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Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robert Knahpe

[+] Jenny Blomsterlund

[ ] Roger Henriksson

[+] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[ ] Robin Mattsson

[ ] Maria Svedmark

[ ] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[ ] Fanny Sjögren
[+] Johan Jansson, ungdomsledare
[+] Sol-Britt Blomqvist, damsektion

[+] Sten-Göte Nyman
[+] Alex Eriksson, ungdomsledare
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övriga:

Övriga:

[+] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Jan Lindgrén.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Jan Lindgrén.

3§

Sjösäkerhetsdagen den 20 juli
ÅBF har kontaktas av Ålands Sjödagar. De hoppas att vi liksom de senaste åren vill delta i
Sjösäkerhetsdagen. Den ordnas i år den 20 juli, en onsdag.
Förslag: ÅBF deltar i Sjösäkerhetsdagen den 20 juli. En projektgrupp tillsätts.
Beslut: ÅBF deltar i Sjösäkerhetsdagen. Till projektgrupp utses Johan Ehn, Johan Jansson
och Johan Mansnerus.

4§

Förvaringsprojekt
Johan Mansnerus fick i höstas i uppdrag att tillsammans med verksamhetsledaren sondera var vi kan
förvara vårt material samt ungefär hur stora mängder det handlar om.
Förslag: Johan och Tove informerar om projektet. Som konkreta åtgärder föreslår de att ÅBF gör upp en
inventarieförteckning, att man undersöker om även övrigt äldre material än damernas kan föras till
landskapsarkivet, samt att vår hemsida uppdateras gällande vilket material som kan hyras av oss.
Beslut: Gamla verksamhetsberättelser och protokoll som är äldre än fem år förs till landskapsarkivet.
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Rättigheterna till materialet hålls hos ÅBF.
Så länge utrymme finns förvaras släpvagnen och ungdomarnas material hos Strandnäs FBK förutsatt att
det är OK med dem. Johan Mansnerus tar upp frågan med Strandnäs FBK:s styrelse.

5§

Brandkårsmuseets framtid
Ordförande och museiarbetsgruppen informerar om händelseutvecklingen och olika alternativ.
Förslag: Styrelsen diskuterar museet.
Beslut: ÅBF avvaktar beslutet från Mariehamn stad, ordförande ansvarar. Om det är positivt går vi ut
med ett upprop till kårerna där det tydliggörs att en projektledare eller projektgrupp som är beredd att
driva projektet behöver hittas.

6§

ÅBF 80 år
ÅBF fyller 80 år 2016. Förbundet firade inte 75 år. Styrelsen diskuterar om vi istället ska ha festligheter
denna höst. Jomala FBK står i tur att arrangera höstmötet och datumet är lördagen den 12 november.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: En projektgrupp bestående av Johan Jansson, Sol-Britt Blomqvist och VL arbetar med jubileet.

7§

Utbildningsavtal med FSB
Ordförande informerar om hur arbetet framskrider.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Ett tvåårigt avtal à 5 000 euro/år är under bearbetning. Ordförande befullmäktigas att finslipa de
sista detaljerna i avtalet. Jan Lindgrén anmälde jäv.

8§

Instiftande av nytt pris
Brandkårens Oscar som delas ut på förbundets höst- eller vårmöte riktar sig till ”en kår eller grupp av
människor som på något sätt utmärkt sig positivt under det gångna året”. Frågan har väckt om förbundet
även bör instifta ett pris som kan ges till enskilda personer.
Förslag: Ärendet diskuteras.
Beslut: Viceordförande och VL ges i uppdrag att omformulera kriterierna för ”Brandkårens Oscar” och
presentera ett förslag på nästa möte.

9§

Noteringar från revisionen
Revisorerna lämnade i samband med revisionen av 2015 års bokslut några noteringar till styrelsen.
Se bilaga.
Förslag: Styrelsen diskuterar noteringarna och vidtar lämpliga åtgärder.
Beslut:
- Ordförande och kassören går igenom hela försäkringsläget för ÅBF och presenterar det på nästa möte
- Konstateras att avtal gällande hjärtstartare med kårerna finns
- Vi ska bättra oss gällande att anteckna namnen på de som deltagit i restaurangbesök
- En inventarieförteckning uppgörs. Alex Eriksson, Johan Mansnerus och Tove Jansson ansvarar för att
detta blir gjort.

10 §

Utbildningsfrågor
På FSB:s vårmöte informerades om hur utbildningssystemet är tänkt att fungera i framtiden. ÅBF håller
sig à jour i frågan och följer händelseutvecklingen.
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11 §

Info från verksamhetsledaren
- Johan Jansson är ny dataansvarig i styrelsen
- Ordförande och VL ska besöka Vårdö FBK, Vårdö meddelar förslag på ett par datum som passar dem.
- 19 ålänningar deltog i FSB:s kongress i Lovisa, där Strandnäs FBK:s tävlingslag blev fyra bland sex
deltagande lag. VL uppvaktades under kongressen på bemärkelsedagen som inföll på lördagen.

12 §

Info från ungdomsledaren
- 26 maj var det säsongsavslutning i Vårdö med rekordantalet 95 personer.
- Båtresan till sommarens läger är bokat.

13 §

Övrig info
Ordförande och VL har varit på ett utvärderingsmöte av första insatsens första år.

14 §

Övriga ärenden
Korrigering av stadgarna. Stadgarna har kommit i retur med påpekande om att ett par korrigeringar
krävs.
Beslut: Förslagen till korrigeringar godkänns.

15 §

Mötets avslutande
Nästa möte tisdagen den 23 augusti på Sjösäkerhetscentret.

_______________________________

_______________________________

Ordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Jan Lindgrén
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