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O
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[ Jan Lindgrén, Ordförande
[+]
[ Bertel Erikssson
[+]

[ ] Joohan Ehn

[ Emmelie Ru
[+]
uda

[ ]R
Roger Henriksso
on

[ Johan Manssnerus
[+]

[ ] Paatrik Lindberg

[ Robin Mattssson
[+]

[ ] Svven Sjölund

[ Sam Eklöw
[+]

[ ] Joohan Söderlund
d

[ ] Sten-Göte Nyman
N

[+] T
Torvald Jansson

Ö
Övriga:

Övrigga

[ ] Fredrik Sporrre, Ungdomsleed.

[+] Joohan Jansson, Ungdomsled.
U

[[+] Sol-Britt Blomqvist, Damssektion
[ ] Sven-Anderrs Danielsson, kassör
k

[+] T
Tove Jansson, Verksamhetsleda
V
are
[ ] Paatrik Lindberg, Utbildningsanssvarig

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande

2§

Val av sekreterare för
fö mötet
Till serkreterare för mötet
m
valdes Tove
T
Jansson..

3§

Val av protokoll
p
justterare för möttet
I tur attt justera protokkollet är Emm
melie Ruda.
Beslut:: Emmelie Ruda valdes till protokolljuste
p
erare.

4§

Konstittuering av styrrelsen
Val av viceordförandde, kassör ochh sekreterare.
Till vicceordförande valdes
v
Sten-G
Göte Nyman.
Till kasssör valdes Svven-Anders Daanielsson.
Till sekkreterare valdees verksamhettsledaren.

5§

Kongreess 2012
Statusraapport från annsvariga
* Vi sakknar ännu bessked om ifall polisen
p
behöv
ver hjälp med ordningsvakte
o
er. Kristian haar försökt få beesked
av Polissen, men ej fåått det.
Beslut:: Tove kontakttar Kristian såå att han får beesked av polissen under dennna vecka. Om
m han inte får besked
b
av dem
m så måste vi ordna
o
kårer som
m sköter det.
* Fanbäärare till Paradden, fyra personer behövs:
Beslut:: Jan Lindgrénn, Sten-Göte Nyman,
N
Johan
n Ehn och Tovve Jansson.
OBS – herrarna ska ha
h skärmmösssa.
* Öppnningsceremoniin, tre personeer ska ta emot FSB:s fana näär mötet öppnnas.
Beslut:: Föreslås Stenn-Göte Nymann, Jan Lindgréén och Tove Jansson.
J
* Finnss ställningar föör flaggorna innne på Alandiica?
Beslut:: Johan M orddnar med dettaa.
* Ingårr blommor vidd podiet på Alaandica?
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Beslut:: Tove kollar upp
u och ordnaar annars dit en bukett.
* Tävlinngen: Johan M berättade attt tävlingsbanaan kommer attt provmonteraa torsdagen innan kongresseen.
Strandnnäs FBK ansvarar för tävlinngen och lägett är under konttroll.
* Dryckkespaket till middagen.
m
Beslut:: Dryckespakeet för 20 euro säljs av Marieepark. Sam förhandlar med Mariepark attt priset blir 200 euro
istället för 21 euro.
* Dundderdansarna koommer och upppträder.
* Styrelsen besöker Mariepark,
M
förrslag måndag den 14 maj kl
k 16.
* 317 anmälda
a
idag. Några har ännnu ej svarat påå o.s.a. inbjuddan.
* Beslu
ut: Flaggorna hissas vid Alaandica lördag & söndag moorgon; ansvarssperson: Johan
n Mansnerus
* Beslu
ut: Registrerinng, två personeer: Tove Janssson, Johan Jannsson.
* Damssektionen har fått i uppdragg att ordna lottteri på supékvällen.
* Åländdska kårer i paaraden? Beslu
ut: Tove skick
kar en förfrågaan om vilka soom är på gång.
* Pressen: Beslut: Toove kontaktar tidningarna och
o berättar attt Kongressen är på gång.
* Marieepark: Beslut:: Johan Ehn & ordförande hälsar
h
välkom
mmen och verkksamhetsledareen tar emot
supébilj
ljetterna. De soom glömt biljetterna får häm
mta dem alt köpa
k
ny för 50 euro.

6§

ningsplan 20113
Utbildn
Utbildnningsansvarig Patrik Lindberg har gjort ett
e förslag till utbildningsplan för 2013.
Beslut:: Uppdatering av befintlig syredelegering
s
g bör ordnas i mars/april.
Det börr kontrolleras upp om även Avtalsbrandk
kårernas chefskkurs måste orrdnas lokalt.
I övrigtt godkändes planen.

7§

Info fråån verksamheetsledaren
- Sjödagarna: ÅBF deltar
d
på onsdaagen 18 juli. Vilket
V
program
m vill vi ha?
Beslut:: Pyttspruta orrdnas för barnen, övning meed handbrandssläckare. Johaan M förhandllar med
Räddniingsverket ochh Räddningsom
mråde Ålandss Landskommuuner gällande handbrandslääckarna. Visniing av
brandbiil eller skylift..
- Har skkickat mail gäällande återuppplivningsmask
ker & kurs meen ej hört någoot från någon..

8§

Info fråån ungdomsleedaren
Johan Jansson
J
deltogg i ungdomsuttbildningsdagaar i i Nagu. Deet har varit unndgdomsledarsseminarium i
Strandnnäs, där deltogg ca 15 st.
Förhanddlingar förs med
m Viking Linne Buss gällan
nde sommarenns lägerresa.

9§

Info fråån damsektion
nen
* Sol-B
Britt var tillsam
mmans med Joohan på lägrett i Nagu, som var riktigt inttressant.
* Korvggrillningen med talka vid brandkårsmuseeet i början avv maj drog nässtan 50 person
ner, vilket var
verkligtt bra.

10 §

Info fråån utbildninggsledaren
Ingen övrig
ö
info (se § 6).

11 §

i
Övrig info
* Verkssamhetsledareen bör ha unifo
form på Kongrressen, ÅBF bekostar
b
uniformen.
* Ordföörande inform
merade om de förändringar
f
i stadgarna som
m Årsmötet beslutade om.
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12 §

Övriga ärenden
Inga övvriga ärenden.

13 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m tisdagen den 5 juni kl. 18.30 på ÅEA
A. Efter mötet middag på K
Knorring.

OBS
S! Efter mötet paketerades välkomstkuver
v
rten till de kårrer som komm
mer till Kongreessen.

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Jan Lindgrén
L

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den 9 maj 2012
2

__________________________________
Protookolljusteraree
Emm
melie Ruda
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