Ålands Brand och
o Räd
ddningsfö
örbund Rf.

Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 4-20013
Plats: Lumparlaands FBK
Tid:: Tisdag 16 april 2013 kl.
k 19:00

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

[ ] Johan Ehn, orrdförande
[ ] Emmelie Rud
da

[+] Roger Henrikssson

[+]] Jan Lindgrén,, v. ordf.

[ ] Bertel Eriksson
n

[ ] 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
[ ] Fredrik Sporre, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kasssör

[+] Jan Lindholm, utbildningsanssvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande
Viceorddförande Jan Lindgrén
L
hälsade alla välko
omna och förkklarade mötet öppnat kl. 19..

2§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Robiin Mattsson.
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Robin Maattsson.

3§

Besök till
t Kumlinge FBK
VL harr haft kontakt med
m Kumlingge FBK. På mö
ötet kommer konkreta
k
datum
mförslag att ges.
g
Förslagg: Beslut tas om
o datum för besöket, samtt vilka som åkker dit.
Beslut:: Besöket spikkas till 3 maj. VL,
V Johan Eh
hn (med Jan Liindgrén som rreserv) samt Jaan Lindholm åker
å
dit.

4§

Ko
i Vassa
FSB Kongress
FSB:s kongress
k
ordnnas i Vasa denn 25-26 maj. Ett
E reseuppläggg har skickats ut till kårernaa.
Förslagg: Styrelsen beslutar om ÅB
BF:s representtanter vid olikka aktiviteter i Vasa, diskuteerar reseuppläägget
samt fuunderar på läm
mpliga aktiviteeter på fastland
det under freddagen.
Beslut:: Johan Ehn (m
med Tove Jansson som reseerv) valdes att representera Å
ÅBF på FSB:s möte.
ÅBF sttår för kostnadderna för styreelsemedlemmaarna, VL, kasssör och utbildnningsansvarig
g om de önskaar resa.
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5§

Brandkkårsmuseet
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
vidaare kring brand
dkårsmuseet.
Arbetsggruppen har innte ännu hunnnit träffas.
Beslut:: Talka på branndkårsmuseett beslutas till måndagen
m
6 maj
m kl. 19. ÅBF bjuder på kaffe, läsk och
grillkorrv. VL och Sool-Britt ordnarr detta.

6§

Hösten
ns aktiviteter
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
hösttens aktiviteter: tidtabell förr höstmöte, fraamtidsseminarium, förslag på
skolninngar etc.
Beslut:
möte beslutas till 9 novemb
ber i Geta. Eveentuellt ordnaas framtidssem
minariet i ansluutning
• ÅBF:s höstm
till höstmöteet.
u
i HAKA
H
i slutet av maj/börjann av juni har kkommit från FSB. Styrelsenn beslöt
• Förslag på utbildning
att be FSB ordna
o
kursen i september isstället.
kussioner om utbildning
u
orddnas i septemb
ber
• Kårchefsmööte med tyngddpunkt på disk

7§

Info fråån verksamheetsledaren
- Rescuue-seminariet ställdes in pgaa för få anmällda. Endast tvåå personer varr anmälda via ÅBF.
- VL haar haft kontaktt med i principp alla kårer gäällande vårmöötet och resan till kongresseen.
- I dagssläget är 42 peersoner anmälda till Vårmöttet som hålls inkommande
i
fredag på Frid
deborg.
Beslut:: ÅBF betalar möteskostnadden för styrelssemedlemmarnna, VL, kassöören och utbild
dningsansvarigge

8§

Info fråån ungdomsleedaren
Johan Jansson
J
har skkickat materiall gällande som
mmarens ungddomsläger i Leemböte. Styrelsen diskuteraade
materiaalet.
Beslut:: Styrelsen gavv beslut på yttterligare möjliiga utflyktsmåål. Robin Matttsson för försllagen vidare.

9§

nen
Info fråån damsektion
Inget sppeciellt att rappportera.

10 §

Info fråån utbildninggsledaren
Brandkkårens första hjälp
h
pågår, deet var fler intreesserade än deet fanns antal pplatser . I Vårrdö kommer därför
d
en specciell kurs att orrdnas i höst.

11 §

i
Övrig info
Jan Linndgrén informerade från FSB:s styrelses arbetsutskotts
a
möte den 9 aapril.
Avslag från Kulturdeelegationen gäällande vår an
nsökan om medel för audiogguide.
Avslag från Julius Suundbloms minnnesfond gällaande samma som ovan.

12 §

Övriga ärenden
Roger Henriksson
H
toog upp problem
matiken kring insatser som tar lång tid, där man har svårt att få folk att
jobba med
m eftersläckkning p.g.a. attt de måste åkaa på jobb. Borrde ÅBF initieera en diskussiion gällande detta
d
med arbbetsgivarna? Styrelsen
S
diskkuterade ärend
det.

13 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m måndageen den 13 maj kl. 18.30 på Landskapsreg
L
eringen.
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__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Jan Lindgrén
L

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Robiin Mattsson
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