Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 5-2021
Plats: Via Teams
Tid: Onsdag 28 april 2021 kl. 19:00

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Simon Söderlund

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[ ] Kurt Erämetsä

[ ] Richard Hagberg

[ ] Gustaf Eriksson
[+] Bo-Yngve Karlsson
[ ] Mats Sjöblom
[+] Robin Skog
[+] Henrika Österlund

[
[
[
[

] Robin Mattsson
] Inger Eriksson
] Johan Mansnerus
] Alexandra Lillie

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

[+] Mikael Dahlström, utbildningsledare

[ ] Robin Gestranius, verksamhetsledare
för ungdomssektionen

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Närvarolista
Närvarolistan gicks igenom och körda kilometrar antecknades.

3§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Henrika Österlund.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Henrika Österlund.

4§

Kommentarer från vår revisor
Revisor Tage Silander har lämnat några kommentarer gällande 2020 års revision.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Förslag: Styrelsen gick igenom revisorns kommentarer. ÅBRF avser att förbättra sina rutiner på de
punkter han påpekat.
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5§

Uthyrning av förbundets konferensutrustning
ÅBRF äger en konferensutrustning. Denna kunde erbjudas till fler aktörer.
Förslag: Utomstående får hyra förbundets konferensutrustning till en kostnad om 50
euro/dygn. Medlemskårerna får kostnadsfritt låna utrustningen.
Beslut: Beslöts att utomstående får hyra förbundets konferensutrustning till en kostnad om
100 euro/dygn. Medlemskårerna får kostnadsfritt låna utrustningen.

6§

Talka på museet
ÅBRF har årligen en talka på museet. Då putsas bilarna upp av de kårer som har fordon där. 2015
ordnades en större talka då även de mindre föremålen fräschades upp. Det har nu gått hela sex år sedan
dess och det är dags för oss att med gemensamma krafter återigen göra en grundligare städning.
Förslag: En storstädning av museet ordnas måndagen den 10 maj från kl 17.30. Förbundet bjuder på
middag i form av grillad korv och potatissallad.
Beslut: En storstädning av museet ordnas måndagen den 10 maj från kl 17.30. Förbundet bjuder på
coronasäker middag. Anmälningar tas upp på förhand, och deltagarna kan behöva delas upp i mindre
grupper.

7§

Stålplattor till museet
Bilarna på museet står idag direkt på ett asfaltsgolv som sjunkit ihop under deras tyngd så stora gropar
uppstått. En möjlighet att åtgärda problemet är att ställa fordonen på plåtar. Utbildningsledaren har på
förfrågan från ordförande tagit fram ett kostnadsförslag för detta. Se bilaga.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Beslöts att införskaffa plåtar, 8 mm tjocka, till en kostnad om drygt 3 100 euro inklusive moms.
Utbildningsledaren har arbetstimmar innestående och arbetar därför med plåtarna till en uppskattad
tidsåtgång på 17 timmar. Om denna tid överskrids debiteras tiden på hans firma.

8§

Brandkårsmuseet
Ordförande och VL träffar måndag 26 april Leif Wärners från MFBK och diskuterar möjligheter och
problem kring att bilda en stiftelse för museet.
Förslag: Ordförande och VL informerar från mötet. Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

9§

Hyror brandkårsmuseet 2021
Styrelsen beslutar vilken fordonshyra som skall uppbäras under 2021. Hyran 2020 var 220 euro/fordon.
PAF-stödet för museet har de senaste åren varit oförändrat medan hyreskostnaden till hyresvärden har
ökat. Bidraget från PAF-medlen täcker inte hyreskostnaden.
Förslag: Hyran höjs från 220 euro/bil till 300 euro/bil för att täcka upp kostnaderna för museet.
Höjningen ger 960 euro till per år.
Beslut: Hyran beslöts fortsättningsvis vara 220 euro/bil år 2021. Beslöts att vi går ut med info till kårerna
och begär in synpunkter på förslaget på hyreshöjning, och att frågan sedan lyfts på förbundets höstmöte.

10 §

Föreläsning, enhetsledning på olycksplats
Utbildningsledaren har varit i kontakt med Lennart Johannson gällande föreläsning via
Teams på temat enhetsledning på olycksplats.
Förslag: Utbildningsledaren redogör för hur ärendet framskridit.
Beslut: Utbildningsledaren informerade om att han har haft kontakt med Lennart Johansson.
P.g.a. stor arbetsbörda tackar de nej till att hålla föreläsningen nu i vår, men ber att vi
återkommer igen i höst. Styrelsen antecknade informationen till kännedom.
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11 §

Hälsoprojektet ’Jag tränar för din skull”
Arbetsgruppen som jobbar med hälsoprojektet presenterar hur arbetet fortgår.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

12 §

Brandbilsparad och firande vid museet i samband med Åland 100 år
På senaste möte beslöts att Caroline Engman och verksamhetsledaren börjar jobba med att se på
möjligheterna att ordna en brandbilsparad samt ha en gårdsfest vid museet i anslutning till firande av
Åland 100. VL har haft kontakt med Tiina Björlund som är projektledare för Åland 100. P.g.a.
osäkerheterna med denna sommar och det faktum att Åland 100 firas till och med 12 juni 2022, beslöt
gruppen att skjuta upp evenemanget till den 10 eller 11 juni 2022.
Förslag: VL informerar närmare om bakgrunden till beslutet. Styrelsen antecknar informationen till
kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom och omfattade förslaget att skjuta fram
evenemanget till år 2022.

13 §

Info från verksamhetsledaren
Medlemsinfo publicerades i mars
ÅBRF har fått leksaksbilar till sandlådan vid museet från Plasto
Personalen har haft ett avstämningsmöte

14 §

Info från verksamhetsledaren för ungdomssektionen

15 §

Info från utbildningsledaren

16 §

Övriga ärenden
Marknadsföringen av museet diskuterades. Beslöts att Visit Åland kontaktas gällande hur vi kan synas
mer i deras marknadsföringskampanjer som är riktade mot fastlandet.

17 §

Övrig info

18 §

Mötets avslutande
Nästa möte fredagen den 11 juni eller vid behov onsdagen den 26 maj.
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_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 202___

_______________________________
Protokolljusterare
Henrika Österlund
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