Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 4-2021
Plats: Via Teams
Tid: Torsdag 18 mars 2021 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Jan Lindgrén, ordförande
[+] Maria Svedmark, viceordförande

[ ] Simon Söderlund

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[+] Kurt Erämetsä

[ ] Richard Hagberg

[ ] Gustaf Eriksson
[+] Bo-Yngve Karlsson
[+] Mats Sjöblom
[+] Robin Skog
[+] Henrika Österlund

[
[
[
[

] Robin Mattsson
] Inger Eriksson
] Johan Mansnerus
] Alexandra Lillie

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

[+] Mikael Dahlström, utbildningsledare

[+] Robin Gestranius, verksamhetsledare
för ungdomssektionen

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Närvarolista
Närvarolistan gås igenom och körda kilometrar antecknas.
Beslut: Närvarolistan gicks igenom och körda kilometrar antecknades.

3§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Robin Skog.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Robin Skog.

4§

Verifierande av senaste mötesprotokoll
Senaste möte hölls via mail då ett ärende snabbt behövde behandlas, se bilaga.
Förslag: Mötesprotokollet verifieras.
Beslut: Mötesprotokollet verifierades.
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5§

Hyreshöjning brandkårsmuseet
Konsumentprisindexet har från 2020 till 2021 minskats med 0,306% från 113,2 till 112,9 vilket skulle
medföra en hyresminskning med 4,63 €/mån eller 55,58 €/år.
Förslag: Den hyra ÅBF betalar för brandkårsmuseet hålls oförändrat på 1 513,43 €/månad.
Beslut: Den hyra ÅBF betalar för brandkårsmuseet beslöts hållas oförändrat på 1 513,43
€/månad.

6§

Föreläsningar under våren
Ärendet diskuterades även på senaste möte och styrelsen beslöt då gå vidare med research kring fyra
föreläsningsämnen: Kättinglosstagning, rökgasventilering, ambulansflygningar samt distansutbildning i
övningar för ungdomarna. En föreläsning om rökgasventilering är på gång men nu då restriktionerna
skärpts till följd av det försämrade coronaläget på Åland är vissa av de övriga föreläsningarna svåra att
genomföra just nu.
Utbildningsledaren har begärt offert från MSB på Operativ ledning av räddningsinsats, målgruppen där
är främst enhetschefer. Utbildningsledaren har inte fått kontakt med Babcock International gällande
föreläsning om ambulansflygningar.
Verksamhetsledaren för ungdomsverksamheten informerade om planer på att hålla en kortare studiedag, i
form av ett webbinarium via FSB. På webbinariet skulle man ta upp ungdomsavdelningarnas
distansövningar och brandkårsverksamhet för barn med speciella behov.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet på nytt, bland annat finns förslag om en föreläsning på temat
skumsläckning. De personer som hade i uppdrag att gå vidare med föreläsningstemana ovan berättar hur
långt de kommit.
Beslut: Styrelsen ansåg att förutom föreläsningen om rökgasventilering i mars (se nästa paragraf) bör en
föreläsning erbjudas även i april. Utbildningsledaren gavs i uppdrag att gå vidare med föreläsningen om
Operativ ledning av räddningsinsats och återkomma till ordförande och VL med information om offert
och innehåll, vid behov tas sedan beslut via mail.

7§

Föreläsning om rökgasventilering
Utbildningsledaren har fått en offert från MSB på rökgasventilering. Kostnaden är 4040 kr exklusive
moms.
Förslag: Styrelsen godkänner kostnaden och beslutar att inte ta någon avgift för föreläsningen. Styrelsen
diskuterar vidare lämpligt datum för föreläsningen.
Styrelsen godkände kostnaden och beslutade att inte ta någon avgift för föreläsningen. Föreläsningen
bestämdes till tisdagen den 30 mars.

8§

Revidering av förbundets stadgar
Ärendet bordlades på senaste möte. Förbundets stadgar revideras med anledning av att
föreningsmöten även bör kunna hållas på distans (se bilaga, förändringarna är markerade
med blått).
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till nya stadgar.
Beslut: Styrelsen godkände förslaget till nya stadgar.
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9§

Ny hemsida samt utvecklande av arbetet i Teams för ÅBRF
ÅBRF:s hemsida börjar bli föråldrad och programmet den är gjord i, Lemon, utvecklas inte
längre. En hemsida kan idag vara ganska avskalad och bara innehålla viss information, då
mycket av informationsutbytet ske via andra kanaler.
I och med övergången till Microsoft 365 och tillgången till Teams och Sharepoint har
ÅBRF möjlighet att utveckla den miljön till en levande kontaktyta för förbundets styrelse,
anställda och andra berörda. En grupp bestående av ordförande, viceordförande, VL och
Henrika Österlund har börjat fundera på dessa bitar.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom och ger gruppen mandat att ta
offert på byte av host och plattform för förbundets hemsida till en mer avskalad miljö,
förslagsvis Wordpress.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom och gav gruppen mandat att ta
offert på byte av host och plattform för förbundets hemsida till en mer avskalad miljö,
förslagsvis Wordpress.

10 §

Projektet ”Jag tränar för din skull”
Arbetsgruppen som jobbar med projektet presenterar hur arbetet fortgår.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom, och gratulerade gruppen till väl genomfört
arbete så här långt.

11 §

Brandbilsparad och firande vid museet i samband med Åland 100 år
På senaste möte lade Henrika Österlund fram idén att fira Åland 100 med en parad och gårdsfest vid
museet.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Beslöts att Caroline Engman och verksamhetsledaren börjar jobba med projektet.

12 §

Korrigering i bokslutets balansräkning
Vid revisionen uppdagades ett fel i bokslutets balansräkning. Den nya balansräkningen är ännu inte klar
men skickas ut innan mötet.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

13 §

ÅBRF:s vårmöte
Förslag: Styrelsen diskuterar under vilka former vårmötet 2021 skall ordnas samt godkänner
föredragningslistan (se bilaga).
Beslut: Styrelsen godkände föredragningslistan. Gällande arrangemanget av vårmötet avvaktar vi
myndigheternas direktiv. Vårdö FBK r på tur att vara värdar för mötet- Förhoppningen är att mötet kan
hållas både på distans och på plats på Vårdkasen.

14 §

Info från verksamhetsledaren
- ÅBRF deltar med annons i Åland Guide
- Medlemsinfot är på gång och skall enligt plan publiceras inom mars
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15 §

Info från verksamhetsledaren för ungdomssektionen
- Sommarens läger inhiberas tyvärr, dock arbetar man på en annan lösning i form av ett s.k.
”distansläger” där de unga kan erbjudas nivå 1-4 som distansutbildning
- Jobbar för att kunna genomföra ett lokalt ungdomsläger i september
- Tävlingsveckoslut på Åland på Ålands Idrottscenter 1-3 oktober

16 §

Info från utbildningsledaren
- Föreläsning i brandgasventilering 30 mars via Zoom
- Operativ ledning av olyckor i april

17 §

Övriga ärenden

18 §

Övrig info
Ordförande har diskuterat möjligheten att renovera lokalen – främst golvet - där brandkårsmuseet är
inhyst med hyresvärden, detta är inte möjligt till samma hyra som vi har nu. Två ungdomar skall
anställas för att sköta museet under sommarens öppethållningstider.

19 §

Mötets avslutande
Nästa möte torsdagen den 29 april eller vid behov onsdagen den 7 april.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 202___

_______________________________
Protokolljusterare
Robin Skog
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