Ålands Brand och
o Räd
ddningsfö
örbund Rf.

Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 4-20014
Plats: Ålands Elandelslag
E
Tid:: Tisdag 15 april 2014 kl.
k 18:30

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

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

[ ] Roger Henriksson

[+]] Jan Lindgrén

[ ] Robert Knahpee

[+]] Johan Mansneerus, från kl. 188.50

[ ] 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, från kl. 19.005
[ ] Alex Eriksson,, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kasssör

[+] Jan Lindholm, utbildningsanssvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

FÖRE
EDRAGN
NINGSLIS
STA
1§

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

2§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
Förslagg: Till protokoolljusterare vääljs Johan Man
nsnerus.
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Robin Maattsson.

3§

Förslagg till samverkkansavtal för första
f
delvård
d på Åland
Förslagg: Styrelsen godkänner
g
försslaget till avtaal (se bilaga).
Beslut:: Styrelsen goddkände förslagget till samverrkansavtal förr första delvårrd på Åland.

4§

Hyresaavtal för branddkårsmuseet
Jan Linndgrén har gjoort upp ett försslag till nytt av
vtal (se bilagaa).
Förslagg: Styrelsen godkänner
g
försslaget till avtaal.
Beslut:: Styrelsen goddkände förslagget till hyresaavtal för branddkårsmuseet.
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5§

Förslagg till innehålll, kurs i föreningsteknik
En arbeetsgrupp beståående av Robiin Mattsson, Johan Mansnerrus och VL haar gjort ett förrslag på vad kuursen i
föreninngsteknik bör innefatta
i
(se bilaga).
b
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
försllaget samt besslutar vem/vilka som är läm
mpliga att dra kursen.
k
VL gees i
uppdragg att ta fram ett
e förslag på kursdatum
k
nu i vår som passar både ÅBF
F och Kumling
ge FBK, som är
ä den
kår som
m har mest akuut behov av kuursen.
Beslut:: Jan Lindgrénn och Johan Ehhn anmälde siig som frivilliga kursdeltagaare i mån av tid
t och den enna kan
ersätta den andra efteersom båda haar goda kunsk
kaper i formaliia och ekonom
mi. Övrig(a) ku
ursledare väljs från
gång tilll annan. VL tar
t fram ett förrslag på kursd
datum nu i vårr som passar bbåde ÅBF och
h Kumlinge FB
BK,
som är den kår som har
h mest akut behov av kursen.

6§

kårsmuseet fråån Svenska K
Kulturfonden 2014
2
Arbetsggrupp för anssökan om meddel till brandk
Då vi fick
fi avslag på vår ansökan om
o medel för en
e audioguidee till brandkårrsmuseet konsttaterades att vi
v bör
jobba för
fö att få fram en bättre helhhetslösning som
m kan presentteras för dem.
Förslagg: En arbetsgrrupp beståendde av Jan Lindgrén, Robin Mattsson,
M
Johaan Mansnerus och VL tillsäätts för
att ta frram ett genom
mtänkt förslag till
t ansökan om medel till brandkårsmuse
b
eet från Svensska Kulturfonden
2014. Förslaget
F
skalll vara klart tilll november månads
m
möte föör styrelsen skka hinna komm
ma med input innan
deadlinne för ansökann, vilken är 30 november.
Beslut:: En arbetsgruupp bestående av Jan Lindgrrén, Robin Maattsson, Johann Mansnerus, Johan
J
Janssonn och
VL tillssätts för att ta fram ett genoomtänkt förslag till ansökan om medel tilll brandkårsmu
useet från Sveenska
Kulturffonden 2014. Förslaget
F
skalll vara klart tilll november månads
m
möte fför styrelsen sk
ka hinna kom
mma
med inpput innan deaddline för ansökan, vilken ärr 30 novemberr.

7§

FSB:s kongress
k
och vårmöte i Ekkenäs
VL presenterar förslaag på uppläggg för resan till Ekenäs 23-255 maj.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
uppllägget för resaan till kongresssen.
Beslut:: ÅBF bekostaar resan för dee styrelsemedllemmar med respektive
r
som
m önskar resa till
t Ekenäs. VL
V
respresenterar ÅBF. Info om resann skickas snarast till kårernaa.

8§

Brandkkårens Oscarssutdelning
Viceorddförande Jan Lindgrén
L
föreslår att ÅBF som
s
ett led i att
a höja statuseen för brandkååren och intressset för
verksam
mheten börjar dela ut priserr till kårer eller personer som
m på något sättt utmärkt sig..
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
försllaget.
Beslut:: Styrelsen besslöt genomförra förslaget.

9§

Info fråån verksamheetsledaren
* VL har deltagit i ettt möte med laandskapets mu
useigrupp
* Medlemsinfo skickkades ut 10 appril.

10 §

Info fråån ungdomsleedaren
* ÅBF respresenterades av Johan Ehn
E och Alex
x Eriksson vid Ida Boströmss begravning
* 6 apriil hade ungdom
msledarna mööte inför lokalllägret på Ham
mmarbo
* 11-133 april genomffördes ett lyckkat lokalläger med ett 60-tall deltagare på Hammarbo
* 21 maaj kl. 18.30 orrdnas säsongsaavslutning på Ödkarby skolla i samarbetee med VSFBK
K
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11 §

nen
Info fråån damsektion
Ingen innfo.

12 §

Info fråån utbildninggsledaren
* Kurs i släckningsarrbete pågår, 12 deltagare. Det
D är första gåången kursen genomförs med delar av
underviisningen hemm
ma i den egnaa kåren. En utv
värdering kom
mmer att görass efteråt.
Beslut:: Underlaget för
f den undervvisning som sk
ka ske i den eggna kåren goddkändes.
* Kostnnader för kurser, Jan Lindhoolm hade tagitt fram ett underlag.
Beslut:: Kursavgifterrna för år 20144 godkändes enligt
e
följandee:
Släckniingsarbete , 4 600 euro
Räddniingsarbete, 2 200
2 euro
Brandkkårens första hjälp,
h
2 800 euuro
Rökdykkning, 4 200 euro
e
Ytlivrädddning, 3 0000 euro
För ovaannämnda kurrser gäller att kostnaden
k
slåss ut på antalett deltagare.
Övriga kurser, 34 eurro per timme + löpande ko
ostnader
* Övninngsdag för rökkdykare planeeras i maj.

13 §

i
Övrig info
* FSB har
h fått ett proojektbidrag påå 10 000 € från
n Svenska Kuulturfonden förr planering av
v Projektet ungg på
svenskaa i Finland 2015-2016.
Målsätttningen med projektet
p
är attt är att FSB un
nder åren 20155-2016 anställer projektperrsoner på 20 % som
placeraas ute i lokalföörbuden. Persoonerna som jobbar med projjektet stöder llokalförbunden i dess verkssamhet.
Konkreet handlar det om att fånga upp
u språkminoriteter i samhhället och få ddem aktiva i brandkåren. I Västra
V
Nylandd och möjligtvvis Mellersta Nyland
N
kunde tjänsten skötaas av Anders ppå FSB kanslii, och med dett täcka
en del av
a FSB:s löneekostnader.
Under året
å kommer en
e projektbeskkrivning att uttarbetas, och ny
n anhållan läm
mnas in i nov
vember 2014 för
f
projektet
* Tekniikdagarna i Skkövde ordnas 7-8 maj. Jomaala FBK är påå väg dit.

14 §

Övriga ärenden
* ÅBF har fått in offferter på försäkkring för förstta delvårdsupppdrag.
Beslut: ÅBF antar offferterna och meddelar
m
kåreerna om detta
* Ansvaarskårerna:
Sol-Briitt har deltagitt i MFBK:s våårmöte, samt försökt
f
nå Vårrdö FBK
Jan Linndgrén har hafft kontakt medd Sunds FBK och
o ÖSFBK
Johan Jansson
J
har haaft kontakt meed Finströms FBK
F
Robin Mattsson
M
har kontaktat
k
sinaa kårer, Jomalaa FBK och Goottby FBK
Sam haar haft kontaktt med Lemlannds FBK
Övriga kårer skall koontaktas innann nästa styrelseemöte.
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15 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m onsdagenn den 11 juni kl.
k 18.30 på Sjösäkerhetsce
S
entret och följss av middag på
p Nauticals
uteservvering.

__________________________________

______
____________________________

Ordförannde
Johan Ehhn

Möttessekreteraree
Tove Jansson

Protokolllet justerat denn ___/___ 2001___

__________________________________
Protokollj
ljusterare
Robin Maattsson
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