kassör Sven-Anders Danielsson presenterar det preliminära bokslutet.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

9§

Fördelning av ansvarskårer
Den nya styrelsen ser över fördelningen av ansvarskårer.
Beslut: Ansvarskårerna fördelades enligt bilaga.

10 §

Info från verksamhetsledaren
 Telefonkatalogen, VL saknar ännu uppgifter från rätt många kårer
 Statistik, deadline är på onsdag, endast Vårdö FBK har lämnat in så här långt
 Föreläsning i skumteknik har fallit på plats och hålls den 14/4
 Föreläsning om el- och hybridbilar planeras till mars
 Kurs i föreningsteknik beslöts hållas tisdag 8 mars på Föglö.

11 §

Info från ungdomsledarna
En tilläggsbeställning på mjukiskläder är på gång.
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12 §

Info från utbildningsansvarig
Beslöts att punkten tas bort, istället diskuteras under paragrafen ”Utbildning” på varje möte.

13 §

Övrig info
 Kårchefsdag 16 januari, en dag som behövs. Efterlyses att ÅBF arrangerar konstruktiva
diskussionskvällar där jourhavande befäl och kårledning kan tala ihop sig.
 Tidningen ”Utryckning” hade ett långt reportage från Åland i sitt senaste nummer, och i nästa
nummer väntar ett reportage från Veteranbrandbilsrallyt.
 År 2015 var de åländska kårerna ute på 25 st återupplivningar (första insats). Fyra personer
återupplivades.

14 §

Övriga ärenden
 Resa till veteranbrandbilsrallyt i Trollhättan
Beslut: VL tar kontakt och hör hur långt arrangemangen kommit. ÅBF åtar sig att samordna en
eventuell resa. Arbetsgruppen från rallyt bjuds på delar av resan.
 Klubbjacka – dags att ta fram nya?
Beslut: Fanny kontaktar Geta FBK som är väldigt nöjda med de jackor de skaffade ifjol.
VL kontaktar FSB i samma ärende samt tar reda på priser för att ta fram ÅBF-tygmärken
(logon).
 Lumparlands FBK önskar en kurs i första hjälp.
Beslut: ÅBF utser en kursledare.

15 §

Mötets avslutande
Nästa möte torsdagen den 25 februari kl. 18.30 på Östra Saltviks FBK.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Sam Eklöw
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