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.
PROTOKOLL
HÖSTMÖTET 2021

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den
5 november 2021 behandlades följande ärenden:

1. Mötets öppnande
Ordförande Jan Lindgrén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare
Beslut: Till mötesordförande valdes Jan Lindgrén, till sekreterare valdes Tove Jansson. Till
protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Robin Gestranius och Simon Söderlund.

3. Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet
Enligt stadgarna sker möteskallelsen sker genom brev eller e-post till samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet.

14 medlemmar hade befullmäktigade representanter närvarande. 10 FBK:er och 4 kommuner var
representerade.

4. Fattas beslut om mötesarvoden för verksamhetsorganen och arvoden för funktionärer och
revisorerna för år 2022
2021 års arvoden:
Ordförande:
30 €/styrelsemöte + 200 €/år
Ledamöterna:
20 €/styrelsemöte
Skattmästaren:
Enligt räkning.
Ungdomsledaren:
840 €/ungdomsledare och år.
Revisorer:
Enligt räkning.
Resekostnader enligt gällande avtal ersätts förutom ovan nämnda arvode

Beslut: Arvodena för år 2022 fastställdes enligt följande:
Ordförande:
30 €/styrelsemöte + 840 €/år
Ledamöterna:
20 €/styrelsemöte
Skattmästaren:
Enligt räkning.
Ungdomsledaren:
400 €/år.
Revisorer:
Enligt räkning.
Resekostnader enligt gällande avtal ersätts förutom ovan nämnda arvode
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5. Fastställs verksamhets och budgetdirektiv för år 2022
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget finns utskickade. Styrelsen anhåller om att årsmötet ger styrelsen
fullmakt att göra behövliga ändringar i budgeten om inkomster eller utgifter avsevärt förändras.

Beslut: Verksamhetsplanen och budgeten godkändes utan ändringar.

6. Väljs styrelsens ordförande för år 2022
(År 2021 Jan Lindgrén)

Beslut: Jan Lindgrén valdes enhälligt som förbundets ordförande för år 2022.

7.

Väljs för två verksamhetsår styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter i stället för
de som är i tur att avgå. Därtill väljs till utgången av pågående verksamhetsperiod
erforderliga nya medlemmar för att ersätta de platser i styrelsen som blivit lediga
Till styrelsen hör ordföranden och sju övriga ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter. Anställd vid
förbundet kan inte vara medlem i styrelsen. Ordförande väljs av förbundsmötet för ett verksamhetsår i sänder,
styrelsemedlemmarna jämte deras personliga suppleanter väljs av förbundsmötet för två verksamhetsår i sänder. Vid
varje verksamhetsårs slut avgår från styrelsen hälften av de ordinarie medlemmarna jämte deras personliga suppleanter,
det första verksamhetsåret efter lottning. Styrelsen kan utökas med en representant från ungdomssektionen som
sektionen själv utser inom sig.
Nuvarande styrelse:
Ordinarie styrelsemedlem:
Styrelsemedlemmar i tur att avgå:
Robin Skog, Strandnäs
Mats Sjöblom, Geta
Caroline Engman, Hammarland
Gustaf Eriksson (ungdomssektionen)
Medlemmar invalda för ett år till (2022):
Kurt Erämetsä, Finström
Henrika Österlund, Strandnäs
Maria Svedmark, Föglö
Bo-Yngve Karlsson, Jomala

Personlig suppleant:
Johan Mansnerus, Strandnäs
Inger Eriksson, Lemland
Jennica Westerlund, Hammarland

Richard Hagberg, Saltvik
Alexandra Lillie, Lumparland
Simon Söderlund, Lemland
Robin Mattsson, Jomala

Beslut: För perioden 2022-2023 valdes:
Ordinarie styrelsemedlem:
Robin Skog, Strandnäs
Mats Sjöblom, Geta
Janne Fagerström, Eckerö
Gustaf Eriksson (ungdomssektionen)

Personlig suppleant:
Johan Mansnerus, Strandnäs
Inger Eriksson, Lemland
Janne Aaltonen, Sund
Robin Gestranius, Strandnäs

Medlemmar invalda för ett år till (2022):
Kurt Erämetsä, Finström
Henrika Österlund, Strandnäs
Maria Svedmark, Föglö
Bo-Yngve Karlsson, Jomala

Richard Hagberg, Saltvik
Alexandra Lillie, Lumparland
Från 1.12.2021: Roger Henriksson, Lemland
Robin Mattsson, Jomala
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Fyllnadsval: Roger Henriksson valdes som ersättare för Maria Svedmark under 2022 istället för Simon Söderlund, som
från 1 december anställs som förbundets verksamhetsledare för ungdomssektionen.

8. Välja en revisor och en verksamhetsgranskare samt suppleanter för dem för verksamhetsår 2022
(År 2021: Revisor Tage Silander med verksamhetsgranskare Simon Karlsson som ersättare, samt verksamhetsgranskare Edgar Kalm med ersättare Tom
Jansson)

Beslut: Revisor Tage Silander med verksamhetsgranskare Simon Karlsson som ersättare, samt
verksamhetsgranskare Edgar Kalm med ersättare Tom Jansson valdes.

9. Välja en valberedning till år 2022
(År 2021 Tom Jansson sammankallare, Rosa Salmén, Joakim Sjögren och Dan-Ola Westerlund).
Återval

Beslut: För år 2022 valdes Tom Jansson (sammankallare), Rosa Salmén, Joakim Sjögren och Dan-Ola
Westerlund.

10. Revidering av förbundets stadgar, andra behandlingen
Förslag till nya stadgar bifogas kallelsen, förändringarna är markerade i rött. Stadgarna ska godkännas på två efter
varande följande medlemsmöten, och behandlades för första gången på vårmötet 2021.

Beslut: Mötet godkände förslaget till nya stadgar, se bilaga.

11. Behandlas i möteskallelsen nämnda övriga ärenden
Ärende som medlem önskar att skall behandlas vid förbundsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tre
veckor innan mötet.

Inga övriga ärenden hade inlämnats.
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12. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl 19:25. Efter mötet följde trerätters middag och dans till Tony Wikström. 64 personer
deltog på plats på Bettys i Eckerö.

Eckerö, 5.11.2021

_________________________
Jan Lindgrén, ordförande

________________________
Tove Jansson, sekreterare

Protokolljustering ____ / _____ 2021

_________________________
Robin Gestranius

________________________
Simon Söderlund
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Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.
Budget 2022
Bokslut
2019
ORDINARIE VERKSAMHET
INTÄKTER
Utbildningsintäkter
Övriga hyresintäkter
Övriga intäkter
INTÄKTER
KOSTNADER
PERSONALKOSTNADER
Lön verksamhetsledare
Lön ungdomsledare
Lön utbildningssamordnare
Arvode frivillig ungdomsledare
Arvoden
Socialskyddsavgift
Pensionspremier
Olycksfalls, gruppliv, arbetslöshetsförsäkring
Övr.pers.kostnader
PERSONALKOSTNADER
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar på maskiner
Avskrivningar på fordringar
AVSKRIVNINGAR
ÖVRIGA KOSTNADER
Hyror museum
Övriga kostnader museum
Hyror
Betalda dagtraktameneten
Resekostnader
Utbildningskostnader
Utbildningsmaterial
Inventarier
Ungdomsverksamhet
Kongresskostnader
Studiedagar
Mötes- och seminariekostnader
Representationskostnader
Marknadsföringskostnader (fd annonser)
Egna kurser
Försäkringspremier
Kontorsmaterial
Postningskostnader

10 780,00
2 640,00

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

16 000,00
2 500,00

16 000,00
2 500,00

13 420,00

0,00
2 640,00
101,76
2 741,76

18 500,00

18 500,00

-7 278,50

-17 984,57

-8 000,00
-6 000,00
-6 000,00
-200,00
-2 050,00
-490,00
-4 350,00
-610,00

-3 020,00
-106,29
-2 650,59
-71,73

-1 410,00
-260,84
-2 825,40
-222,76

-7 000,00
-7 000,00
-7 000,00
-850,00
-1 500,00
-490,00
-4 350,00
-610,00

-18 377,62

-22 703,57

-28 800,00

-27 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-17 737,20
-2 072,93
-1 080,00
-103,00
-795,17
-9 139,72
-147,96

-18 209,53
-1 215,11
-1 080,00
0,00
-746,91
-7 765,43

-18 100,00
-4 000,00
-1 080,00
-400,00
-800,00
-16 000,00

-19 000,00
-4 000,00
-1 080,00
-400,00
-800,00
-16 000,00

-3 394,96
-2 291,98
-2 292,18
-3 586,83
-1 609,22
0,00
-11 974,69
-501,85
-615,74
0,00

-1 590,76
-685,00
0,00
-76,22
-1 775,54
-175,75
-952,63
0,00
-386,97
-351,22
0,00

-3 500,00
-2 500,00
-2 000,00
-3 500,00
-700,00
-500,00
-2 500,00
-500,00
-200,00
-50,00

-3 500,00
-2 500,00
-2 000,00
-3 500,00
-700,00
-500,00
-2 500,00
-500,00
-200,00
-50,00

-150,93
-990,41

-144,76
-657,69

-150,00
-500,00

-150,00
-730,00

Bokföring
Revision/verksamhetsgranskning
IT-kostnader

-2 025,00

-2 000,00

-409,20

-1 336,72
-400,00
-1 082,52

-1 200,00

-2 000,00
-400,00
-5 000,00

Medlemsavgifter

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

-443,20
0,00
-62 362,17

0,00
0,00
-39 632,76

-200,00
0,00
-61 380,00

-200,00
0,00
-66 710,00

Bankkostnader
Telefonkostnader.

Andra övriga kostnader
Förändring av lager
ÖVRIGA KOSTNADER

-5 250,51

KOSTNADER
ORDINARIE VERKSAMHET
TILLFÖRDA MEDEL
Medlemsavgifter
TILLFÖRDA MEDEL
PLACERING OCH FINANSIERING
Ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga finansieringskostnader
PLACERING OCH FINANSIERING

-80 739,79
-67 319,79

-62 336,33
-59 594,57

-90 180,00
-71 680,00

-94 410,00
-75 910,00

2 493,67
2 493,67

2 416,52
2 416,52

2 600,00
2 600,00

2 600,00
2 600,00

0,00
0,00
-10,00
-10,00

0,00
0,00
-8,62
-8,62

10,00
0,00

10,00
0,00

10,00

10,00

EXTRA ORDINÄRA POSTER
Blåljusdagen
Blåljusdagen
EXTRA ORDINÄRA POSTER

3 047,75
-3 187,30
-139,55

ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Bidrag PAF verksamhet
Bidrag, PAF museét
Bidrag, Lr. verksamhetsledare
ALLMÄNNA UNDERSTÖD TOTALT
EXTRA ORDINÄRA POSTER

33 200,00
16 000,00
9 901,88
59 101,88
59 101,88

35 000,00
16 000,00
9 748,87
60 748,87
60 748,87

42 000,00
16 000,00
10 000,00
68 000,00
68 000,00

45 800,00
16 000,00
11 500,00
73 300,00
73 300,00

INVESTERINGS-O FINANSERINGSVERK.
Över / Underskott

61 446,00
-5 873,79

63 156,77
3 562,20

70 610,00
-1 070,00

75 910,00
0,00

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändring av frivilliga reserver
Bokföringsperiodens vinst/förlust

Verksamhetsplan för år 2022
Ålands Brand och Räddningsförbund R.f. (ÅBRF) fungerar som takorganisation för
avtalsbrandkårerna i Landskapet Åland. Vår huvudsakliga målsättning är att verka för att
avtalsbrandkårerna på ett effektivt sätt skall kunna rädda människoliv, begränsa
egendomsskador och begränsa skadorna på miljön.

Allmänt
ÅBRF kommer att arbeta vidare på temat ”En brandkår för alla”. År 2022 sker arbetet med
fokus på områdena:
* rekrytering
* omhändertagande och återanknytning
* samarbete över kårgränser
* synliggörande

-

-

-

Rekrytering. ÅBRF vill stöda medlemskårerna i att proaktivt rekrytera nya
medlemmar nu när samhället startar upp igen.
Omhändertagande och återanknytning. I praktiken innebär detta fokus på hur kan
hålla kvar våra medlemmar, tex då de kommer upp i tonåren, och hur kan vi få dem
att återanknyta till kåren, tex efter studier.
Samarbete över kårgränser. ÅBRF vill främja kontakten över kårgränserna och
uppmuntra till gemensamma övningar och träffar. Kanske är en annan kår aktiv där
du har din arbetsplats, behövs din hjälp när larmet går? Tag kontakt! Vi undersöker
om det går att med rimliga medel göra en app som larmar brandkårister som
befinner sig i närheten av en olycka.
Vi vill också stärka kontakten mellan förbundet och kårerna. Våra egna evenemang är
en del i detta.
Synliggörande – ÅBRF vill under året arbeta för att synliggöra förbundets och
medlemskårernas verksamhet. Det gör vi genom att närma oss media samt vara
aktiva på sociala medier.

Utbildning
I arbetet med utbildningen är ledorden kontinuitet och framförhållning. Kurserna ordnas
enligt behovet hos kårerna och innefattar både de grundläggande kurspaketen och övriga
kurser. År 2022 planerar vi också komma igång med de efterfrågade refresh-kurserna.

Kvällsföreläsningar på aktuella teman fortsätter, och vi arbetar också med att kunna
erbjuda stöd för att klara de fystest som krävs för att bli rökdykare och ytlivräddare.
Ungdomsarbetet
ÅBRF ordnar lokalläger, ungdomsledarträffar och gemensam terminsavslutning på
sommaren för att öka samvaron och knyta kontakter bland våra medlemskårers
ungdomsavdelningar. Vi deltar även i det nationella ungdomsarbetet inom FSBR och
främjar våra medlemskårers deltagande i dessa evenemang. Förbundets ungdomsledare
ska vara ett stöd för medlemskårernas ungdomsledare och hjälpa dessa att leda sin egen
verksamhet.

Evenemang
- Vara dragande för Blåljusdagen, första helgen i september
- Uppmana kårerna att delta i ”En dag på brandstationen” för att öka synligheten och
intresset hos allmänheten.
- Styrelsen fortsätter att ordna minst två st ”after work”-tillfällen för medlemmar i
syfte att utöka utbytet av information och idéer
- Styrelsen besöker 3-4 kårer per år för att förbättra kontakten mellan förbundet och
kårerna. Stadgeenliga vår- och höstmöten hålls varje år.
Övrigt
Förbundet kommer att inhämta vägledning från medlemmarna gällande museet. Om
viljan finns kommer vi under 2022 att se över både verksamhetsform och möjlighet till
nybyggnation.
Förbundet bevakar och driver medlemmarnas intresse när det gäller lagstiftnings-,
organisations- samt andra strukturförändringar i samhället.

Mariehamn den 4 oktober 2021
Styrelsen för Ålands Brand- och Räddningsförbund

Jan Lindgrén,

Tove Jansson,

Ordförande

Verksamhetsledare

Stadgar för Ålands Brand- och Räddningsförbund rf
1 §

Namn och hemort
Föreningens namn är Ålands Brand- och Räddningsförbund rf. Föreningen benämns i dessa
stadgar som förbund. Förbundets hemort är Mariehamn och verksamhetsområdet innefattar hela
landskapet Åland. Förbundet är svenskspråkigt med svenska som protokoll- och
förhandlingsspråk.

2 §

Syfte
Förbundets syfte är att i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund
verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de
farosituationer som uppstår både i normala förhållanden och undantags förhållanden.
Förbundets uppgift är att utveckla brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och
räddningstjänsten.

3 §

Verksamhetsformer
För att förverkliga sitt syfte;

4 §

1)

stöder förbundet sina medlemmar för att förverkliga förbundets mål;

2)

samarbetar förbundet med statens ämbetsverk, landskapsregeringen, kommunerna,
räddningsmyndigheterna, brand- och räddningskårerna, olika intresseorganisationer,
försäkringsbolag och övriga samfund;

3)

idkar förbundet sådan upplysnings- och informationsverksamhet som syftar till att
förebygga och bemästra olycks- och katastrofsituationer;

4)

ger förbundet hjälp och vägledning åt kommunala myndigheter, industri- affärs- och
fastighetsbolag samt föreningar och samfund;

5)

utbildar förbundet personer som verkar inom branschen eller som kommer att verka
inom branschen;

6)

vägleder och stöder branschens föreningsarbete innefattande dess verksamheter; ;

7)

väcker förbundet intresse för att sprida information om räddningsbranschen.

Medlemskap
Förbundets styrelse kan som ordinarie medlem godkänna på området verksam kommun,
inregistrerad förening eller rättsgiltig sammanslutning som verkar för förbundets
verksamhetsområde eller del därav och till vars syfte hör räddningsbranschens befrämjande.
Förbundsstyrelsen kan som understödande medlem godkänna rättsgiltig sammanslutning eller
privat person som vill stöda förbundets verksamhet och som förbinder sig att betala den
fastställda medlemsavgiften.
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Till hedersmedlem kan förbundet på styrelsens förslag kalla person, som förtjänstfullt befrämjat
räddningsbranschen.

5 §

Medlems utträde
Medlem som önskar utträda ur förbundet bör skriftligen meddela därom till styrelsen eller dess
ordförande. Medlem kan även vid förbundsmöte meddela om sitt utträde varefter det antecknas i
protokollet. Utträdande medlem bör likväl erlägga sin medlemsavgift för det år, under vilket
utträdet sker. En medlems uppsägningstid är sex månader.
Medlem kan på framställan av styrelsen uteslutas medelst beslut på förbundsmöte, ifall medlem
till väsentliga delar låtit bli att uppfylla de förpliktelser som han förbundit sig att uppfylla mot
förbundet, eller om medlem genom sitt förfarande i eller utanför förbundet väsentligt skadat
förbundet.
Understödande medlem anses utesluten medelst styrelsens beslut om medlemsavgift inte betalas
inom ett kalenderår.

6 §

Medlemsavgifter
Ordinarie och understödande medlem skall betala medlemsavgift till förbundet.
Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen på ordinarie förbundsmöte för det följande
kalenderåret.
Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

7 §

Övriga inkomster samt förmögenhet
Förbundet kan, ifall vederbörligt tillstånd erhålls, föranstalta insamlingar, ordna fester och
lotterier samt mottaga donationer, understöd och testamenten, bedriva till räddningsbranschen
hörande publicerings- och förmedlingsverksamhet samt för sin verksamhet anskaffa och äga lös
och fast egendom.
Förbundets syfte är inte att skaffa sina medlemmar ekonomisk fördel eller vinning.

8 §

Verksamhetsorgan
Förbundets verksamhetsorgan är förbundsmöten och styrelsen.

9 §

Förbundsmöten
Förbundet sammankommer årligen till två ordinarie förbundsmöten, vårmötet och höstmötet.
Vårmötet hålles i mars eller april månad samt höstmötet oktober eller november månad.
Förbundsmöten sammankallas av styrelsen. Varje medlem har en röst vid respektive möte.
Rösträtten får användas av representant som av medlem erhållit fullmakt därtill . Representant
med fullmakt får inte representera flere medlemmar.Övriga mötesdeltagare har yttranderätt men
inte rösträtt.
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Verksamhetsåret följer kalenderåret.

10 §

Ordinarie förbundsmöten
Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
1)

Väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare.

2)

Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet.

3)

Föredras styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

4)

Föredras bokslutet för föregående år samt revisorernas berättelse.

5)

Fattas beslut om fastställande av bokslutet.

6)

Fattas beslut om ansvarsfrihet.

7)

Fattas beslut om medlemsavgifterna för det följande kalenderåret.

8)

Behandlas i möteskallelsen nämnda övriga ärenden.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:
1)

Väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare.

2)

Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet.

3)

Fattas beslut om mötesarvoden för verksamhetsorganen och arvoden för funktionärer och
revisorerna för ett verksamhetsår.

4)

Fastställes verksamhets- och budgetdirektiv för det följande kalenderåret.

5)

Väljs styrelsens ordförande för ett verksamhetsår.

6)

Väljs för två verksamhetsår styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter i stället
för de som är i tur att avgå. Därtill väljs till utgången av pågående verksamhetsperiod
erforderliga nya medlemmar för att ersätta de platser i styrelsen som blivit lediga.

7)

Väljs två verksamhetsgranskare samt suppleanter för dem för ett verksamhetsår.

8)

Behandlas i möteskallelsen nämnda övriga ärenden.

Möteskallelsen sker genom brev eller epost till samtliga medlemmar senast fyra veckor före
mötet.
Styrelsen kan besluta att deltagande i förbundsmöten kan ske på distans med hjälp av
datakommunikation som innehåller ljud och bild. Befullmäktigad representant för medlem som
deltar i mötet på distans och vill utnyttja sin rösträtt bör kunna verifiera sin identitet i
uppkopplingen vid anslutning till mötet. Beslutet om möjligheten att delta på distans skall ingå i
möteskallelsen. Val och omröstningar på distans sker på samma sätt som vid deltagande i fysiska
möten och kan även ske med hjälp av data applikationer.
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Undertecknad fullmakt skall vara förbundets verksamhetsledare tillhanda i god tid innan mötet
om befullmäktigad representant ämnar delta i mötet på distans.
Ärende som medlem önskar att skall behandlas vid förbundsmöte skall skriftligen inlämnas till
styrelsen senast 3 veckor innan mötet.

11 §

Extraordinarie förbundsmöte
Extraordinarie förbundsmöte hålls då styrelsen anser det behövligt eller då minst en tiondel av
förbundets röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller därom hos styrelsen och samtidigt
meddelar vilket ärende som skall behandlas.
Kallelsen till extraordinarie förbundsmöte sker på samma sätt som kallelse till ordinarie
förbundsmöten.

12 §

Styrelsen
Till styrelsen hör ordföranden och sju ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter.
Anställd vid förbundet kan inte vara medlem i styrelsen. Ordförande väljs av förbundsmötet för
ett verksamhetsår i sänder, styrelsemedlemmarna jämte deras personliga suppleanter väljs av
förbundsmötet för två verksamhetsår i sänder. Vid varje verksamhetsårs slut avgår från styrelsen
hälften av de ordinarie medlemmarna jämte deras personliga suppleanter, det första
verksamhetsåret efter lottning.
Styrelsen väljer inom sig viceordförande för ett verksamhetsår i sänder. Styrelsen utser
sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst tre andra medlemmar är
närvarande. Styrelsen kan besluta att deltagande i styrelsemöten kan ske på distans med hjälp av
datakommunikation som innehåller ljud och bild.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes förfall viceordföranden.
Styrelsen skall sammankallas om minst tre styrelsemedlemmar kräver det.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen bestämmer arbetsutskottets arbetsuppgift.
Styrelsen utser en ungdomssektion. Ungdomssektionen handhar förbundets ungdomsverksamhet.
Ungdomssektionens representant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten.
Förbundets ledare deltar i styrelsens sammanträden.
Styrelsen kan till sin hjälp kalla sakkunniga och tillsätta utskott och bestämma deras uppgifter.

13 §

Styrelsens uppgift
Styrelsens uppgift är att:
1)

Fatta beslut i sådana frågor som hör till förbundets verksamhet och som förbundsmöte
bestämt att styrelsen skall avgöra och fatta beslut om.

2)

Leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsmötets beslut så
att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppnås.
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14 §

3)

Utveckla förbundets verksamhet.

4)

Förbereda de ärenden som skall behandlas på förbundsmöte.

5)

Sammankalla förbundsmöte.

6)

Förbereda förbundets verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för förbundsmötet.

7)

Fastställa förbundets verksamhetsplan och budget enligt förbundsmötets direktiv.

8)

Uppta nödvändiga lån och krediter som behövs för verksamheten.

9)
10)

Tillsätta förbundets personal i enlighet med godkänd budget.
Tillsätta behövliga utskott.

11)

Uppgöra instruktioner för förbundets organ, personal och funktionärer.

12)

Föreslå för förbundsmöte de personer som skall kallas till hedersmedlem samt behandla
och bevilja ansökningar om förtjänsttecken.

13)

Behandla övriga ärenden som hör till förbundets verksamhet och avge utlåtanden till
myndigheter samt representera förbundet.

Tecknande av förbundets namn
Förbundets namn tecknas av ordföranden ensam eller viceordföranden tillsammans med en
styrelsemedlem eller verksamhetsledaren. Styrelsen kan genom beslut ge styrelsemedlemmar eller
verksamhetsledaren rätt att ensam teckna förbundets namn i särskilda ärenden.

15 §

Räkenskaper
Förbundets räkenskaper avslutas kalenderårsvis. Bokslut skall tillställas revisorerna eller
verksamhetsgranskarna senast 28 februari. Revisorerna skall avge sitt skriftliga utlåtande senast
inom utgången av mars månad.

16 §

Röstning
Då det på verksamhetsorganens möten framförs mer än ett förslag som vunnit understöd, förrättas
de erforderliga omröstningarna öppet. Personval förrättas med slutna sedlar.
Då rösterna faller jämnt vinner det förslag som ordföranden understöder, vid val avgör dock
lotten.

17 §

Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4)
majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen ska anges i möteskallelsen.
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18 §

Upplösande av förbundet
Beslut om att upplösa förbundet och upphörandet av dess verksamhet skall fattas i den ordning
som i 17§ stadgas om ändring av stadgar.
Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett
sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir
upplöst används dess tillgångar för samma ändamål..

19 §

Erhållna medlemsrättigheter tryggas.

Mariehamn den xx XXXXX 2021.

Föreningens registernummer är 144274.
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Fullmakter höstmöte 2021
Kårer
Brändö FBK
Eckerö FBK
Finströms FBK
Föglö FBK
Geta FBK
Gottby FBK
Hammarlands FBK
Jomala FBK
Kumlinge FBK
Kökar FBK
Lemlands FBK
Lumparlands FBK
Mariehamns FBK
Sottunga FBK
Strandnäs FBK
Sunds FBK
Vårdö FBK
V. Saltviks FBK
Ö. Saltviks FBK
Summa

Antal Namn

Total summa

14

Kommuner

Antal Namn

1

Jan Hilander

Eckerö kommun

1

Kalle Björnhuvud

1
1

Albert Fellman
Anders Gottberg

Geta kommun

1

Krister Berndtsson

1
1

Tobias Nylund
Daniel Johansson

Hammarlands kommun
Jomala kommun

1
1

Caroline Engman
Christer Henriksson

1
1

Simon Söderlund
Anton Alm

1

André Eriksson

1
1
10

Sten-Göte Nyman
Jan Lindgrén

Övriga medlemmar

0

4

