Ålands Brand och
o Räd
ddningsfö
örbund Rf.

Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 6-20014
Plats: Lemlandds FBK
Tid:: Måndag 1 september 2014 kl. 188:30

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

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

[+] Roger Henrikssson

[+]] Jan Lindgrén

[ ] Robert Knahpee

[+]] 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
[+] Alex Eriksson,, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kasssör

[ ] Jan Lindholm, utbildningsansvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

¨PRO
OTOKOLL
L
1§

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

2§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
Förslagg: Till protokoolljusterare vääljs Sten-Götee Nyman.
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Alex Eriksson.

3§

match mot sjööräddningen
Rugbym
Rasmuss Basilier frånn Ålands Stagss Rugby Club har kontaktatt ÅBF med idéén att spela en
n
rugbym
match mellan de
d två största samhällsnyttig
s
ga frivilligorgganisationernaa på Åland Sjörädddningen och Brandkåren.
B
See bilaga för mer
m detaljer.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
försllaget.
Beslut:: En förfrågann skickas ut tilll alla kårer, vii försöker få ihhop ett lag meen kan inte lov
va
något. Sam
S Eklöw taar emot anmälnningar och sam
mordnar.

4§

Styrelseedag på Kökaar
På senaaste möte togss beslut att vi i höst ska hålla styrelseträfff på temat fram
mtidsstrategi och
o
informaationsstrategi . VL har den 12 juli skickat ut info om detta
d
samt försslag på datum och
plats, den
d 13 septembber på Kökar.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
ärenndet.
Beslut:: Ett preliminäärt program föör Kökarhelgen spikades. Åtta
Å personer kkommer med på
p
träffen.

Sidan 1 av
a 3

Ålannds Brand och Räddningsförrbund Rf.
c/o Tove
T
Jansson, Södragatan 22 A
AX-222100 Mariehhamn
Ålannd

Tfn
n: +358 40 7611 58 78
E-post: brandkar@alaand.net
Hemsida: www.branddkar.ax

Ålands Brand och
o Räd
ddningsfö
örbund Rf.

5§

heternas torg 2015
Möjligh
Den 300 augusti 20144 ordnas Möjliigheternas Torrg. Där har förreningar channsen att visa up
pp sig och berrätta
om sin verksamhet. Detta
D
uppmärkksammades do
ock för sent föör att vi skullee hinna ta del av det i år.
Förslagg: VL ges i upppdrag att ta kontakt
k
med arrrangörerna avv Möjlighetern
rnas Torg med
d syftet att ÅB
BF
och/elleer intresseradee kårer deltar 2015.
Beslut:: Vi avvaktar tills
t det fallit på
p plats vilken
n helg brandbiilsrallyt ordnaas nästa år.

6§

Budgett 2015
Ett enkkelt utkast till budget
b
2015 bifogas
b
kallelssen.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
kortt kring budgeten. Slutligt beeslut om dennaa kan tas förstt efter att
framtiddsstrategin m.m
m. diskuteratss närmare undeer styrelsedaggen på Kökar. Budgeten borrdläggs fram till
t
dess.
Beslut:: Budgeten boordläggs till näästa möte.

7§

Besök till
t Föglö FBK
K
Föglö FBK
F
står i tur att få besök av
a ÅBF. VL prresenterar försslag på datum
m som passar dem
d på mötet.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
vilkaa som åker till Föglö, och när.
n
Beslut:: Johan Ehn, Johan
J
Jansson, VL och even
ntuellt Johan Mansnerus
M
åker till Föglö den
d 23 eller 244
septembber. VL kontaaktar Johan Jaansson för att höra
h
vilken daag som passar honom bäst.

8§

Förelässningsteman i höst
Styrelseen diskuterar regelbundet
r
v
vilka
aktuella ämnen
ä
som paassar att ordnaa kvällsförelässningar för
medlem
mkårerna om.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
möjlliga ämnen fö
ör en eller fleraa föreläsningaar i höst.
Beslut:: Mats Adamcczak kontaktass för att förelääsa om socialaa media, tystnaadsplikt etc.

9§

Info fråån verksamheetsledaren
- Branddbilsrally – Kääringsunds Reesort bokad 28
8-30 augusti 2015. Käringsuunds Triathlon
n är tyvärr laggt till
samma helg 2015.
Beslut:: VL kontaktarr Hubertus voon Frenckell fö
ör att höra om
m arrangemanggen kan ordnas parallellt.
- Gillinngebanan, frågga från Föglö FBK
F
Beslut:: Beroende på besked från Ålands
Å
Ömsessidiga Försäkrringsbolag så oordnas eventu
uellt körningarr våren
2015. Ordförande
O
koontaktar Ömseen.
- Medleemsinfo, skickkas ut v 38
- Förenningsteknik i Kumlinge:
K
Sam
muel Petetrsso
on skickar försslag på datum
m efter den 10 september.
- Skydddsmässan 14-116 oktober.
Beslut:: VL ber offerrt från bussbollagen på resa till
t Skyddsmäässan, därefterr skickas intressseförfrågan ut
u till
kårernaa.

10 §

Info fråån ungdomsleedaren
- Ungdoomsövningarnna håller på startar upp i div
verse kårer
- UAU ska ha möte inom
i
två veckkor
- 60-årssjubileum för FSB:s ungdom
msverksamhet i Ekenäs denn 4 oktober
- Johann Ehn skriver en
e feedback på ungdomarnaas storläger i somras.
s
Skriveelsen förs till FSB:s styrelse.
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11§

nen
Info fråån damsektion
Ingen innfo.

12 §

Info fråån utbildninggsledaren
Förslagg på datum förr kårchefsträfff: 10 januari 2015.
Beslut:: Datumet spikkas.

13 §

Övrig info
i
Med annledning av fråågor som ställlt gällande bl.aa. föreningenss höstmöte, diiskuterade styrrelsen drogpolicyn
och fannn ingen anleddning att ändraa på den.

14 §

Övriga ärenden

15 §

Mötets avslutande
Nästa möte
m måndageen den 29 septtember kl. 18.30 på Gottby FBK.
Till dettta möte inbjudds även branddcheferna för den
d årliga träfffen.

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Johaan Ehn

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Alex Eriksson
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