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Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 6-20013
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Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

[+]] Johan Ehn, orrdförande
[ ] Emmelie Rud
da

[ ] Roger Henriksson

[ ] Jan Lindgrén

[ ] Bertel Eriksson
n

[+]] Johan Mansneerus

[ ] Patrik Lindberg
g

[ ] Robin Mattsso
on

[ ] Sven Sjölund

[+]] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögåård

[+]] Sten-Göte Ny
yman
[+]] Johan Jansson
n, ungdomsledaare
[+]] Sol-Britt Blom
mqvist, damsekktion

[ ] Torvald Jansso
on
[ ] Fredrik Sporre, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kasssör

[+] Jan Lindholm, utbildningsanssvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande
Ordföraande hälsade alla
a välkomnaa och förklarad
de mötet öppnnat 18.35.

2§

Justerin
ng av protokooll nr 5
Protokooll nr 5 justeraades.

3§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Sam Eklöw.
Beslut:: San Eklöw valdes
v
till protookolljusteraree.

4§

Förnya
ande av samarrbetsavtal meed FSB
FSB haar gjort upp ettt förslag till nyytt samarbetsaavtal mellan FSB
F och ÅBF.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
försllaget till samaarbetsavtal.
Beslut:: Styrelsen gerr ordförande Johan
J
Ehn och
h viceordförannde Jan Lindgrrén i uppdrag att tillsammans
med veerksamhetsledaaren göra uppp ett förslag tilll avtal till nässta styrelsemöte.

5§

Ungdom
mslägret
FSB:s ungdomsläger
u
r ordnas på Leemböte lägerg
gård den 21-277 juli 2013. Unngdomsledaree Johan Janssoon
presentterar uppläggeet.
Förslagg: Styrelsen taar del av de föörberedelser so
om gjorts inföör lägret.
Beslut:: Styrelsen anttecknar inform
mationen till kännedom.
k
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6§

Brandkkårsmuseet
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
vidaare kring brand
dkårsmuseet.
Beslut::
- I museet har MFBK
K ett renoverinngsbjekt, en A-Ford
A
som kååren började aatt renovera dåå museet fannss i
Vesterkkalmare. Efterr flytten till Mörby
M
för sex år
å sedan har innget gjorts åt bbilen.
Styrelseen beslöt enliggt förslag frånn arbetsgruppeen för brandkåårsmuseet att bbilen flyttas frrån museet tillls den
är färdiigt renoverad.
- frågann om omförhaandling av hyrresavtalet skju
uts till nästa möte.
m
- från Kulturdelegati
K
onen har det kommit
k
beskeed att det inte aktuellt
a
att jusstera bidragssu
umman för hyyra till
museet (se bilaga).

7§

Framtiidsseminariet
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
vidaare kring form
merna för framttidsseminariett.
Beslut:: Styrelsen ochh funktionärerrna träffas en lördag i september för att ddiskutera semiinariet och anddra
aktuellaa frågor. Verkksamhetsledaren tittar på oliika alternativ för platser ochh datum till näästa möte.

8§

Info fråån verksamheetsledaren
- VL, Jaan Lindgrén och
o Jan Lindhoolm besökte Kumlinge
K
FBK
K den 3 maj. B
Besöket var ly
yckat, bl.a.
diskuterades olika beehov av utbilddningar, Kumllinges relativaa sårbarhet närr många aktivaa i kåren inte är
ä på
ön medd mera.
- Den 6 maj hölls talkka på museet. Ca 35-40 perrsoner deltog och
o de represeenterade Gottb
by FBK,
Hammaarlands FBK, Jomala FBK, Lumparlandss FBK, Mariehhamns FBK, S
Strandnäs FBK
K och Östra Saltviks
FBK. ÅBF
Å bjöd på grillad
g
korv, lääsk och kaffe.
- VL koommer att deltta i FSB:s konngress i Vasa den 25-26 maaj.

9§

Info fråån ungdomsleedaren
- Ungdoomsavdelninggen har sin gem
mensamma so
ommaravslutnning den 22 maaj 18.30 på Nääsfby skola
- Ungdoomslägerplaneeringsmöte håålls den 14 jun
ni på Strandnääs FBK
- Johann Jansson kom
mmer att delta i FSB:s kongrress i Vasa denn 25-26 maj.
- Johann Ehn deltog i ungdomsarbeetsutskottets möte
m i Karis deen 4 maj

10 §

Info fråån damsektion
nen
- Info gällande
g
att hjäälp med serveeringen läggs ut
u på ÅBF:s hemsida,
h
Sol-B
Britt skickar underlag
u
till VL.
- Om ÅBF:s
Å
damsekktions represenntant inte själv
v kan åka på FSB:s
F
damsekttionmöten, veem åker då?
Beslut:: I första handd någon med innsyn i verksam
mheten, i andrra hand en annnan representaant.

11 §

Info fråån utbildninggsledaren
• Utbildningssansvarige Jann Lindholm prresenterade utbbildningsplaneen för år 2013
3 (se bilaga).
Beslut: Utbbildningsplaneen fastställdes.. Beslut om sttartdatum för rrespektive kurrs tas i decembber.
r
t hålls i augustti.
• Årets rökdyykarkurs blir i oktober och rökdykartestet
• Behov av kuurs i VIRVE
mber.
• Kårchefsträäff med tyngdppunkt på utbildning i septem
Beslut: Till nästa möte haar Jan Lindho
olm förslag på lämpligt datuum för detta. Även
Ä
brandcheeferna
bjuds in.

12 §

i
Övrig info
Ingen övrig
ö
info.
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13 §

Övriga ärenden
Jomala FBK har variit till Skövde på
p mässa och där kommit i kontakt med en firma i Dallarna som utbiildar
personaal som kör utrryckningsfordoon. Firman erb
bjuder en mettod för halkköörning som, en
nligt de JFBK::are
som tesstade, gav ett mer
m verkligheetstroget intrycck att köra på halt underlagg än Gillingebaanan.
Jomala FBK anhållerr om att få en delfinansering
g (liknande deen till Gillingee) för ett besök vid Swed Traffic
Center (http://www.ssetc.se/) för enn övning där istället för denn som var ämnnad på Gillinge.
Beslut:: Styrelsen besslöt att projektet med halkk
körning på Gillingebanan avvslutas och attt de medel som
m
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbo
F
olag beviljat fö
ör detta ändam
mål fördelas blland de kårer som halkkört..
Till hössten tar ÅBF kontakt
k
med Ålands
Å
Ömsessidiga Försäkrringsbolag gällande om de har
h intresse avv att
bidra med
m medel för den typ av haalkkörning som
m JFBK föreslår.

14 §

Mötets avslutande
Mötet avslutades
a
kl. 20.15. Nästa möte
m onsdageen den 12 juni kl. 18.30 på S
Sjösäkerhetscentret. Efter mötet
m
middagg på ÅSS.

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Johaan Ehn

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Sam Eklöw
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