Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 5-2016
Plats: Lumparlands FBK
Tid: Tisdag 10 maj 2016 kl. 19:00

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robert Knahpe

[ ] Jenny Blomsterlund

[ ] Roger Henriksson

[ ] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[+] Robin Mattsson

[ ] Maria Svedmark

[+] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[+] Fanny Sjögren
[+] Johan Jansson, ungdomsledare
[+] Sol-Britt Blomqvist, damsektion

[ ] Sten-Göte Nyman
[ ] Alex Eriksson, ungdomsledare
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Sol-Britt Blomqvist.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Sol-Britt Blomqvist.

3§

Diskussion med räddningscheferna
Räddningscheferna Lennart Johansson och Thomas Mattsson är inbjudna till mötet för
diskussion av aktuella ärenden, bl.a. kurssystemet, möjligheten att delta i
kompletteringsutbildning och befolkningsskydd.
Diskussion:
- Utbildningsfrågor, avtalet med FSB
- Framtiden med utbildningen. Fr.o.m. 1.1. 2017 kommer ett nytt utbildningssystem på
fastlandet.
- Befolkningsskyddsutbildning
- Önskemål i utbildning kring de tillfällen då man åker befäl
Beslut:
- ÅBF förhandlar fram ett kortsiktigt avtal med FSB.
- ÅBF och räddningscheferna författar en gemensam skrivelse till kommunerna om att
anställa en utbildningssamordnare.
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- En gemensam övning arrangeras, med fokus på ledningsfrågor och vad som förväntas av
kårbefälen i skarpa situationer. Även Alarmcentralen involveras. ÅBF tar fram ett datum i
november tillsammans med räddningscheferna.
- Räddningscheferna önskar kopior på den statistik vi får in vid årsskiftet.

4§

Hyra på museet om man ej har bilen där hela året
Vårdö FBK har väckt frågan om vilken hyra en kår skall betala för ett fordon som inte är i museet hela
året. Ärendet bordlades på senaste möte till att tas upp på nytt efter Vårmötet, då museet diskuterades.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Om bilen tas ur museet 1.1. – 30.6 betalas hyra enbart för ett halvt år. Om bilen är kvar i museet
1.7 betalas hyra för helår. Om bilen återplaceras i museet inom 18 månader betalas full hyra för hela
tiden. Från och med 2017 skrivs avtal gällande alla fordon.

5§

Brandkårsmuseets framtid
Ordförande och museiarbetsgruppen informerar om händelseutvecklingen och olika alternativ.
Förslag: Styrelsen diskuterar museet.
Beslut: Diskussionen fortsätter på torsdag då vi har talka på museet.

6§

Brandkårens dag
Diskutera en speciell dag, för att visa uppmärksamhet/tänka på den insats brandkårister/brandmän gör. På
samma sätt som man bär olika sockor för att visa sitt stöd för down syndrom, eller blått för Östersjön
skulle det finnas en dag då man skall bära en viss färg för att visa sitt stöd för brandkåren.
Förslag: Styrelsen beslutar om ett datum då man klär sig i rött för att uppmärksamma
brandmännens/brandkåristernas arbete.
Beslut: Beslöts att planera detta vidare med sikte på att marknadsföra att man ska klä sig i rött den 21
november, samtidigt som evenemanget "Öppen brandstation" går av stapeln.

7§

Utbildningsavtal med FSB
Ordförande informerar om hur arbetet framskrider.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: ÅBF föreslår att ett avtal tecknas med FSB på två år, till en kostnad om 5 000 euro. ÅBF vill
utvärdera det nya kurssystemet som FSB tagit fram innan ett längre avtal ingås.
Jan Lindgrén anmälde jäv.

8§

Utbildningsfrågor
Kursen i första hjälp blev inställd p.g.a. för få anmälningar.

9§

Info från verksamhetsledaren
Tygmärken och vindtygsjacka. VL har fått offert på tygjackor och tygmärken från FSB. Beslöts att prov
på jackorna inspekteras under kongressen i Lovisa. Gällande tygmärkena togs inget beslut.
VL påminde om städtalkan på brandkårsmuseet torsdag 12 maj
FSB:s kongress i Lovisa: 20 ålänningar deltar, och där ingår ett tävlingslag från Strandnäs FBK.

10 §

Info från ungdomsledaren
14-15 ordnas Pre Camp i Bobäck, Kyrkslätt dit fyra personer reser. ÅBF betalar kostnaden för
deltagandet eftersom man ska planera Ålands del av sommarens läger.
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26 maj: Våravslutning i Vårdö
2-8 juli: Sommarläger i Bobäck, Kyrkslätt. 27 personer, varav 12 ledare, reser från Åland.

11 §

Övrig info
27 maj planeras uppföljningsmöte gällande första insats.

12 §

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

13 §

Mötets avslutande
Nästa möte fredagen den 3 juni, traditionsenligt hos Sjösäkerhetscentret med efterföljande middag på
Club Marin.

_______________________________

_______________________________

Ordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Sol-Britt Blomqvist
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