Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 3-2020
Plats: Ålands Elandelslag
Tid: Torsdag 19 mars 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

[
[
[
[

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

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

[+] Mikael Dahlström, utbildningledare
Maria Svedmark, Caroline Engman, Robin Skog och Henrika Österlund deltog via
länk.

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Robin Gestranius.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Mats Sjöblom.

3§

Diskussion med räddningscheferna
Räddningscheferna Karl Nordlund och Lennart Johansson är inbjudna för att diskutera aktuella ärenden.
Förslag: Diskussion om aktuella ärenden.
Följande frågor diskuterades:
Corona: Stadsrådets direktiv anger att räddningsväsendet ska fungera normalt, och det arbetar man enligt
tills eventuella nya direktiv kommer. Räddnigscheferna underströk att man skall inhämta kunskap endast
från etablerade källor, såsom Statsrådet, THL och ÅHS.
Utbildningen: Det är avgörande att ÅBF får en större pool med utbildare. En träff med utbildarna på
MRV var planerad, pga den rådande situationen måste den dock skjutas på framtiden. Räddningscheferna
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är positiva till fortsatt hjälp med utbildningen, där förutom den viktiga basen på MRV även utbildare från
de frivilliga kårerna kan användas som utbildare. ”Utbildarutbildning” är på kommande, datum är inte
fastställd än men där är målsättningen att få många deltagare.
Räddningscheferna hade önskemål på utbildning inom:
- Nya rökdykaranvisningarna
- Kommunikation (VIRVE)
- Att kurser körs även om de inte är fulla. Om kårerna inte ha råd, i så fall anhålla hos räddningscheferna
om att pengar skjuts till
Övrigt: ÅBF kan hjälpa till med att uppmuntra fysisk aktivitet i kårerna. Ett konkret förslag är att ha ett
kurstillfälle där de nya rökdykaranvisningarnas fyskrav gås igenom så att alla vet vad de behöver kunna
för att klara dem.
Nya alarmprogrammet: Det jobbas för fullt för att programmet ska kunna tas i bruk i höst.

4§

Beslut som tagits per e-post
Per e-post har följande ärende gått ut:
Covid19 ställer till det, det kommer mer och mer alarmerande info trots att vi på Åland inte har något
konstaterat fall ännu. I riket har man gått ut med info och rekommenderar att man ställer in möten och
sammankomster. Räddningsverken ställer in övningar och åker enbart på uppdrag, man uppmanar
brandkåristerna att inte vistas i lokalerna mer än man måste.
Hur ska vi tänka i ÅBF. Vi har nu inplanerat ett styrelsemöte på torsdag med räddningscheferna,
kårchefsdag lördag 21 mars , möte med utbildarna 25 mars och vårmöte 24 april. Vad jag kommer ihåg
har vi inga kurser som ska dras igång nu.
Förslag:
1.
Styrelsemötet den 19 mars genomförs med ordinarie medlemmar och funktionärer närvarande. På
ÅEA kan vi sprida ut oss så vi minimerar smittrisken.
2.

Kårchefsdagen flyttas fram, ny tidpunkt avgörs då vi ser hur virusläget utvecklas.

3.

Mötet med utbildarna skjuts upp tills läget återigen är lugnt på virusfronten

4.
Vårmötet skjuter vi fram, tidpunkt avgörs när vi ser virusläget. Mötet förenklar vi så det bara blir
ett möte.
5.

Vi startar inte upp några kurser innan läget med viruset stabiliserats.

6.
FSB avgör senare när deras vårmöte skall hållas, likaså kommer senare meddela hur det blir med
sommarens läger men jag antar att nödvändiga förberedelser görs för att kunna hålla lägret om det blir
möjligt.
7.

Vi får hjälpas åt sedan efter sommaren och köra hårt med att fixa kurser och annat program.

Beslut per mail: Punkterna 1-7 bifalls med tillägget att för punkt 1 möjliggörs att delta i mötet även via
länk.
Styrelsen verifierade beslutet.
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5§

Hur styrelsen framledes skall hantera epost-möten
Att ärenden behandlas per e-post har blivit ett allt vanligare förfarande inom ÅBF. Här är det värdefullt
att säkerställa att samtligas åsikter kommer fram. Idag är förfarandet ofta det att någon ger sin syn på
saken och övriga håller med, och värdefull input/nyanser i tyckandet går lätt om intet.
Förslag: Ärenden per mail sköts framledes så att de skickas separat till styrelseledamöterna, som sedan
ger sin åsikt direkt till avsändaren alternativt använder Microsoft Forms.
Beslut: Vi använder tillsvidare våra grupper på Facebook och Messenger för diskussion. Själva beslutet
tas via Microsoft Forms när vi tagit programmet i bruk.

6§

Skall vi ändra på sättet att förkorta vårt namn?
Sedan gammalt förkortar vi ”Ålands Brand- och Räddningsförbund” till ”ÅBF”. Detta är samma
förkortning som bland annat Ålands Bildningsförbund har, och egentligen inte helt logiskt då bokstaven
”R” saknas.
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund förkortar sig FSBR, i åländsk tappning skulle det bli
”ÅBR”. Ytterligare en variant är ÅBRF.
Förslag: Styrelsen diskuterar om, och i så fall hur, vi skall förändra vårt sätt att förkorta oss.
Beslut: Vi byter vår förkortning till ÅBRF. VL ändrar namnen på våra Facebook-grupper.

7§

Hyreshöjning brandkårsmuseet
Konsumentprisindexet har från 2019 höjt med 0,485% från 112,7 till 113,2.
Förslag: Den hyra ÅBF betalar för brandkårsmuseet höjs från och med 01.01.2020 med 0,485 %
(7,30/månad). Den nya hyran blir 1 513,43 €/månad.
Beslut: Hyran höjs till 1 513,43 euro/månad från den 1 januari 2020. VL informerar kassören.

8§

Kårbesök till Vårdö FBK
Vårdö FBK står i tur att få besök av oss.
Förslag: Besöket till Vårdö FBK skjuts upp till senare när läget med COVID 19-viruset lugnat ner sig.
Beslut: Enligt förslag.

9§

Info från verksamhetsledaren
- Nytt medlemsinfo är under arbete. Materialet skall in senast den 24/3. Medlemsinfot planeras bli mer
digert, nu när vi tvingas skjuta upp både kårchefsdag och vårmöte.
- Mail samt info på FB om förändringar i vår verksamhet skickas till kårerna efter detta styrelsemöte.

10 §

Info från ungdomsledaren

11 §

Utbildningsfrågor
All utbildning är framskjuten.
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12 §

Övrig info

13 §

Övriga ärenden

14 §

Mötets avslutande
Nästa möte tisdagen den 14 april.

Ordförande
Jan Lindgrén
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