Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 2-2020
Plats: Ålands Elandelslag
Tid: Onsdag 26 februari 2020 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Jan Lindgrén, ordförande
[+] Maria Svedmark, viceordförande

[ ] Robin Mattsson

[ ] Caroline Engman

[+] Jennica Westerlund

[ ] Kurt Erämetsä

[+] Sam Eklöw

[+] Richard Hagberg

[ ] Simon Söderlund

[+] Robin Gestranius
[+] Mats Sjöblom
[ ] Robin Skog
[ ] Henrika Österlund

[ ] Gustaf Eriksson
[ ] Inger Eriksson
[ ] Johan Mansnerus
[+] Alexandra Lillie

Övriga:

Övriga:

[+] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

[+] Sten-Göte Nyman,
utbildningsansvarig

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Maria Svedmark.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Maria Svedmark.

3§

Beviljande av avsked åt utbildningssamordnaren
Utbildningssamordnare Sten-Göte Nyman har sagt upp sig från och med den 1 mars.
Förslag: Styrelsen beviljar utbildningssamordnare Sten-Göte Nyman avsked.
Beslut: Styrelsen beviljade utbildningssamordnare Sten-Göte Nyman avsked. Han arbetar dock enligt
behov parallellt med den nye utbildningssamordnaren för att sätta in denne i arbetet samt för att slutföra
vissa arbetsuppgifter.
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4§

Anställande av ny utbildningssamordnare
Tjänsten som utbildningssamordnare har varit utannonserad i båda lokaltidningar, på förbundets hemsida
samt på Facebook. När ansökningstiden gick ut hade två personer sökt tjänsten:
- Mikael Dahlström, egenföretagare och sedan länge aktiv inom FBK-verksamheten.
- Veronica Cech, bibliotekarie
En arbetsgrupp bestående av ordförande, viceordförande och VL tillsattes på senaste styrelsemöte. De
har intervjuat en av de sökande, Mikael Dahlström.
Förslag: Styrelsen beslutar anställa Mikael Dahlström som utbildningssamordnare från och med den 1
mars 2020. Lönen fastställs till 20% av 2700 euro som då blir 540 euro/mån som justeras till 550
euro/mån fr.o.m. 01.01.2021.
Ordförande och verksamhetsledaren ges rätt att teckna avtal med utbildningsansvariga.
Beslut: Styrelsen beslöt anställa Mikael Dahlström från den 1 mars 2020 med en prövotid på sex
månader. Lönen fastställs till 20% av 2700 euro som då blir 540 euro/mån som justeras till 550 euro/mån
fr.o.m. 01.01.2021.
Ordförande och verksamhetsledaren ges rätt att teckna avtal med utbildningsansvariga.
Tjänsten benämns framöver ”utbildningsledare”.

5§

Bokslut 2019
Kassör Sven-Anders Danielsson presenterar bokslutet för år 2019.
Förslag: Styrelsen godkänner bokslutet.
Beslut: Styrelsen godkände bokslutet.

6§

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelsen gås igenom (se bilaga).
Förslag: Styrelsen godkänner bokslutet.
Beslut: Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes efter några korrigeringar.

7§

Kårchefsdagen
Utbildningsansvarig informerar om kårchefsdagen 2020 den 21 mars.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

8§

Utbildningssituationen
Förslag: Styrelsen diskuterar det rådande läget gällande utbildningen. Styrelsen beslutar bjuda in
utbildarna från Mariehamns Räddningsverk till ett möte med middag för att få veta deras syn på saken.
Beslut: Styrelsen diskuterade situationen, och beslöt bjuda in räddningschefen och utbildarna från
Mariehamns Räddningsverk till ett möte med middag på Park onsdag den 25 mars kl. 18.30 för att få
veta deras syn på saken. VL och ordförande ordnar inbjudan.

9§

Sena faktureringar
ÅBF har fått in önskemål om att diskutera hur man kan förbättra de idag stundtals sena faktureringarna.
Ärendet bordlades på senaste styrelsemöte.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Faktureringen diskuterades. Beslöts att framledes göra vårt bästa och även att bättre specificera
vilka som deltagit i de utbildningar/evenemang som fakturan avser. Konstaterades dock att sent
inkommande underlag ofta påverkar tidtabellen för faktureringen negativt.
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10 §

Beviljade stöd ur PAF-medel från landskapet
Ålands Brand- och Räddningsförbund har beviljats följande PAF-medel för 2020:
- 35 000 euro för verksamheten
- 16 000 euro för museet.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

11 §

Ungdomsledare
Ålands Brand- och Räddningsförbund ansökte i höstas om ett utökat stöd i form av PAF-medel på 6 325
euro, för att kunna anställa en ungdomsledare. Landskapsregeringen beviljade 5 000 euro i utökat stöd.
Förslag: Styrelsen diskuterar frågan.
Beslut: Styrelsen beslöt gå vidare med frågan och tillsätta en arbetsgrupp bestående av Robin Gestranius
(sammankallare), Henrika Österlund, Caroline Engman och Gustaf Eriksson att utarbeta en instruktion
för en ungdomsledartjänst. Arbetet skall vara klart till styrelsemötet den 5 maj.

12 §

Blåljusdagen
Ordförande och verksamhetsledaren informerar från det möte de varit på tillsammans med övriga
samarbetspartners för Blåljusdagen.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

13 §

Diskussion med räddningscheferna
Ålands Brand- och Räddningsförbund har haft som målsättning att träffa räddningscheferna en gång per
år för att diskutera aktuella ärenden. Det har dock nu gått flera år sedan senaste träff som var i maj 2016.
Förslag: Räddningscheferna Lennart Johansson och Karl Nordlund bjuds in till nästa möte.
Beslut: Styrelsen beslöt bjuda in räddningscheferna till nästa möte den 19 mars.

14 §

After Work
After Work ordnades tre gånger under olika former år 2019. Det koncept som drog mest folk var att
träffas på Adlon en fredag direkt efter arbetstid.
Förslag: Styrelsen diskuterar formerna för nästa After Work som förslagsvis hålls v 11.
Beslut: Styrelsen beslöt hålla nästa After Work fredagen den 13 mars från kl 16.30 och framåt på Adlon.

15 §

Info från verksamhetsledaren
ÅBF har som vanligt en annons i Åland Guide.
Christoph Treier är anlitad till att föreläsa den 7 maj
Det är dags för medlemsinfo, och material behöver produceras
Önskemål har kommit om att streama föreläsningen 5 mars
Beslut: Utbildningsledaren tar bollen med att ordna streaming av föreläsningen den 5 mars.

16 §

Info från ungdomsledaren
Ungdomsledaren informerade om hur arbetet med den finsk-tyska ungdomsledarträffen på Åland i
september framskrider.
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17 §

Utbildningsfrågor
Kurs i släckningsarbete håller precis på att avslutas.

18 §

Övrig info
Stiftelsen MFBK har hört av sig till ÅBF. De önskar ge av stiftelsens överskott till vår
ungdomslägerverksamhet. Innan den 30.9 skall en ansökan med specifikation av kostnaderna och ansökt
belopp riktas dit.

19 §

Övriga ärenden

20 §

Mötets avslutande
Nästa möte torsdagen den 19 mars.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Maria Svedmark
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