Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 2-2017
Plats: Gottby FBK
Tid: Torsdag 16 februari 2017 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robert Knahpe

[+] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[+] Daniel Fellman

[ ] Robin Hjerpe

[ ] Johan Jansson

[+] Alex Eriksson

[ ] Johan Mansnerus

[+] Patrik Lindberg

[+] Fanny Sjögren
[+] Maria Svedmark
[+] Henrika Österlund

[ ] Sten-Göte Nyman
[ ] Robin Mattsson
[ ] Alexandra Lillie

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 Daniel Fellman.
Beslut: Till protokolljustering valdes Daniel Fellman.

3§

Verksamhetsberättelse 2016
VL presenterar förslaget till verksamhetsberättelse 2016. Rödmarkerad text är text som skall ändras,
korrigeras eller bara verifieras.
Förslag: Verksamhetsberättelsen godkänns.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes.

4§

Bokslut 2016
Kassör Sven-Anders Danielsson presenterar bokslutet.
Förslag: Bokslutet godkänns.
Beslut: Bokslutet godkändes.
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5§

Lagförslaget om en gemensam kommunal räddningsmyndighet
ÅBF lämnade inom januari in sitt utlåtande gällande lagförslaget om en gemensam
räddningsmyndighet. Ordförande informerar om hur ärendet framskrider.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade diskussionen till kännedom.

6§

Årsplanering 2017
Årsplaneringen från senaste möte summeras och konkretiseras.
Förslag: Styrelsen diskuterar planeringen vidare och vissa öppna punkter sätts in i den.
Beslut: Årsplaneringen diskuterades kort. Inga förändringar gjordes.

7§

Vårmöte och Olympiad 2017
Den 8 april hålls vårmöte på branddepån i Lumparland. Före mötet hålls en Olympiad som ÅBF håller i.
Förslag: En arbetsgrupp tillsätts för att planera Olympiaden. Lumparlands FBK:s förslag till upplägg
och kostnader för vårmötet godkänns.
Beslut: Beslöts att middagen på vårmötet kostar 27 euro. Övriga kostnader bärs av ÅBF. Styrelsen och
styrelsens funktionärer bjuds på middagen.
Till medlemmar i arbetsgruppen utsågs Patrik Lindberg (sammankallare) Sam Eklöw, Ika Österlund och
Alex Eriksson.

8§

Brandkårsmuseet
Stefan Häger har väckt några frågor för styrelsen att diskutera. Det gäller bl.a. förkortade öppettider samt
hur ÅBF ställer sig gällande uthyrning av angränsande utrymme till annan museiverksamhet.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendena.
Beslut: VL kontaktar Stefan Häger och meddelar att det är OK för oss att han hyr ut sina tomma
utrymmen till annan museiverksamhet.
VL hör med Jan Johansson och Göran Wilhelmsson och hör om de skulle vara villiga att guida
skolklasser och dagisar ifall vi börjar marknadsföra museet till dem.

9§

Kårbesök till Hammarlands FBK
VL har haft kontakt med Hammarlands FBK om ett besök dit.
Förslag: Styrelsen beslutar vilka som besöker Hammarlands FBK och datum för besöket.
Beslut: VL, ordförande, Henrika Österlund och en av ungdomsledarna besöker Hammarlands FBK den
22 mars.

10 §

FSB kongress 2018
ÅBF står i tur att arrangera FSB kongress 2018. Kongressen brukar hållas i maj månad och med tanke på
skolor och turismen är det en fördel med ett tidigare datum i maj. Kristi Himmelsfärd infaller torsdag 10
maj så fredagen blir ”klämdag” varför ett förslag till kongressdatum skulle vara 12-13 maj. Bokningar av
lokaler och hotellrum behöver göras minst ett år på förhand för att kunna garantera arrangemanget.
Arbetsgrupper bör utses för olika ansvarområden efter sommaren.
Förslag: Styrelsen besluter om kongressdatum samt kongressplats. VL ges i uppdrag att ta in offerter på
mat och lokaler.
Beslut: Kongressen beslutas till 19-20 maj 2018. VL kontaktar Alandica samt hotell Arkipelag och ber
om offert för 250-350 personer. Vid nästa möte utses ansvarspersoner för kongressens olika
ansvarsområden.
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11 §

Utbildningsdagar för brandkårens ungdomsledare
FSB ordnar 11-12 februari utbildningsdagar för ungdomsledare i Kyrkslätt. Från ÅBF avser Peter
Mattsson, Karl-Johan Mattsson, Kevin Kulju och Jonas Hämmälin att delta.
Förslag: ÅBF står för deltagaravgifter och resekostnaderna för utbildningsdagarna i Kyrkslätt.
Beslut: ÅBF står för deltagaravgifter (och resekostnaderna, beslutat på januarimötet) för
utbildningsdagarna i Kyrkslätt.

12 §

Anordnandet av ÅBF utbildning
MRV sade upp utbildningsavtalet med FSB under 2015 varefter FSB i sin tur sade upp avtalet med ÅBF.
FSB och ÅBF tecknade ett nytt avtal under 2016 som innebär att FSB står som arbetsgivare för de
kursledare som ÅBF anlitar för att genomföra de olika kurserna. Inom ÅBF har ett utbildningsutskott sett
till att det finns utbildare till kurserna. Trots lite inkörningsproblem har kursverksamheten fungerat
tillfredsställande under 2016. Nu i första kvartalet 2017 är redan 3 kurser utannonserade. MRV inbjuder
till diskussion om intresse finns.
Förslag: Styrelsen diskuterar om det finns skäl att samordna utbildningen på annat sätt framöver.
Beslut: Till nästa möte bjuds Jan Lindholm och Johan Söderberg in för att presentera sin idé gällande hur
MRV kan hjälpa med utbildningen.

13 §

Info från verksamhetsledaren
- 14 av Pommernmuseets gamla montrar har köpts till brandkårsmuseet
- Polisens dag; VL har haft kontakt med polismästare Maria Hoikkala. Hon är positivt inställd till att vi
har en veteranbrandbilsparad under Polisens dag förutsatt att Polisens dag arrangeras 2017. Beslut är
ännu inte taget i frågan och hon hör av sig när hon vet besked.
- Besök till Vårdö beslöts preliminärt till den 22 mars
- Statistik; alla kårer utom Brändö har lämnat in statistiken.

14 §

Info från ungdomsledaren
Ingen info

15 §

Utbildningsfrågor
- Två kurskallelser har gått ut; Räddningsmannakurs och Första hjälp.
- Rökdykarkurs är på kommande under våren.
- Även Utryckningskörning är under planering.
- Ika informerade om sina tankar kring fadderverksamhet. Mer info finns på styrelsens Facebook-sida,
och ärendet tas upp på ett senare möte då styrelsen läst in sig på materialet.
- Utbildning på psykiskt stöd är på kommande. Ordförande och VL ska träffa representanter för
utbildningen och diskutera vidare.

16 §

Övrig info
ÅBF har beviljats 30 000 euro PAF-medel för verksamheten.

17 §

Övriga ärenden
Ordförande, viceordförande och VL träffar Kristian Aller och Lennart Johansson för en diskussion kring
samarbetet mellan RÅL och ÅBF.
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18 §

Mötets avslutande
Nästa möte onsdagen den 8 mars kl. 18.30 på Hotell- och Restaurangskolan. Till mötet kallas två
personer per kår till diskussion kring förslaget till ny räddningsmyndighet.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Daniel Fellman
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