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[ ] Jan Lindholm, utbildningsansvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

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

2§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Emm
melie Ruda.
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Emmelie Ruda.
R

3§

Brandkkårsmuseet
Jan Johhansson och Bertel
B
Erikssonn är kallade tilll mötet för attt ge sin syn påå brandkårsmu
useet, hur det kan
utveckllas och vad soom ska finnas i det framöverr.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
branndkårsmuseet med Jan Johaansson och Beertel Eriksson.
Beslut::
Styrelseen diskuteradee med Jan Johhansson och Bertel
B
Erikssonn kring hur dee ser på dagenss situation. Däärefter
beslöts följande:
- Branddkårsmuseet bör marknadsfö
föras i Åland Guide.
G
VL konntaktar Strax O
Online.
- Jan Liindgrén går inn som styrelsenns representan
nt och samorddnar en arbetsggrupp som job
bbar med frågor
som rörr museet.
- Hyrann för uppbevarring av fordonn i museet höjs till 200 euroo för år 2013.

4§

Ljudmaaterialet till brrandkårsmusseet
Sx2 Prooductions har skickat in dett första ljudmaaterialet för auudioguiden. Sttyrelsen disku
uterar hur vi gåår
vidare med
m detta matterial.
Beslut:: Styrelsen besslöt att avvaktta med vidare utveckling avv materialet tillls vi fått besk
ked hur det gårr med
våra annsökningar om
m medel för auudioguide.
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5§

Hyresaavtal för branddkårsmuseet
Stefan Häger
H
är inbjuuden till mötet för att diskutera avtalet föör brandkårsm
museet.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
avtaalet för brandk
kårsmuseet meed Stefan Hägger.
Beslut:: Styrelsen disskuterade medd Stefan Hägerr kring hur han ser på dagenns situation. ÅBF
Å har en annhållan
inne hoos Ålands kultturdelegation gällande
g
utökaat bidrag för hyran
h
till museeet. Diskussio
onen om det nyya
avtalet bordläggs tills vi har fått beesked från dem
m.

6§

ÅBF våårmöte 2013
Den 199 april hållas ÅBF:s
Å
vårmötee i samarbete med Gottby FBK
F
på Fridebborg. Gottby FBK
F
har gjorrt upp ett förslag till budgett för mötet. Sttyrelsen fundeerar inför styreelsemötet på förslag
f
till proggram för vårm
mötet.
Förslagg: Föredragninngslistan, inbjjudan och bud
dget för vårmöötet gås igenom
m och godkän
nns.
Beslut:: Föredragninggslistan och buudgeten godk
kändes. Kostnaaden beslöts tiill 25 euro/perrson, ÅBF bärr en
eventueell förlust.

7§

Verksaamhetsledaress lön
Enligt verksamhetsle
v
edarens arbetssavtal skall lön
nen justeras med
m allmänna llöneförhöjningar varje år frrån den
1 april.
Förslagg: Styrelsen juusterar verksaamhetsledarens lön från denn 1 april 2013.
Beslut:: Verksamhetssledarens lön justeras
j
med 1,4%
1
från denn 1 april 2013.

8§

Resa tilll Vasa i vår (FSB
(
Kongresss)
FSB:s kongress
k
ordnnas i vår i Vasaa den 25-26 maj.
m VL presennterar det försslag till offert som Williamss Buss
gett förr resan.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
offerten och beslu
utar vilket alteernativ vi ska vvälja.
Beslut:: VL går vidarre och tar in fller offerter.

9§

Damveerksamheten inom
i
ÅBF
Styrelseen diskuteradee på senaste möte
m initialt krring hur vi kann öka intressett för damverk
ksamheten inom
m
brandkåårerna.
Förslagg: Diskussionnen fortsätter och
o konkretiseeras.
Beslut:: En seminarieedag ordnas unnder hösten. Där
D diskuterass damverksam
mheten samt an
ndra aktuella
ärendenn. Damverksam
mheten diskutteras även på vårmötet.

10 §

Info fråån verksamheetsledaren
- Två kurser
k
i Föreniingsteknik harr ordnats. Sam
mmanlagt deltoog närmare 300 personer och
h kurserna varr
uppskatttade.
- Årets första Medlem
msinfo har preecis skickats ut
u
- Statisttiken är klar, och
o vi fick in all statistik från våra kårer
- VL haar deltagit i enn Peppdag för föreningsfolk
k med Christopph Treier. Daggen var inspirrerande.
- VL, Joohan Mansnerrus och Jan Liindholm har deltagit
d
i Grunndkurs i beredsskap. Kursarraangemangen
lämnadde tyvärr en deel övrigt att önnska.
Beslut:: Johan Mansnnerus skriver ihop
i
feedback
k som vi kan delge
d
arrangörrerna av kursen
n.
- VL haar tillsammanss med Jan Linndgrén ansökt om bidrag förr audioguide ffrån Ålands Kulturdelegatio
K
on
samt Svvenska Folkskkolans vänner..
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11 §

Info fråån ungdomsleedaren
- Den 23
2 mars kl 12 ordnas pre-lägger seminarium
m inför somm
marens ungdom
msläger på Lemböte.
- Ungdoomsledarkurs hålls i Borgå i början av ap
pril. Åtta deltaagare från Ålaand reser dit.

12 §

nen
Info fråån damsektion
Sol-Briitt deltog i kurrsen i Föreninggsteknik.

13 §

Info fråån utbildninggsledaren
ete pågår.
Kurs i släckningsarb
s

14 §

Övrig info
i
- Ordföörande och VL
L har ätit lunchh med räddnin
ngschef Lennaart Johansson
- Inbjuddan Mass Rescue operationns seminar 10--11 april

15 §

Övriga ärenden
- Landsskapet har bevviljat 15 000 euro
e
i bidrag för
fö ÅBF:s verkksamhet samt 15 000 för brandkårsmuseeet.
- Johann Ehn är nu orddinarie medlem
m i Räddning
gsdelegationenn med Jan Lindgrén som erssättare
- Jan Liindgrén har vaarit på organissationskonfereens på fastlanddet. Han komm
mer att dela med
m sig av
materiaalet.

16 §

Mötets avslutande
Mötet avslutades
a
kl. 21.50. Nästa möte
m måndag
gen den 15 aprril kl. 19.00 påå Lumparlands FBK.

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Johaan Ehn

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Emm
melie Ruda
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