Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 5-2020
Plats: Via Teams
Tid: Onsdag 27 maj 2020 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robin Mattsson

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[+] Kurt Erämetsä

[ ] Sam Eklöw

[ ] Richard Hagberg

[ ] Simon Söderlund

[+] Robin Gestranius
[ ] Mats Sjöblom
[ ] Robin Skog
[+] Henrika Österlund

[
[
[
[

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

] Gustaf Eriksson
] Inger Eriksson
] Johan Mansnerus
] Alexandra Lillie

[+] Mikael Dahlström,
utbildningsansvarig

FÖREDRAGNINGSLISTA

1§

Mötets öppnande

2§

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

3§

Brandkårsmuseets öppethållande
Styrelsen beslöt den 14 april 2020 att hålla brandkårsmuseet stängt till den 15 juni. Senast den 25 maj
skulle nytt beslut tas frågan, styrelsemöte hålls dock två dagar senare.
Förslag: Eftersom direktiven från statsrådet är att museer kan hålla öppet från och med den 1 juni 2020
förordar styrelsen att även vårt museum öppnas så snart den traditionella talkan hållits. Det slutliga
avgörandet för öppningsdatum överlåts till Stefan Häger, som driver museet. Verksamhetsledaren ges i
uppdrag att kontakta honom.
Beslut: Enligt förslag.
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4§

Talka på brandkårsmuseet
Förslag: ÅBRF ordnar talka på brandkårsmuseet onsdagen den 10 juni. ÅBRF bjuder sedvanligt på
grillad korv och drycker.
Beslut: ÅBRF ordnar talka på brandkårsmuseet onsdagen den 10 juni kl 18.30. ÅBRF bjuder sedvanligt
på grillad korv och drycker. VL hör med Jomala FBK gällande om de kan ta med bänkar och bord.

5§

Ihopslagning av ÅBRF:s vår- och höstmöte 2020
På grund av coronaviruset kunde ÅBRF inte hålla sitt vårmöte i år.
Förslag: De stadgeenliga ärenden som skall behandlas på förbundets vårmöte behandlas i år istället i
samband med vårt höstmöte i november.
Beslut: De stadgeenliga ärenden som skall behandlas på förbundets vårmöte behandlas i år istället i
samband med vårt höstmöte den 7 november. Caroline bokar Hammarbo för höstmötet.

6§

Anställning av ungdomsledare, 20 % av heltid
Ålands Brand- och Räddningsförbund ansökte i höstas om ett utökat stöd i form av PAF-medel på 6 325
euro, för att kunna anställa en ungdomsledare. Landskapsregeringen beviljade 5 000 euro i utökat stöd.
Styrelsen beslöt på sitt möte den 26 februari att gå vidare med frågan och tillsätta en arbetsgrupp
bestående av Robin Gestranius (sammankallare), Henrika Österlund, Caroline Engman och Gustaf
Eriksson för att utarbeta en instruktion för en ungdomsledartjänst. Arbetsgruppen har nu arbetat fram ett
underlag (se bilaga).
Förslag: Arbetsgruppen presenterar sitt förslag. Styrelsen diskuterar vidare åtgärder.
Beslut: Arbetsgruppen utarbetar ett förslag till annons till styrelsens augustimöte.

7§

Info från verksamhetsledaren

8§

Info från ungdomsledaren
Träffen för finsk-tyska ungdomsledarutbytet på Åland sista helgen i september fortgår enligt plan och har
i detta skede inte påverkats av den pågående Corona-epidemin. Robin Gestranius informerade mer om
projektet. Förbundets medverkan kan behövas torsdag 23 och fredag 24 september.

9§

Utbildningsfrågor
Utbildningsansvarig arbetar på att sy ihop de kommande utbildningarna.

10 §

Övrig info

11 §

Övriga ärenden
Övergången till Microsoft 365 sker den 1 juni.
Styrelsens avslutningsmiddag blir i form av en picknick måndagen den 22 juni på Herrön. VL ordnar
med mat.
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12 §

Mötets avslutande
Nästa möte tisdag den 18 augusti.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Robin Gestranius
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