Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll. styrelsemöte nr 2-2016
Plats: Östra Saltviks FBK
Tid: Torsdag 25 februari 2016 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robert Knahpe

[ ] Jenny Blomsterlund

[ ] Roger Henriksson

[ ] Johan Mansnerus

[+] Patrik Lindberg 30 km

[+] Robin Mattsson 30 km

[ ] Maria Svedmark

[+] Sam Eklöw 66 km

[ ] Christian Rögård

[+] Fanny Sjögren 54 km
[ ] Johan Jansson, ungdomsledare
[ ] Sol-Britt Blomqvist, damsektion

[ ] Sten-Göte Nyman
[ ] Alex Eriksson, ungdomsledare
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övriga:

Övriga:

[+] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Fanny Sjögren.
Beslut: Fanny Sjögren valdes till protokolljusterare.

3§

Bokslut 2015
Skattmästare Sven-Anders Danielsson presenterar förbundets bokslut för 2015.
Förslag: Styrelsen godkänner bokslutet.
Beslut: Bokslutet bordlades till nästa möte.

4§

Verksamhetsberättelsen 2015
Förslaget till verksamhetsberättelse gås igenom (se bilaga).
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsberättelse till de delar materialet kommit in.
Resterande innehåll mailas styrelsen för godkännande innan verksamhetsberättelsen trycks.
Beslut: Verksamhetsberättelsen kompletterades och godkändes. Ordförandes text mailas styrelsen för
godkännande innan verksamhetsberättelsen trycks.
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5§

Brandkårsmuseet, rapport från arbetsgruppen
Arbetsgruppen har diskuterat brandkårsmuseets framtid. En träff med information till kårerna om de
framtida alternativen har planerats.
Förslag: Styrelsen diskuterar utgående från arbetsgruppens rapport samt bestämmer ett datum för
informationsträff med kårerna.
Beslut: Jan Lindgrén informerade om arbetsgruppens arbete samt om den kostnadskalkyl för ett
eventuellt nybygge som gjorts. Han har även haft kontakt med Stefan Häger gällande möjligheten att
renovera nuvarande byggnad. Kårerna behöver nu informeras om utvecklingen och få ge sin syn på
saken. Beslöts att det på vårmötet tas upp en diskussion med kårerna om muséet. Innan mötet skickas
information om de olika alternativen ut.

6§

Resa till FSB:s kongress i Lovisa i maj
FSB:s kongress och vårmöte ordnas i år i Lovisa den 28-29 maj.
Förslag: Styrelsen utser representanter till förbundsmötet.
Styrelsen diskuterar om vi ska ordna en gemensam resa dit samt hur vi marknadsför det gentemot
kårerna.
Beslut: ÅBF ordnar en resa till kongressen i Lovisa, info går ut till kårerna då närmare uppgifter kommit
från FSB. Ärendet bordläggs vad gäller val av representant.

7§

Besök till Strandnäs FBK
Då det preliminära programmet för 2016 bestämdes, sattes datum för besök till Strandnäs FBK till den 31
mars.
Förslag: Styrelsen beslutar vilka som deltar.
Beslut: Åtminstone VL, Jan Lindgrén och Fanny Sjögren besöker Strandnäs FBK kl 19 den 31 mars.

8§

Utbildningsfrågor
Dragare till årets samtliga kurser bör utses.
Patrik Lindberg talar med Jani Monthan gällande om han är villig att dra en första hjälpkurs i
Lumparland under våren.
Alex Eriksson drar kursen i Räddningsarbete som pågår 5-9 mars.

9§

Info från verksamhetsledaren
 Vårens två föreläsningar är nu på plats, 17 mars (el- och hybridbilar) respektive 14 april
(skumsläckning).
 Veteranbrandbilsrally arrangeras i Trollhättan 5-8 maj, intressepejlan har skickats till kårerna.
 LR har meddelat att vi fått bidrag för verksamheten, 20 000 e. Däremot fick vi avslag på
projektet ”Brandkårens framtid” med motiveringen att det ska vara en del av den ordinarie
verksamheten.
 8 mars hålls kurs i Föreningsteknik i Föglö

10 §

Info från ungdomsledaren
ÅBF´s våravslutning för ungdomar arrangeras i år ute på Vårdö tillsammans med Vårdö FBK.
Avslutningen är torsdagen den 26 maj kl:18.30
Skriv in datumet i era kalendrar och ta med era ungdomar så leker vi, skojar och har kul, självklart grillas
det ju korv i vanlig ordning.
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11 §

Övrig info
Fredrik W informerade om hur planeringen av Vårmanöver och Vårmöte framskrider.

12 §

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

13 §

Mötets avslutande
Nästa möte onsdagen den 16 mars kl. 18.30 på Ålands Elandelslag.

_______________________________

_______________________________

Ordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Fanny Sjögren
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