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Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 2-20013
Plats: Ålands Elandelslag,
E
Godbyvägeen 193
Tid:: Måndag 4 februari 20013 kl. 18:300

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

[+]] Johan Ehn, orrdförande
[ ] Emmelie Rud
da

[ ] Roger Henriksson

[+]] Jan Lindgrén

[ ] Bertel Eriksson
n

[+]] Johan Mansneerus

[ ] Patrik Lindberg
g

[+]] Robin Mattsso
on

[ ] Sven Sjölund

[+]] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögåård

[+]] Sten-Göte Ny
yman
[ ] Johan Jansson
n, ungdomsledaare
[+]] Sol-Britt Blom
mqvist, damsekktion

[ ] Torvald Jansso
on
[ ] Fredrik Sporre, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[+]] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Jan Lindholm, utbildningsanssvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande
Ordföraande hälsade alla
a välkomnaa och förklarad
de mötet öppnnat kl. 18.30.

2§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Emm
melie Ruda.
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Johan Man
nsnerus.

3§

Sampo-- och Pohjolaastadgar 20133-2015
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
om något
n
utlåtand
de gällande förslaget till Sam
mpo- och Poh
hjolastadgar, som
s
mailadees ut till kårerrna den 18 januuari, ska ges till
t FSB.
Beslut:: ÅBF lämnar inget utlåtandde gällande deetta.

4§

Brandkkårsmuseet
Göran Wilhelmsson
W
och Jan Johannsson är kallad
de till mötet för
fö att ge sin syyn på brandkåårsmuseet, hurr det
kan utvvecklas och vaad som ska finnnas i det fram
möver. Jan Johhansson har intte möjlighet att
a närvara på detta
d
möte.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
branndkårsmuseet med Göran Wilhelmsson.
W
Beslut:: Styrelsen disskuterade medd Göran Wilheelmsson kring ur han ser påå dagens situattion och om haan kan
tänka siig att vara med i en arbetsgrupp för museeet. Styrelsen beslöt att till nnästa möte kaalla ytterligaree ett
antal peersoner.
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5§

Hyresaavtal för branddkårsmuseet
Förslagg: Styrelsen bjjuder in Stefaan Häger till nästa möte för att diskutera aavtalet samt hans
h
syn på
brandkåårsmuseets fraamtid.
Beslut:: Förslaget goddkändes.

6§

p audioguidee till brandkåårsmuseet
Offert på
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
den inkomna offeerten på audiogguide (se bilagga), samt om ytterligare
jämföreelser med andrra tekniklösniingar bör göraas.
Beslut:: Styrelsen besslöt ge ordföraande och VL i uppdrag att gå
g vidare och ansöka om biidrag för
införskaffande av audioguide (30 enheter).
e
Även
n möjlighetenn till LEADER
R-bidrag undersöks.

7§

Verksaamhetsberättellse 2012
Förslagg: Styrelsen går
g igenom förrslaget till verk
ksamhetsberäättelse och goddkänner det.
Beslut:: Verksamhetssberättelsen goodkändes med
d smärre ändriingar.

8§

Bokslut 2012
Förslagg: Styrelsen går
g igenom förrslaget till bok
kslut och godkkänner det.
Beslut:: Bokslutet goodkändes och förs
f till revisio
on.

9§

Damveerksamheten inom
i
ÅBF
Antalett aktiva damerr inom brandkkårerna minskaar, och flera av
a de lokala avvdelningarna har
h avslutat sin
verksam
mhet under dee senaste åren.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
hur intresset för damarbete
d
inom
m brandkårernna kan ökas.
Beslut:: Styrelsen förrde en första innledande disk
kussion och fuunderar framått över hur man
n kan föra ut
frågestäällningen till kårerna,
k
förslaagsvis i form av
a ett seminarrium under denn senare delen
n av året.

10 §

Resa tilll Vasa i vår (FSB
(
Kongresss)
FSB:s kongress
k
ordnnas i vår i Vasaa den 25-26 maj.
m
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
lämppligaste sätt attt ta sig dit sam
mt hur resan kkan marknadsföras bland dee
åländskka kårerna.
Beslut:: Tre resealternnativ undersöks:
- Skärggårdsvägen på fredag
- Båt tilll H-fors torsddag kväll
- Efterm
middagstur tilll Åbo på fredaag
Till nässta möte fundeerar vi på möjliga program till fredagens resa upp till V
Vasa. Redan nu
n mailas de
aktuellaa datumen ut till
t medlemskårerna.
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11 §

Info fråån verksamheetsledaren
• Statistiken är
ä till största delen
d
insamlad
d förutom ett par
p kårer som
m saknas
u
elekttroniskt
• Telefonkataalog 2013 är utskickad
v
som ordn
nades på Breiddablick dem 222 januari var populär
p
och
• Föreläsningg ”Arbete på väg”
samlade 75 deltagare
k har gått ut. Deadline
D
för aanmälan är den
n 19 februari.
• Info om föreläsningen Fööreningsteknik
M
• VL planerarr nu börja jobbba på nästa Medlemsinfo
• VL deltar i Peppdag medd Christoph Trreier den 8 febbruari
F
och hör om
o de vill ha besök av oss, förslagsvis i början
b
av junii
• VL kontaktaar Kumlinge FBK

12 §

Info fråån ungdomsleedaren
Åtta åläändska ungdom
msledare deltoog i utbildning
gsdagarna i Vörå.
V
Bland annnat hölls en presentation
p
om
m det
kommaande lägret på Åland i somm
mar.
Den 23 mars kommeer de åländskaa ungdomsledaarna att träffass för att vidaree planera somm
marens läger.

13 §

nen
Info fråån damsektion
Tre dam
mer från Ålandd: en represennterande ÅBF,, en Jomala occh en FSB delltog i utbildnin
ngsdagarna i Vörå.
V

14 §

Info fråån utbildninggsledaren
• Kurs i Släckkningsarbete är
ä på gång och
h börjar den 25 februari.
• I april planeeras första hjälp-kurs.
karkursen som
m blir i höst.
• I maj ordnas rökdykartestt inför rökdyk
h höjd skjutss till hösten.
• Arbete på hög
• Ytlivräddninng kommer trroligen att arraangeras i höst..

15 §

i
Övrig info
- Möjligghet att delta i bredgruppsm
möte om samh
hällsreformen 12 februari

16 §

Övriga ärenden
7-28 februari har
h kommit. Joohan Mansnerrus och Tove
• Inbjudan till Grundkurs i beredskap 27
mäls till kursenn.
Jansson anm
d, och ÅBF böör jobba för attt förverkliga detta under vååren.
• En HAKA-uutbildning behhövs till Åland
Johan E konntaktar FSB gällande detta.
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17 §

Mötets avslutande
Mötet avslutades
a
kl 21.15.
2
Nästa möte
m måndageen den 11 marrs kl. 18.30 påå Självstyrelseegården.

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Johaan Ehn

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Johaan Mansnerus
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