Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 6-2018
Plats: Ålands Elandelslag
Tid: Tisdag 8 maj 2018 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Anders Gottberg

[ ] Sam Eklöw

[+] Christian Rögård

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[+] Daniel Fellman

[ ] Robin Hjerpe

[+] Robin Gestranius

[ ] Johan Jansson

[ ] Johan Mansnerus
[ ] Maria Svedmark
[+] Henrika Österlund

[ ] Patrik Lindberg
[ ] Robin Mattsson
[ ] Alexandra Lillie

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

[+] Sten-Göte Nyman,
utbildningsansvarig

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Caroline Engman.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Caroline Engman.

3§

Kongress 2018
ÅBF står värd för FSB:s kongress 19-20/5 2018.
Förslag:
- Status för de olika ansvarsområdena presenteras av ansvarspersonerna.
- Beslut tas om när kuvertering av välkomstkuvert ska ske.

•
•
•
•
•

Mottagningen på fredag kväll: Johan Ehn
Kongressens invigning samt vårmötet: Jan Lindgrén
Paraden: Johan Mansnerus, Sam Eklöw
Redskapstävlingarna: Patrik Lindberg, Robin Gestranius
Kvällsfestens upplägg och program: Henrika Österlund, Caroline Engman, Maria Svedmark
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•
•
•

Föreläsningarna: Daniel Fellman och VL
Sponsorer: Johan Ehn, Johan Jansson
Övrigt, inkluderande bl.a. infomaterial, hemsida, förtäring m.m.: VL

Styrelsen informerades till kännedom om följande:
Mottagningen fredag kväll: Allt under kontroll
Invigningen: Vid invigningen kommer tal att hållas av en representant från Mariehamns
stad, ansvarig minister Nina Fellman, ÅBF:s ordförande Johan Ehn och FSB:s ordförande
Veronika Rehn-Kivi. Nina Fellman deltar i kongressens öppning, paradens mottagande och
lunchen.
Paraden: Läget under kontroll, ett brev med information kommer att skickas till kårerna.
Redskapstävlingarna: Läget under kontroll
Föreläsningarna: Allt under kontroll
Kvällsfesten: Allt är under kontroll
Sponsorer: Inget på plats, vi får Chipspåsar från Chips
Beslut: Kuverteringen görs den 17 maj kl 18.30 på ÅEA
Ordförande skickar ut ett pressmeddelande om kongressen under måndagen.
Beslöts att VL, Jan Lindgrén och Robin Mattsson tar emot fanan på invigningen
Beslöts att VL, Jan Lindgrén och Robin Mattsson går i paraden. VL hör med Jomala FBK
om någon där kan vara den fjärde som kommer med i uniform.

4§

Verksamhetsledarens telefonabonnemang
Förslag: ÅBF uppdaterar på ordförandes initiativ verksamhetsledarens telefonabonnemang.
Ett paket med fri surf på Åland kostar 29.90 per månad. Telefonförmånen blir 20 euro och
beskattas som lön. 10 GB inom EU ingår.
Beslut: ÅBF uppdaterar på ordförandes initiativ verksamhetsledarens telefonabonnemang.
Ett paket med fri surf på Åland kostar 29.90 per månad. Telefonförmånen blir 20 euro och
beskattas som lön. 10 GB inom EU ingår.

5§

Remiss-svar gällande ny kommunstruktur
Landskapsregeringen har i april skickat förslaget till ny kommunstruktur för Åland på remiss till ÅBF.
ÅBF i sin tur skickade förslaget vidare till medlemskårerna, med möjlighet att inkomma med synpunkter
på vårt förslag till svar senast den 30 april. Inga svar har inkommit.
Förslaget till text från ÅBF:s sida lyder:
”Ålands Brand- och Räddningsförbund vill påminna om vikten av att man, i det fall att kommunreformen
genomförs, noggrant beaktar de frivilliga brandkårernas verksamhetsförutsättningar och tillser att inga
försämringar görs. Den frivilliga resursen inom räddningssektorn är grundläggande för att kunna
upprätthålla en god beredskap och kompetens för bränder och olyckor på Åland. Vi utgår därför från att
vi och våra medlemmar involveras om/när ett förändringsarbete inleds”.
Förslag: ÅBF ger sitt remissvar till landskapsregeringen enligt ovanstående ordalydelse.
Beslut: Ärendet bordlades p.g.a. tidsbrist.
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6§

Rekommendationer för att utveckla brandkårsverksamheten
SPEK har gjort en skrift med konkreta rekommendationer för att utveckla brandkårsverksamheten.
FSB tycker att materialet är värt att arbeta vidare med och vill nu att lokalförbunden i sin tur går igenom
materialet och kommenterar eller ger förslag på innehållet.
Förbundskansliet kommer att ordna mer info per Skype eller genom besök hos lokalförbunden. För
ÅBF:s del blir det förmodligen via Skype.
Förslag: Styrelsen tar del av materialet samt ordnar efter sommaren en workshop där ett beslutsförslag
tas fram till ÅBF.
Beslut: Ärendet bordlades p.g.a. tidsbrist.

7§

Arbetsgrupp, GDPR
Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft i samtliga medlemsländer. Denna påverkar hur
organisationer och företag hanterar sina register och syftet är att förbättra enskildas kontroll över sina
personuppgifter. En arbetsgrupp tillsattes på styrelsemötet i mars.
Förslag: Arbetsgruppen redogör för arbetet såhär långt.
Beslut: Arbetsgruppen redogjorde för status såhär långt. Styrelsen antecknade informationen till
kännedom.

8§

Info från verksamhetsledaren
- VL kan inte delta i paraden den 9 juni, Jan Lindgrén deltar istället.
- Medlemsinfo; inget material hade kommit önskad dag. Medlemsinfot skjuts upp till efter kongressen då
vi har mycket att berätta om.

9§

Info från ungdomsledaren
Ingen info

10 §

Utbildningsfrågor
- Ytlivräddning: Kursen är avslutad, nio personer deltog.
- Släckningsarbete: Kursen i princip färdig, ett repetitionsprov återstår.
Beslut: Kurskostnaden fastställs till 300 euro per person.
- Rökdykning: Endast fem personer har klarat fystestet. Kurskostnaden blir väldigt hög om den
genomförs med så få deltagare. Kursen skjuts upp en sista gång men kommer att genomföras i höst.
- Oljeskydd: Kurser är planerade att starta hösten 2018.
- Brandkårens 1 hjälp i Kumlinge: Utbildningssamordnaren jobbar hårt med att genomföra den. Den
teoretiska delen av kursen har genomförts via videolänk vilket har fungerat bra.
- Psykiskt omhändertagande: Utbildningstillfället har genomförts med 42 deltagare
- Utbildningsledaren, ordförande och Simon Blomsterlund kommer att träffas och se över vilket material
som behöver köpas in för att underlätta utbildning via länk ut i skärgården.
- Enhetschefskurs: Är fortsatt under arbete
- Utryckningskörning: Denna kurs blir på hösten

11 §

Övrig info
Ingen övrig info

12 §

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
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13 §

Mötets avslutande
Nästa möte fredagen den 15 juni kl 17.30 på Sjösäkerhetscentret. Efter mötet middag på ÅSS.

_______________________________

_______________________________

Ordförande §1-§4, §7
Johan Ehn

Ordförande §5-§6, §8-§13
Jan Lindgrén

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________

_______________________________

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokolljusterare
Caroline Engman
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