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Artt: Protokolll, styrelsem
möte nr 6-22012
Plaats: Ålands Elandelslagg, Godbyväggen 193
Tid
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k 18:30

O
Ordinarie
medlem
mmar

Ersätttare

[ Jan Lindgrén, Ordförande
[+]
[ ] Bertel Eriksson

[+] Joohan Ehn, från kl 19

[ Emmelie Ru
[+]
uda

[ ]R
Roger Henriksso
on

[ ] Johan Mansnerus

[ ] Paatrik Lindberg

[ ] Robin Mattssson

[ ] Svven Sjölund

[ Sam Eklöw
[+]

[ ] Joohan Söderlund
d

[ ] Sten-Göte Nyman
N

[+] T
Torvald Jansson

Ö
Övriga:

Övrigga

[ ] Fredrik Sporrre, Ungdomsleed.

[+] Joohan Jansson, Ungdomsled.
U

[[+] Sol-Britt Blomqvist, Damssektion
[ Sven-Anderrs Danielsson, kassör
[+]
k

[+] T
Tove Jansson, Verksamhetsleda
V
are
[ ] Paatrik Lindberg, Utbildningsanssvarig

FÖRE
EDRAGN
NINGSLIS
STA
1§

Mötets öppnande
a välkomnaa och förklarad
de mötet öppnnat kl 18.30.
Ordföraande hälsade alla

2§

fö mötet
Val av sekreterare för
Till sekkreterare valdees Tove Janssoon.

3§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Johann Mansnerus.
Beslut:: Till protokollljosterare valddes Sam Eklöw
w.

4§

Interakktiv museiguidde till brandkåårsmuseet
Projekttet diskuteras.
Jan Linndgrén föreslog att Joel Berggman kunde filma
f
museet när
n Jan Johanssson berättar om
o det.
Beslut:: Ordförande kontaktar
k
Joell Bergman och
h hör om han kan
k göra det ssamt vad kostn
naden ungefärrligen
skulle bli.
b

5§

Höstmööte 2012
Datum för höstmötett samt den/de kårer som hålller i arrangem
manget bestäm
ms.
Beslut:: Västra Saltviiks FBK arranngerar höstmötet i år. Verkssamhetsledarenn omarbetar liistan för kårerr i tur
att ordnna möten till nästa
n
möte (förrfarandet att två kårer ska ordna
o
tillsamm
mans tas bort).. Höstmötet skkall
ordnas i oktober ellerr november. FSB:s
F
studiedaagar är den 166 november. S
Styrelsen föresslår den 2 ellerr 9
G
övriggt
novembber som lämplligt datum, altternativt någon av de två föörsta fredagarnna i oktober. Gällande
program
m för att öka deltagandet
d
i mötet
m
diskuterras det vidare i styrelsen eftter sommaren..
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6§

Sjödagaarna 2012
ÅBF deeltar i årets sjöödagar onsdaggen den 18 julli. På program
mmet står pyttsspruta för barn
nen, övning med
m
handbraandsläckare saamt visning avv brandbil elleer skylift. De praktiska
p
arraangemangen diskuteras.
d
Beslut:: Johan Janssoon kontaktar Joohan Mansnerrus, Johan Ehnn och Robin M
Mattsson gällaande att de funngerar
som arbbetsgrupp inföör evenemangget på Sjödagaarna. Tove kollar hur stort uutrymme vi fårr till vårt
förfogaande.

7§

Kongreess 2012
Styrelseen gick igenom
m och kompleetterade den saammanfattninng av kongresssen som verkssamhetsledareen
påbörjaat.

8§

Info fråån verksamheetsledaren
- Medleemsinfo på gåång innan som
mmaren

9§

Info fråån ungdomsleedaren
- Lyckaad säsongsavsslutning 24 maaj, ca 30 ungd
domar och 10 ledare
l
deltog.
- 29 junni åker 47 unggdomar och leddare iväg på läger, resekosttnaden är 2 3669 euro. Avgifften för detta beslöts
b
till 40 euro
e
per deltaggare och skalll faktureras inn
nan lägret. ÅB
BF står för meellanskillnaden
n mellan de
inkomnna avgifterna och
o den verkliiga resekostnaaden.

10 §

nen
Info fråån damsektion
Sol-Briitt har ännu inte beslutat om
m hon åker meed på ungdomsslägret.

11 §

Info fråån utbildninggsledaren
Ingen innfo.

12 §

i
Övrig info
Ingen övrig
ö
info.

13 §

Övriga ärenden
BF utse hederssmedlemmar? På nästa möte diskuteras vilka
v
kriterier som i så fall skall
s
utgöra grrunden
Bör ÅB
för att bli
b hedermedleem.

14 §

Mötets avslutande
a
kl 19.50.
1
Nästa möte
m tisdagen den 21 augussti kl. 18.30 påå ÅEA.
Mötet avslutades
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__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Jan Lindgrén
L

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

2
Protookollet justeraat den 6 juni 2012

__________________________________
Protookolljusteraree
Sam Eklöw
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