Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 5-2015
Plats: Ålands Elandelslag
Tid: Måndag 27 april 2015 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[ ] Johan Ehn, ordförande
[+] Jan Lindgrén, viceordförande

[ ] Robert Knahpe

[+] Jenny Blomsterlund

[ ] Roger Henriksson

[+] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[+] Robin Mattsson

[ ] Fanny Sjögren

[+] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[+] Sten-Göte Nyman
[+] Johan Jansson, ungdomsledare
[+] Sol-Britt Blomqvist, damsektion

[ ] Torvald Jansson
[+] Alex Eriksson, ungdomsledare
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[ ] Jan Lindholm, utbildningsansvarig

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Viceordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Johan Mansnerus.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Johan Mansnerus.

3§

Brandkårsmuseets framtid
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Besökare i museet klättrar och leker i bilarna varvid bilarna delvis har farit illa. Styrelsen beslöt
att det inte är tillåtet att klättra på och in i bilarna.

4§

Veteranbilsrallyt
Arbetsgrupperna och VL rapporterar om hur arbetet fortlöper.
Förslag: Styrelsen ger input samt antecknar informationen till kännedom.
Beslut: De arbetsgrupper som träffats rapporterade om arbetets fortskridande. Styrelsen
antecknade informationen till kännedom och gav input för det vidare arbetet.
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5§

FSB:s kongress och vårmöte i Esbo
Förslag: ÅBF bekostar resa och kongresskostnad för de styrelsemedlemmar samt funktionärer som
önskar resa till Ekenäs. Styrelsen beslutar vem som representerar ÅBF under vårmötet.
Beslut: ÅBF bekostar resan för de styrelsemedlemmar samt funktionärer som önskar resa till Ekenäs.
ÅBF bekostar även resan för Christer Johansson, hedersmedlem i FSB.
Tove Jansson representerar ÅBF under vårmötet.

6§

Granskning av verksamhetsplanen
Förslag: Styrelsen går igenom verksamhetsplanen (se bilaga).
Beslut: Följande punkter ur verksamhetsplanen lyfts och prioriteras:
- Den arbetsgrupp som utsetts för att se över behovet av nya kurser levererar under hösten
2014 ett dokument som ger förslag på nya strukturer för ett kommande nytt kurssystem.
Under 2015 påbörjas arbetet med att förverkliga detta tillsammans med
räddningsmyndigheterna och landskapsregeringen.
Arbetsgruppen träffas så snart som möjligt för ett möte.
- På ett ändamålsenligt sätt erbjuda den personal som varit aktiv i avtalsbrandkårernas
alarmavdelningar under en längre tid möjlighet att delta i kompletteringsutbildning.
Arbetsgruppen som utsetts för att se över behovet av nya kurser åtar sig att även se
över detta.
- Under det kommande året ska ÅBF jobba aktivt för att informera om och få till stånd en
fungerande ”fadder” verksamhet. ÅBF skall under 2015 tillsammans med kårerna skapa ett
nyrekryteringstillfälle med möjlighet att prova på verksamheten och där så många olika kårer som
möjligt är representerade och direkt kan koppla an till intresserade. Dessutom utarbetas under
2015 ett mera omfattande förslag till ett rekryteringsprojekt för vilket PAF-medel söks till 2016.
Förbundets informationsverksamhet ska fortsättningsvis utvecklas så att medlemmarna och andra
intresserade på ett enkelt och smidigt sätt hittar information om förbundets verksamhet. ÅBF tar
under 2015 fram en tydlig intern och extern informationsstrategi som stöder förbundets och
medlemskårernas varumärkesbyggande.

7§

Verksamhetsledarens lön
Enligt verksamhetsledarens arbetsavtal skall lönen justeras med allmänna löneförhöjningar varje år från
den 1 april.
Förslag: Styrelsen justerar verksamhetsledarens lön från den 1 april 2015.
Beslut: Ärendet bordläggs.

8§

Studieresa till Gysinge
Representanter för ÅBF besökte Gysinge och Brandhistoriska sällskapets i Sverige brandkårsmuseum
den 9 april.
Förslag: ÅBF står för resekostnader och morgonfrukost för deltagarna.
Beslut: Styrelsen godkände förslaget.
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9§

Info från verksamhetsledaren
- Medlemsinfo på gång. Kommer i maj,
- Påminner om föreläsning med tema droger den 12 maj
- Spelkort, åländska museer tas fram av Gruppen för museer på Åland. Fem bilder ska väljas per
museum och levereras senast 8 maj.

10 §

Info från ungdomsledaren
- Sommaravslutning 19 maj kl. 18 i Mariehamn.

11 §

Info från utbildningsansvarig

12 §

Info från damsektionen

13 §

Övrig info

14 §

Övriga ärenden

15 §

Mötets avslutande
Nästa möte fredagen den 12 juni kl. 18.30 på Ålands Landskapsregering.
Efter mötet middag.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Johan Mansnerus
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