Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 6-2015
Plats: Hamnkontoret
Tid: Fredag 12 juni 2015 kl. 17:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Johan Ehn, ordförande
[+] Jan Lindgrén, viceordförande

[ ] Robert Knahpe

[+] Jenny Blomsterlund

[ ] Roger Henriksson

[+] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[ ] Robin Mattsson

[+] Fanny Sjögren

[+] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[ ] Sten-Göte Nyman
[+] Johan Jansson, ungdomsledare
[+] Sol-Britt Blomqvist, damsektion

[+] Torvald Jansson
[+] Alex Eriksson, ungdomsledare
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Jan Lindholm, utbildningsansvarig

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Sam Eklöw.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Sam Eklöw.

3§

Utvärdering av kurs i släckningsarbete
Utbildningsansvarig Jan Lindholm presenterar utvärderingen av kurs i släckningsarbete på distans. Se
bilaga.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Styrelsen tecknar utvärderingen till kännedom och konstaterar att kurs i släckningsarbete på
distans utfallit väl. Konstaterades även att vi behöver se över att det material som förs ut är tillämpbart i
praktiken, att vi bör skapa ett system för att ta tillvara det material som skapats tidigare samt att vi vid
behov bör kunna ge stöd till behövande kårer.

4§

Ny kurskalender för de fyra grundkurserna
Utbildningsansvarig Jan Lindholm presenterar ärendet. Se bilaga.
Förslag: Styrelsen diskuterar frågan.
Beslut: Förslaget till kurskalender slås fast.
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5§

Veteranbilsrallyt
Arbetsgrupperna och VL rapporterar om hur arbetet fortlöper.
Förslag: Styrelsen ger input samt antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

6§

FSB:s verksamhetsplan
FSB önskar input från distrikten gällande önskemål om vad verksamhetsplan ska innehålla. Se bilaga för
nu aktuell plan.
Förslag: Styrelsen ger input till FSB gällande verksamhetsplanen.
Beslut:
Styrelsen beslutar ge följande input:
- Tydligare direktiv kring hur ungdomsverksamheten ska drivas, vilka resurser ungdomsverksamheten
har att röra sig med och vart man är på väg.
- Verksamhetsplanen bör förkortas betydligt och konkretiseras.
Ordförande, viceordförande och VL formulerar en text kring detta, med utgångspunkt i vad ÅBF
förväntar sig av FSB, kursmaterial som går att använda i verksamheten, hur locka folk att vilja komma på
höst- och vårmötet.

7§

Brandkårsmuseets framtid
Förslag: Styrelsen diskuterar museet.
Beslut: Styrelsen diskuterade ärendet. Delar av styrelsen träffade i maj representanter för Ålands
Veterantraktorklubb och Intresseföreningen för Ålands jord- & skogsbruksmuseum för att diskutera
möjligheten till ett eventuellt framtida samarbete, ny träff planeras i augusti.

8§

Styrelsens höstträff
Förslag: Styrelsen har höstträff den 12 september. Lämplig plats diskuteras.
Beslut: Styrelseträffen beslöts till den 3 oktober, preliminärt på Kökar. VL tittar på några andra
alternativ.
Efter mötet har bekräftats att FSB har ungdomstävlingar på Åland denna helg, och träffen blir därför
istället lördagen den 19 september. Plats meddelas senare.

9§

Verksamhetsledarens lön
Enligt verksamhetsledarens arbetsavtal skall lönen justeras med allmänna löneförhöjningar varje år från
den 1 april. Ärendet bordlades på senaste möte.
Förslag: Styrelsen justerar verksamhetsledarens lön från den 1 april 2015.
Beslut: Utbetalas retroaktivt 4 euro/månad för tiden 1.7 2014 – 30.6 2015.
Månadslönen utökas därtill med 0,3 % från och med den 1.7. 2015.
Detta följer de kommunala tjänstemannaavtalen.

10 §

Info från verksamhetsledaren
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11 §

Info från ungdomsledaren
26 personer åker på brandkårsläger till Korpo den 28 juni.

12 §

Info från utbildningsansvarig

13 §

Övrig info

14 §

Övriga ärenden
Utbildningsavtalet mellan FSB och MRV:
Arbetssituationen på Räddningsverket är idag sådan att man har svårt att uppfylla det avtal som finns
mellan RV och FSB.
Beslut:
ÅBF och MRV skriver till FSB och säger upp nuvarande avtal fr.o.m. årsskiftet.
ÅBF gör upp ett förslag till nytt avtal mellan ÅBF och FSB
Ett samarbetsavtal görs upp med MRV gällande övningsområde, instruktörer m.m.

15 §

Mötets avslutande
Nästa möte måndagen den 17 augusti kl. 18.30 på xx.
Efter mötet presenterade Leif Ahlqvist kort hamnens verksamhet.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Sam Eklöw
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