Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 2-2015
Plats: Ålands Elandelslag
Tid: Måndag 23 februari 2015 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robert Knahpe

[+] Jenny Blomsterlund

[ ] Roger Henriksson

[+] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[+] Robin Mattsson

[ ] Fanny Sjögren

[ ] Sam Eklöw

[+] Christian Rögård

[+] Sten-Göte Nyman
[ ] Johan Jansson, ungdomsledare
[+] Sol-Britt Blomqvist, damsektion

[ ] Torvald Jansson
[ ] Alex Eriksson, ungdomsledare
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övriga:

Övriga:

[+] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Jan Lindholm, utbildningsansvarig

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

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

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Jenny Blomsterlund.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Jenny Blomsterlund.

3§

Revidering av förbundets stadgar
Förbundets stadgar revideras med anledning av att damsektionen uppgått i den övriga verksamheten (se
bilaga, förändringarna är markerade med gult).
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till nya stadgar.
Beslut: Styrelsen beslöt även ändra formuleringen ” Väljs en revisor och en verksamhetsgranskare samt
suppleanter för dem för ett verksamhetsår ”till ”Väljs två revisorer eller verksamhetsgranskare samt
suppleanter för dem för ett verksamhetsår”. I övrigt godkändes förslaget till nya stadgar.
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4§

Bokslut 2014
Skattmästare Sven-Anders Danielsson presenterar förbundets bokslut för 2015. Bokslutet visar en total
omslutning på 63219,76 euro. Årets överskott är 1725,09 euro.
Förslag: Styrelsen godkänner bokslutet.
Beslut: Styrelsen godkände bokslutet och beslöt att årets överskott förs mot kontot för vinst/förlust.
Det nya utbildningssystemet skall utvärderas så utgifter och intäkter kommer i möjligast bra
balans framöver.

5§

Verksamhetsberättelsen 2014
Verksamhetsledaren går igenom förslaget till verksamhetsberättelse (se bilaga).
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsberättelse.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes med vissa tillägg.

6§

Storstädning av brandkårsmuseet
Under 2014 konstaterades att brandkårsmuseet är i stort behov av en mer grundlig städning.
Förslag: Styrelsen diskuterar ett lämpligt upplägg för storstädning av brandkårsmuseet.
Beslut: Talka på brandkårsmuseet ordnas 25-26 april. VL informerar kårerna om detta. Vårmötet hålls
istället den 17 april.

7§

Hyror brandkårsmuseet 2015
Ärendet bordlades på senaste möte.
Förslag: Styrelsen beslutar vilken fordonshyra som skall uppbäras under 2015. Hyran 2014 var 220
euro/fordon.
Beslut:
 Hyran för museets utrymmen skall årligen justeras enligt index. Det lämpligaste index vi hittar
är ÅSUB:s konsumentprisindex för bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen.
Helårsindex för år 2013 är 107,8 och 2014 är 109,2 förändringen är +1,2987 %. Det innebär en
höjning av månadshyran med 18,8 euro/månad. Hyran justeras enligt avtalet från 1.1.2015
 Fordonshyran beslöts hållas oförändrad på 220 euro/fordon.

8§

Ålands Sjödagar 2015
Arrangörerna för årets Sjödagar har kontaktat ÅBF med förfrågan om vi vill delta i evenemanget i år.
Sjösäkerhetsdagen är i år onsdagen den 15 juli.
Förslag: Styrelsen diskuterar om vi skall delta i Ålands Sjödagar onsdagen den 15 juli.
Beslut: ÅBF beslöt delta i årets Sjödagar den 15 juli. En arbetsgrupp bestående av Johan Jansson, Alex
Eriksson och Johan Ehn ersattes.

9§

Resa till FSB:s kongress i Esbo i maj
FSB:s kongress och vårmöte ordnas i år i Esbo den 23-24 maj.
Förslag: Styrelsen diskuterar om vi ska ordna en gemensam resa dit samt hur vi marknadsför det
gentemot kårerna.
Beslut: Styrelsen beslöt ordna en resa. Resan behöver starta redan fredag eftermiddag för att man ska ha
möjlighet att delta i lördagens förmiddagsprogram. Retur söndag kväll. VL tar in offerter på olika
resealternativ samt informerar kårerna om att kongressen är på gång.
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10 §

Besök till Lumparlands FBK
VL har haft kontakt med Lumparlands FBK gällande besök till dem.
Förslag: Styrelsen spikar en dag för besök till Lumparlands FBK samt beslutar vilka som deltar.
Beslut: ÅBF besöker Lumparlands FBK den 10 mars. Åtminstone Sol-Britt, Johan M, VL och en av
ungdomsledarna besöker kåren.

11§

Föreläsningsämnen, våren 2015
ÅBF ordnar varje år föreläsningar och diskussionskvällar på aktuella teman.
Förslag: Styrelsen diskuterar tema för ett kvällsinformationstillfälle föreläsning under våren.
Beslut: Ärendet bordläggs.

13 §

Info från verksamhetsledaren
- Besök till Gysinge ordnas av museigruppen

14 §

Info från ungdomsledaren
Ingen information.

15 §

Info från damsektionen
FSB:s damsektion har möte i Helsingfors den 7 mars. Sol-Britt meddelar Roger att damsektionen på
Åland har upphört.

16 §

Info från utbildningsledaren
 Enhetschefskursen har haft information ikväll, åtta intresserade varav inte alla har full
behörighet

17 §

Övrig info
 Beviljade PAF-medel: 17 000 för verksamheten och 16 000 för museet.
 Robin (Vårdö) och Sol-Britt (Jomala) har meddelat sina respektive kårer att de nu är deras
ansvarspersoner.

18 §

Övriga ärenden
 Beslut: En HAKA-kurs ordnas under våren. VL tar fram ett förslag till datum tillsammans med
kursledarna.
 Beslut: Enhetschefskursen skjuts till hösten för att försöka få fler deltagare. De som antas till
kurserna skall uppfylla de krav som godkänts av Ålands Landskapsregering (beslutet finns på
ÅBF:s hemsida).
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19 §

Mötets avslutande
Nästa möte tisdagen den 24 mars kl. 18.30 på Sunds FBK.

_______________________________

_______________________________

Ordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Jenny Blomsterlund
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