Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 6-2021
Plats: Geta nostalgi- och motormuseum
Tid: Fredag 11 juni 2021 kl. 17:30

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

1§

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och konstaterade att mötet var beslutfört.

2§

Närvarolista
Närvarolistan checkades av och körda kilometrar antecknades.

3§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Maria Svedmark.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Maria Svedmark.

4§

Nya arbetsavtal för utbildningsledaren och verksamhetsledaren för ungdomssektionen
Ordförande har haft uppföljning på de anställdas utnyttjade arbetstid. Utbildningsledaren och
ungdomsverksamhetsledaren har svårt att fylla sina 20% arbetstid.
Ordförande och viceordförande har haft möte med dem, situationen har diskuterats och man har
konstaterat att är troligt att man inte når målet på 20 % även efter det att pandemin klingat av.
Utbildningsledaren och verksamhetsledaren för ungdomssektionen ställer sig därför positiva till att göra
om tjänsterna så att förbundet betalar efter utfört arbete mot räkning. Deras arbetstid skulle vara högst
20% utjämnat på ett år. Samtidigt är detta ett sätt att inför framtiden skapa ett mera flexibelt system.
Alla avtal behöver uppdateras så att årslön motsvarande 100 % framgår och att arbetstiden specificeras
bättre än i de gamla avtalen.
Vi föreslår därför att arbetsavtalen görs om så att de blir enligt bilaga. De ursprungliga avtalen bifogas
till kännedom.
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Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till nya arbetsavtal.
De anställd avslägsnade sig från mötet och deltog varken i diskussion eller beslut.
Beslut: Avtalen godkänns med ändringen att de gäller från 01.07.2021 och tillsvidare.
Därtill beslöt styrelsen att nästa möte dela ut ansvarsområden till styrelsemedlemmarna bl.a. för att stöda
de anställda och utveckla verksamheten.

5§

Uthyrning av förbundets utrustning
På senaste möte fattades beslut om hyra för uthyrning av förbundets konferensutrustning. Förbundet äger
även en videoprojektor samt en duk som kan hyras ut.
Förslag: Styrelsen diskuterar lämplig dygnsavgift för att hyra förbundets videoprojektor och
duk. Nuvarande hyra är 30 euro för projektorn.
Beslut: Beslöts att hyran för projektor och duk är 100 euro, för endast projektorn 80 euro.

6§

Blåljusdagen
Blåljusdagen 2021 ordnas i år i samband med Ålands Sjöräddningssällskaps tävlingsevenemang. Aktuellt
datum är lördagen den 4 september.
Förslag: Styrelsen utser en arbetsgrupp som jobbar med blåljusdagen.
Beslut: Beslöts att den arbetsgrupp som tillsattes ifjol, med tillskott av Mikael Dahlström.
fortsätter uppdraget. Gruppen bestod av Jan Lindgrén, Robin Gestranius, Tove Jansson samt Krister
Koskinen från MRV.

7§

Bilplatser i museet
I vårt museum finns för närvarande ett antal tomma platser. Stefan Häger har uttryckt önskemål att dessa
skulle fyllas till sommaren.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Styrelsen beslöt att ingen hyresreducering ges för att ha bilen i museet endast en del av året.

8§

Info från verksamhetsledaren
Diskuterades Sjödagarna, ÅBRF har inte blivit kontaktade gällande detta år.

9§

Info från verksamhetsledaren för ungdomssektionen
- Förfrågan från Rädda Barnen, de kommer att anställda barnkonventionspiloter som kan komma och
jobba inom vår verksamhet ifall behov finns
- Ett miniläger planeras i augusti

10 §

Info från utbildningsledaren
Oljeskyddsplanen är under revidering, Micke ingår i arbetsgruppen.

11 §

Övriga ärenden
- Rökdykaranvisningen har godkänts av landskapsregeringen
- Ordförande har haft möte med VD för Lokal Tapiola, samt ordförandena från Åboland och Västnylands
lokalförbund. Lokal Tapiola skänker 20 000 till förbunden att dela på, dvs en tredjedel till ÅBRF,
ungdomsverksamheten till fromma. Ungdomsledarna tar fram förslag på hur pengarna ska användas.
Ordförande för förslaget vidare på möte 16 juni.
- En delvis finskspråkig grupp med bl.a. mediafolk kommer via Visit Ålands försorg till museet den 17
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juni. En person från vår organisation som kan berätta om museet på finska behövs till tillfället.
Verksamhetsledaren hör sig för med olika personer om någon kan berätta om muséet på finska.

12 §

Övrig info

13 §

Mötets avslutande
Nästa möte tisdagen den 17 augusti.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 202___

_______________________________
Protokolljusterare
Maria Svedmark
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