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Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 3-20014
Plats: Ålands Elandelslag
E
Tid:: Måndag 177 mars 20144 kl. 18:30

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

[+]] Johan Ehn, orrdförande
[ ] Emmelie Rud
da

[ ] Roger Henriksson

[+]] Jan Lindgrén

[ ] Robert Knahpee

[+]] Johan Mansneerus

[ ] Patrik Lindberg
g

[+]] Robin Mattsso
on

[ ] Sven Sjölund

[ ] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögåård

[+]] Sten-Göte Ny
yman
[ ] Johan Jansson
n, ungdomsledaare
[ ] Sol-Britt Blom
mqvist, damsekktion

[ ] Torvald Jansso
on
[+] Alex Eriksson,, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kasssör

[+] Jan Lindholm, utbildningsanssvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande
Ordföraande förklaradde mötet öppnnat och hälsade alla välkomnna.

2§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
Förslagg: Till protokoolljusterare vääljs Emmelie Ruda.
R
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Jan Lindg
grén.

3§

Föredrragningslistan
n och inbjudan, Vårmöte 2014
Förslagg: Styrelsen godkänner
g
föreedragningslisttan och inbjuddan till vårmöttet.
Beslut:: Föredragninggslistan och innbjudan till våårmötet godkäändes.

4§

Hyresaavtal för branddkårsmuseet
Ålands kulturdelegattion har besluttat bevilja ÅB
BF 16 000 euroo i bidrag för vverksamheten
n år
2014. ÅBF
Å hade ansöökt om 19 8000 euro för att täcka
t
de aviseerat ökade hyrreskostnadernaa om
300 eurro/månad.
Jan Linndgrén och VL
L har träffat Sttefan Häger och diskuterat om vi kan hittta en lösning som
s
båda paarter kan godtaa.
Förslagg: Ett nytt avttal skrivs med Stefan Hägerr. ÅBF accepteerar en hyresjustering på 15
50
euro/måånad för utrym
mmena för braandkårsmuseeet. Hyran indexxjusteras årliggen från och med
m
01.01.22015 enligt tilllämpligt indexx för kalla utry
ymmen.
VL tar Stefan Hägerss plats i den s..k. museigruppen. Museets uppgifter på Å
ÅBF:s hemsid
da
utökas och styrelsen funderar fortllöpande på maarknadsförningen av museeet.
Beslut:: Styrelsen om
mfattade förslaaget.
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5§

ns lön
Verksaamhetsledaren
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 2014.
Beslut:: Inga allmännna löneförhöjnningar görs 20
014 varvid lönnen hålls oföräändrad från förrra året.

6§

Nytt uppplägg på släcckningsmannaakursen
Utbildnningsansvarig presenterar ettt konkret upp
plägg för släckkningsmannakkurs där delar av utbildningeen
sker på Räddningsveerket och andra delar ute i reespektive kår.
Förslagg: Styrelsen godkänner
g
försslaget till uppllägg för släcknningsmannakuurs.
Beslut:: Förslaget goddkändes. Efter kursen görs en utvärderinng som riktar ssig både till ku
ursdeltagarna och de
berördaa kårcheferna.

7§

Långsikktig framtidssstrategi för ÅB
BF
Den arbbetsgrupp som
m tillsattes i noovember för att
a göra upp ettt förslag till låångsiktig fram
mtidsstrategi föör
ÅBF haar träffats och gjort upp ett förslag.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
och godkänner förslaget till lånngsiktig framtiidsstrategi förr ÅBF. Förslagget
skickass ut till medlem
mmarna i sam
mband med utskicket inför vårmötet.
v
Beslut:: Förslaget tilll långsiktig fraamtidsstrategi för ÅBF godkkändes med tiillägget att strrategin skall
utvärdeeras och revideeras minst varrt tredje år.

8§

Förenin
ngsteknik i noorra skärgårdden
Under vintern
v
har VL
L jobbat med att försöka få ihop kurser i föreningsteknnik för de norrra respektive södra
s
skärgårrdskårerna. Föör de norra kårrerna är det heelgtid som funngerar bäst vilket innebär attt kostnaden föör
kursen stiger.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
om vi
v kan genomföra kursen i föreningstekn
f
nik i egen regi,, när och vilkaa/vem
som i såå fall drar denn.
Beslut:: VL, Johan Mansnerus
M
ochh Robin Mattssson tar fram ett
e förslag till uupplägg för ku
ursen. Kursenn
genomfförs i egen reggi för både norrra och södra skärgården.

9§

Ålandss Sjödagar 20114
Arrangöörerna för åreets Sjödagar haar kontaktat ÅBF
Å med förfrrågan om vi viill delta i even
nemanget i år.
Sjösäkeerhetsdagen ärr i år onsdagenn den 16 juli.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
om vi
v skall delta i Ålands Sjödagar onsdagenn den 16 juli.
Beslut:: ÅBF deltar i Ålands Sjödaagar onsdagen
n den 16 juli.

10 §

Info fråån verksamheetsledaren
- Offerttförfrågningarr resa till konggressen i Eken
näs har skickatts ut
- Förfråågan om förelääsning på tem
mat brandmän & cancer har gjorts
- VL, Joohan Mansnerrus, Jan Lindhholm och Alex
x Eriksson harr besökt Kökaar FBK.

11 §

Info fråån ungdomsleedaren
- UAU möte hölls deen 16 mars.
- Lokallläger hålls påå Hammarbo 11-13
1
april, inb
bjudningar haar skickats ut.
- Ungdoomsledarna diiskuterar nya uniformer.
u
- Ungdoomsledarkurseen på Lembötte samlade måånga intresseraade. Gränsen fför deltagandee drogs vid fyyllda
17 år.
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12 §

nen
Info fråån damsektion
Ingen innfo.

13 §

Info fråån utbildninggsansvarig
Övninggsdag för rökddykare i avtalssbrandkårer orrdnas den 3 maj.

14 §

i
Övrig info
Vi har fått
f avslag fråån Svenska kulturfonden gälllande vår anssökan om audiioguide till brrandkårsmuseeet.

15 §

Övriga ärenden
Utbildnningsansvarig har gjort en sammanställning över utbilddningsbehovett i kårerna, en
nkäten gjordes i
januari 2014.
En förssta diskussion fördes även kring
k
förslagett till kurskostnnader.
Beslut:: Efter sommaaren presenteraar utbildningssansvarig Jan Lindholm
L
en llångsiktig plan
n för utbildninngen.
Diskusssionen om kurrskostnadernaa fortsätts vid nästa
n
styrelsem
möte.

16 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m tisdagen den 15 april kl.
k 18.30 på Ålands
Å
Elandellslag.

__________________________________

______
____________________________

Ordförannde
Johan Ehhn

Möttessekreteraree
Tove Jansson

Protokolllet justerat denn ___/___ 2001___

__________________________________
Protokollj
ljusterare
Jan Lindggrén
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