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Ersätttare

[ Jan Lindgrén, Ordförande
[+]
[ Kristian Alller, V. ordförande
[+]

[ ] 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, Ungdomsleed.

[ ] Joohan Jansson, Ungdomsled.
U

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

[+] T
Tove Jansson, Verksamhetsleda
V
are
[ ] Paatrik Lindberg, Utbildningsanssvarig

PROTOKO
OLL
1§

Mötets öppnande
s
kl 18.40. Ordförandde hälsade allaa välkomna occh förklarade mötet öppnat.
Mötet startade

2§

fö mötet
Val av sekreterare för
Tove Jaansson valdes till sekreterarre för mötet.

3§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Kristtian Aller.
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Kristian Aller.
A

4§

Verksaamhetsberättellse 2011
Förslagget till verksam
mhetsberättelsse gås igenom. Se bilaga.
Beslut:: Verksamhetssberättelsen goodkändes med
d vissa smärree ändringar.

5§

Bokslut 2011
2011 årrs bokslut pressenteras.
Beslut:: Styrelsen besslöt godkännaa bokslutet meed ett underskoott på 4614,699 euro. Undersskottet balanseras
mot tidigare års vinstt och förlust.

6§

Kongreess 2012
- Staatusrapport fråån ansvariga
- Buudget för konggressen (finns bifogat föredrragningslistann)
- Proogram och inbbjudan (finns bifogat
b
föredrragningslistan))
m man har en chef vid tillfäället. Alternativvt
Sjössäkerhetscentrrets föreläsninng är osäker occh beror på om
försllag är att Jörggen Pettersson kommer och berättar om siin bok ”Gryniingspyromaneen”. Sten-Götee
konttaktar Johan Ehn
E och hör attt Jörgen säkerrt ställer upp, och om så är fallet kontaktar han
meddskribenten.
Sol--Britt hör medd Erica Dunderr om dansarnaa kan komma och uppträda på kvällen.
På fredagskvällen
fr
n bjuder stan på
p mottagning
g.
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7§

Förelässningar 2012
ÅBF haar beslöt på seenaste möte unndersöka möjlligheten att orrdna en förelässning på temaat Arbete på vääg.
Jomala FBK har inkoommit med föörfrågan gällan
nde värmekam
meraskolning ((mailkonversaation bifogas
föredraagningslistan).
Förslagg: Sten-Göte Nyman
N
inform
merar gällandee Arbete på vääg. Styrelsen ddiskuterar
värmekkameraskolninngen.
v
att ställaa upp.
Sten-Gööte har pratat med Eva Felllman, hon är villig
Beslut:: Styrelsen förreslår 20 eller 27 mars som datum för Arbbete på väg, pplats: Jomala FBK.
F
Sten-Gööte
kontakttar Eva och sppikar en dag.
Gällandde värmekameeraskolningenn kontaktar Beertel Erik Elveermark och höör om det är möjligt
m
att få tilll
stånd enn mer praktiskkt inriktad utbbildning på en dag.

8§

Halkköörning på Gilllingebanan
Jomala FBK har inkoommit med föörfrågan gällan
nde halkkörninng på Gillingeebanan.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
möjligheten till ha
alkkörning.
Beslut:: Info skickas ut att det blir halkkörning i höst, kårernaa skall meddella verksamhetsledaren antall
personeer och antal biilar som önskaar åka.

9§

ÅBF:s årsmöte 20122
nns bifogat till
Lemlannds FBK står i tur att arranggera årsmötet. Förslag till prrogram inklussive budget fin
föredraagningslistan.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
Lem
mlands förslag
g till årsmötespprogram och ––budget.
Beslut:: Beslöts att vii går in för 2-rrättersmiddag, ingen orkestter och någon annan form av
v underhållninng,
förslagssvis att Jörgenn Pettersson berättar om sin
n nya bok. Kosstnad för årsm
mötet beslutas till 30 euro occh
eventueellt underskottt bärs av ÅBF
F.

10 §

mhetsledaren
Arbetsaavtal, verksam
Bifogatt finns förslagg till arbetsavtaal för verksam
mhetsledaren från
f
och med dden 1 april 2012.
Förslagg: Avtalet gåss igenom.
Beslut:: Avtalet godkkändes.

11 §

Info fråån verksamheetsledaren
- Telefoonkatalogen är
ä utskickad. De
D blev slutlig
gen en förenklad variant layyoutmässigt occh de trycktes
svartvitt. Detta pga attt uppgifterna i den ”lever” så pass kort tiid att det inte är vettigt att kosta
k
på den för
fö
myckett.
- Statisttiken har kom
mmit in mycket bra i år. Tvåå ungdomsredoovisningar sakknas ännu men
n kårecheferna är
kontakttade gällande detta.
- Gällannde besök till kårerna så är målsättningen
n att hinna meer ca två per teermin. Det börrjar bli lång tiid
sedan de
d flesta fick besök,
b
specielllt vad gäller sk
kärgården. Veerksamhetsleddaren gör upp ett förslag tilll
turordinng att besöka kårerna, vid besöken
b
bör nåågon ur styrelsen komma m
med.
- Det ärr dags för nästta Medlemsinfo. Verksamh
hetsledaren baad styrelsen fuunder apå lämp
pliga teman attt
berätta om.
mit in i sambannd med
- Mailggrupper och telefonlistor är uppdaterade i enlighet medd de förändinggar som komm
uppdateeringen av teleefonkatalogenn

12 §

Info fråån ungdomsleedaren
Ingen innformation föör tillfället.

13 §

nen
Info fråån damsektion
Damsekktionen har upppgjort en anvvisning för dam
msektionen, se bilaga.
Beslut:: Anvisningenn bordläggs tilll nästa möte då
d även damseektionens reprresentant i styrrelsen utses.
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14 §

Info fråån utbildninggsledaren
Patrik Lindberg
L
har kommit
k
in meed ett prelimin
närt förslag tilll upplägg av eenhetschefskurrsen. Tove haar ringt
runt tilll kårcheferna och
o ca 9 persooner tycks varra mer eller mindre
m
klara föör kursen. Visssa kårer har ännnu ej
svarat.
Beslut:: Styrelsen fasstställde kostnnaden för kurseen till 620 e.
i
Övrig info
Ordföraande har fått info från SSPL
L (Finlands Av
vtalsbrandkårrers förbund), med positiva signaler bl.a.
gällandde att släckningsmannakurseen bör kortas av och delas upp
u i fler avsnnitt.
Övriga ärenden
Å gällande en kurs i Släcckningsarbete som skulle orrdnas i Vårdö. Han
Lennartt Johansson har kontaktat ÅBF
undrar om ÅBF önskkar att kursen ordnas i ÅBF
F.s regi.
Beslut:: ÅBF ställer sig
s positiva tilll att kursen orrdnas i ÅBF:ss regi.
Mötets avslutning
a
kl 21.00.
2
Nästa möte
m onsdagen
n den 21 marss kl. 18.30 på ÅEA
Mötet avslutades

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Jan Lindgrén
L

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Kristtian Aller
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