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Art:: Protokoll till styrelseemöte nr 5--2014
Plats: Ålands Sjösäkerhets
S
scentrum
Tid:: Onsdag 111 juni 2014 kl.
k 18:30

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

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

[+] Roger Henrikssson

[+]] Jan Lindgrén

[ ] Robert Knahpee

[ ] Johan Mansneerus

[+] Patrik Lindberg

[ ] 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
[+] Alex Eriksson,, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kasssör

[+] Jan Lindholm, utbildningsanssvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande

2§

Val av protokoll
p
justterare för möttet
Förslagg: Till protokoolljusterare vääljs Sam Eklöw
w.
Beslut:: Sam Eklöw valdes
v
till prottokolljusteraree.

3§

msskap i Finlaands Avtalsbrrandkårers Fö
örbund
Medlem
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
om ÅBF
Å ska varaa medlemmar i Finlands Avvtalsbrandkåreers
Förbunnd.
Beslut:: Styrelsen besslöt fortsätta sitt
s medlemskaap i Finlands Avtalsbrandk
A
årers Förbund
d.
E-post från förbundeet vidarebeforddras till ÅBF:s medlemskårrer.

4§

mhetsledaren
Ny/upppgraderad dattor till verksam
Verksam
mhetsledarenss dator är frånn 2007 och harr operativsysteemet Window
ws XP, vilket från
f
och
med appril 2014 inte längre
l
stöds.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
om en
e ny dator sk
kall köpas in, alternativt
a
om
m det befintligaa ska
uppgradderas med nyttt operativsysttem.
Beslut:: Styrelsen besslöt köpa ny dator
d
till verkssamhetsledarenn. Offerter tass in, och Rogeer
Henrikssson hjälper VL
V med inköppet.
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5§

Ålandss Sjödagar
ÅBF haar sedan tidigaare beslutat deelta i Ålands Sjödagar
S
den 16
1 juli.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
uppllägget för delttagandet samtt vem som anssvarar för att koordinera
k
dett.
Beslut:: Patrik Lindberg ansvarar att
a koordinera Sjödagarna. Vi
V närvarar kll 12 – 15, VL meddelar
arrangöörerna detta. Vi
V har brandbilar på plats, saamt förstahandssläckning m
med filt och släckare. Ordföörande
tar fram
m ett underlag för ”Vill du vara
v med i en brandkår” som
m delas ut till intresserade.

6§

Prehosp
spital sjukvårdd, slutrapportt
Ordföraande informerrar om slutfaseen av förverklligandet av prehospital sjukkvård.
Förslagg: Styrelsen anntecknar inforrmationen till kännedom.
Beslut:: Styrelsen anttecknade inforrmationen till kännedom.

7§

nsökan om hjjärtstartare
PAF-an
Ordföraande förberedder ett förslag till
t mötet.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
försllaget.
Beslut:: ÅBF lämnar in en anhållann utgående fråån det behov av
a hjärtstartaree som finns nu
u, och delar i
samrådd med Tom Gööstas ut dem tiill de kårer som
m har störst behov.
b
Ordföraande får i uppdrag att tillsam
mmans
med VL
L skriva och lämna in anhålllan.

8§

ÅBF:s drogpolicy
I Ålandds Handlingsprogram mot riiskbruk och missbruk
m
2013-2016 framkoommer att ålän
ndska föreninggar
som erhhåller PAF-biddrag ska utforrma och/eller uppdatera
u
sin drogpolicy occh handlingsp
plan.
ÅBF:s nuvarande
n
droogpolicy är fråån 2007.
Förslagg: Styrelsen går
g igenom denn befintliga drrogpolicyn ochh gör eventueella förändring
gar.
Beslut:: Styrelsen gicck igenom ochh reviderade drogpolicyn.
d

9§

Info fråån verksamheetsledaren
* Medlemsinfo är påå gång i juli
B:s kongress i Ekenäs deltogg 16 personer från Åland. Strandnäs
S
FBK
K kom sexa av
v 12 lag i
* I FSB
redskappstävlingen.
Beslut:: VL informerrar kårerna om
m att det finns möjlighet att få hjälp att läggga upp en ko
ostnadsfri hem
msida.
* Johann Ehn, Jan Linndgrén, Sol-Brritt Blomqvistt, Johan Janssoon och Tove JJansson var påå besök till Våårdö
FBK deen 10 juni. Dee överlämnandde ÅBF Brand
dkårens Oscar 2014 till kåreen samt inform
merade om ÅB
BF:s
verksam
mhet.
* Idégru
ruppen för braandkårsmuseett har haft mötee
* Styrelseträff i höst,, på temat fram
mtidsstrategi, informationssstrategi
Beslut:: VL får i uppddrag att koorddinera en styreelseträff i höstt
* Bildbbank
Beslut:: En bildbank med bilder påå samtliga bran
ndbilar och sttationer görs uupp

10 §

Info fråån ungdomsleedaren
Totalt 29
2 personer (221 ungdomar och
o 8 ledare) representerand
r
de fem kårer ffrån Åland är på väg på storrlägret
i Björneeborg den 29 juni
j
– 5 juli.

11§

nen
Info fråån damsektion
Ingen innformation.
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12 §

Info fråån utbildninggsledaren
* Det finns
fi
ett stort behov
b
av Branndkårens förstta hjälp.
* Fundeera över behov av kurs i Föörsta Delvård till
t nästa år.
* Utbilddningsledarenn föreslår ett datum
d
för Kårcchefsträff på nästa
n
möte.

13 §

i
Övrig info
Roger har
h kontaktat Eckerö
E
och Hammarland
H
occh meddelat att
a han är deras kontaktperso
on.

14 §

Övriga ärenden
Inga övvriga ärenden.

15 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m måndageen den 1 september kl. 18.30 på Lemlandds FBK.

__________________________________

______
____________________________

Ordförannde
Johan Ehhn

Möttessekreteraree
Tove Jansson

Protokolllet justerat denn ___/___ 2001___

__________________________________
Protokollj
ljusterare
Sam Eklööw
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