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Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 2-20014
Plats: Ålands laandskapsreggering
Tid:: Onsdag 266 januari 2014 kl. 18:300

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

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

[+] Roger Henrikssson

[+]] Jan Lindgrén

[ ] Robert Knahpee

[ ] 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
1-22 §, 5 §
[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

[+] Jan Lindholm, utbildningsanssvarig,
13 §§, 17-20 §

PROT
TOKOLL
1§

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

2§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
Förslagg: Till protokoolljusterare vääljs Sol-Britt Blomqvist.
B
Beslut:: Sol-Britt Bloomqvist valdess till protokollljusterare.

3§

ÅBF:s ungdomsledaare
På ungddomsledarmöttet den 8 februuari slutade Frredrik Sporre som ungdomssledare för ÅB
BF.
Alex Erriksson börjadde som ny unggdomsledare i hans ställe. Joohan Jansson fortsätter med
d sitt
uppdragg som tidigaree.
Förslagg: Styrelsen anntecknar inforrmationen till kännedom.
Beslut:: Styrelsen anttecknade inforrmationen till kännedom.

4§

Ny ersäättare i ÅBF:ss styrelse
På ÅBF
F:s höstmöte 2013
2
valdes Fredrik Sporre in som ersättaare för Johan Jansson i ÅBF
F:s
styrelsee, för en manddatperiod om två
t år. Efterso
om Fredrik Sporre nu slutat som ungdomssledare
föreslåss att Alex Erikksson ersätter honom på näm
mnda post ochh för nämnda tidsperiod.
Förslagg: Alex Erikssson tar Fredrikk Sporres platts som ersättarre för Johan Jaansson i ÅBF:s
styrelsee.
Beslut:: Styrelsen besslöt enligt försslaget.
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5§

ut 2013
Verksaamhetsberättellse och bokslu
Förslagg: Styrelsen går
g igenom förrslaget till verk
ksamhetsberäättelse och bokkslut och godk
känner det.
Beslut:: Verksamhetssberättelsen occh bokslutet godkändes.
g

6§

ÅBF:s vårmöte
ÅBF:s vårmöte hållss den 25 april på
p Hammarbo
o med Hammaarlands FBK ssom värdar.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
försllaget till uppläägg för vårmöötet samt besluutar om kostnaaden per persoon.
Beslut:: Kostnaden beslöts till 30 euro/person.
e
Eventuellt
E
undderskott bärs aav ÅBF.

7§

Resa tilll FSB:s konggress i Ekenäss i maj
FSB:s kongress
k
och vårmöte
v
ordnaas i år i Ekenääs den 24-25 maj.
m
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
om vi
v ska ordna en
e gemensam resa dit samt hhur vi marknaadsför det genntemot
kårernaa.
Beslut:: Tema för konngressen är 600 år av ungdom
msarbete. Johhan Jansson occh Alex Erikssson kontaktar
ungdom
msledarna ute i kårerna för att
a försöka få dem att komm
ma med. VL taar offert för tv
vå manskapsbiilar
samt 166 personer frånn rederierna och
o bokar det förmånligaste
f
e paketet. Kåreerna informeraas via mail, sm
ms,
medlem
msinfo och på hemsidan.

8§

Förelässningsämnen
ÅBF orrdnar med jäm
mna mellanrum
m utbildningsttillfällen i aktuuella ämnen.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
temaat för ett eller flera utbildningstillfällen i vår. EMIL r.ff. hört av sig och
o
erbjudeer sig ordna enn kurs i taksäkkerhet.
Beslut:: Föreningstekknik i skärgårdden är på gång
g, bollen är nuu hos de berörrda kårerna.
VL ochh Jan Lindholm
m forskar i mööjligheten att ordna
o
en förelläsning på tem
mat Rena bran
ndstationer, canncer
och förrebyggande åtggärder. Alternnativt tema är brandorsaksuttredning.
Johan kontaktar
k
Rogger Roos gällannde HAKA-ku
urs.
Gällandde taksäkerhettskursen avvakktar vi tillsvid
dare, kursen bör vara specieellt utformad för
f brandmän när
den orddnas.

9§

Besök till
t Kökar FBK
K
VL harr haft kontakt med
m Kökar FB
BK gällande besök
b
till dem.
Förslagg: Styrelsen sppikar en dag i mars eller ap
pril för besök till
t Kökar FBK
K samt beslutaar vilka som deltar.
d
Beslut:: VL diskuteraar med Johan Mansnerus
M
gäällande möjliggheten att åka till Kökar veccka 11.

10 §

Brandkkårsmuseet
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
ärenndet.
Beslut:: Diskussionenn antecknadess till kännedom
m.

11 §

Brandkkårsungdomaarna inbjudnaa till Ålands Sjösäkerhetsce
Sj
enter
Ålands sjösäkerhets center har konntaktat ÅBF med
m ett riktat erbjudande
e
tilll de åländska kårerna att deeras
ungdom
mar får komma på ett kostnaadsfritt besök dit.
Förslagg: Styrelsen anntecknar inforrmationen till kännedom.
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12 §

Fördeln
ning av ansvaarskårer
VL ochh ordförande har
h gjort upp ett
e förslag till fördelning av ansvarkårer.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
försllaget.
Beslut:: Inför nästa sttyrelsemöte koontaktar alla styrelsemedlem
s
mmar sina resspektive kårerr så det får vetta vem
deras kontaktperson
k
är.

13 §

agar
Test- occh övningsdag
Utbildnningsansvarig Jan Lindholm
m har föreslagiit att ÅBF erbjjuder test- ochh övningsdagaar. Inför detta möte
har hann tagit fram ettt förslag på huur detta uppläg
gg skulle kunnna se ut, inkluusive en kostnaadsberäkning..
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
försllaget till test- och övningsddagar.
Beslut:: Jan Lindholm
m går vidare och
o skickar ut information till kårerna om
m detta.

14 §

Info fråån verksamheetsledaren
• Kårbesöket till Jomala FB
BK den 1 apriil är ändrat fråån 19.30 till 200.00.
mars.
• En CAFS-kkonferens ordnnas på Hotell- och restauranngskolan 28 m
ka datum; kåröövningar saknnas mycket än
nnu.
• Uppdaterat Google-kalenndern med olik
ä färdigt insaamlad, alla uto
om Eckerö unggdomar lämnaade in underlaag.
• Statistiken är
kad.
• Telefonkataalogen är färdiig och utskick
o.
• Snart är det dax för nästaa medlemsinfo
.

15 §

Info fråån ungdomsleedaren
• Ungdomsleddarmöte höllss den 8 februarri på Finström
ms FBK. Uppsslutningen var god och 20
personer deltog.
omsarbetartillskott
• Alex Erikssson valdes till ny ungdomsleedare efter Freedrik Sporre, och ett Ungdo
(UAU) tillsaattes. UAU hååller sitt förstaa möte den 9 mars.
m
• Ett lokalläger kommer attt arrangeras 11-13 april i Joomala.
mmar. Senast dden 15 mars sk
ka kårerna meeddela
• Ungdomarnna planerar åkaa till storlägreet Viksu i som
om de komm
mer med.
h
på Ålannd 28-30 mars på Lemböte lägergård.
l
• FSB:s ungddomsledarkurss kommer att hållas

16§

nen
Info fråån damsektion
• 14 damer gåår för närvarannde yogakurs

17 §

Info fråån utbildninggsledaren
• Utbildningssledaren har titttat på nytt up
pplägg för släcckningsmannaakurs där delarr av utbildninggen
sker på Rädddningsverket och andra dellar ute i respekktive kår.
Beslut: Jan Lindholm görr upp en konk
kret presentatioon av förslageet som styrelseen sedan kan
godkänna per mail.
v kurser. Jan Lindholm
L
skicckar sammansställningen tilll
• En enkät haar gjorts gällannde behovet av
styrelsen för kännedom.

18 §

i
Övrig info
• Möte prehospital arbetsgrrupp 19 mars på ÅHS konfferenscenter.
00 euro.
• Beviljade PAF-medel förr museet 16 00
• Beviljade PAF-medel förr verksamheten 17 000 euroo.
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19 §

Övriga ärenden
Jan Linndholm ges i uppdrag
u
att gööra ett förslag till
t kostnad peer kurstimme 2014. Ärendeet behandlas per
mail.

20 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m tisdagen den 8 april kll. 18.30 på Ålaands Elandelslag.

__________________________________

______
____________________________

Ordförannde
Johan Ehhn

Möttessekreteraree
Tove Jansson

Protokolllet justerat denn ___/___ 2001___

__________________________________
Protokollj
ljusterare
Sol-Britt Blomqvist
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