Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 6-2019
Plats: Ålands Elandelslag, Norrbölevägen 2
Tid: Fredag 14 juni 2019 kl. 17:00

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Jan Lindgrén, ordförande
[+] Maria Svedmark, viceordförande

[ ] Robin Mattsson

[+] Johan Ehn

[ ] Anders Gottberg

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[ ] Kurt Erämetsä

[+] Sam Eklöw

[ ] Richard Hagberg

[ ] Simon Söderlund

[+] Robin Gestranius
[ ] Johan Mansnerus
[+] Henrika Österlund

[+] Gustaf Eriksson
[ ] Patrik Lindberg
[ ] 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 protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Richard Hagberg.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Robin Gestranius.

3§

Blåljusdagen 2019
Blåljusdagen skall hållas första lördagen i september, vilket i år är den 7/9.
Förslag: En projektgrupp utses för att hålla i evenemanget. Datum för första träff bestäms, förslagsvis
måndag 12 augusti, och våra samarbetspartners informeras om datum för möte och evenemang.
Beslut: Till projektgruppen valdes Maria Svedmark (sammankallare), Robin Gestranius och Caroline
Engman. Möteskallelse till första mötet går ut till de inblandade. Projektgruppen avgör när de anser att
första mötet ska hållas.

4§

Sjödagarna 2019
ÅBF har i år inte kontaktats av arrangören gällande deltagande i Sjösäkerhetsdagen.
Förslag: ÅBF står över deltagandet i Sjödagarna detta år.
Beslut: ÅBF står över deltagandet i Sjödagarna i år.
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5§

ÅBF Lokalläger 2019
Höstens lokalläger är planerat att hållas v.38, fredag 20.09-söndag 22.09.
Ungdomsledarna föreslår att det hålls i Mariehamn, på Röda Korsgården.
Kostnaderna för detta uppgår till:
- hyra av Röda Korsgården: 390 € för hela veckoslutet (130€/dag) samt
- mat under lägret (Ålands Björntjänster), 58 euro/person.
Med ett deltagarantal på 60 personer blir de totala kostnaderna då 3 870 euro.
Med en symbolisk avgift per deltagare á 10 € skulle priset för lägret sjunka till 3 270 €,
alternativt med en avgift á 20 € per deltagare så skulle kostnaderna sjunka till 2 670 €.
Ungdomsledarna önskar att ÅBF bekostar ungdomslägret. Sponsorer kan också kontaktas
för att få ned kostnaden.
Förslag: ÅBF:s ungdomsläger har tidigare inte belastat förbundets budget, utan genomförts
till självkostnadspris. Styrelsen ger ungdomsledarna i uppdrag att hitta ett nytt upplägg där
man kan hålla lägret till självkostnadspris.
Beslut: I budgeten finns 5 000 euro avsatt för ungdomsverksamhet, ungdomsavdelningen
avgör själva vad de använder sina pengar till. Styrelsen ger vägkost att en deltagaravgift bör
tas ut.

6§

After Work med ÅBF
Den 29 mars ordnade ÅBF sitt första After work på Adlon. Träffen var uppskattade och
många slöt upp för att umgås över en bit mat.
Förslag: ÅBF ordnar After Work fredagen den 28 juni. Lämplig plats diskuteras.
Beslut: After Work ordnas fredagen den 28 juni på Nonna Rina från kl 17.

7§

GDPR, slutrapport
Arbetsgruppen redogör för arbetet.
Förslag: Styrelsen godkänner de förslag till registerbeskrivningar som finns för ÅBF:s del.
Information går ut till kårerna gällande de åtgärder de rekommenderas göra.
Beslut: ÅBF har följande två register: Medlemsregister för ÅBF och bokföringen för ÅBF.
Styrelsen beslöt fastställa registerbeskrivningarna.

8§

Höjd limit på ÅBF:s debetkort
Limiten per dygn på ÅBF:s debetkort är idag 1 000 euro, vilket visat sig vara för lågt vid
deltagande i FSB:s evenemang då t.ex. hotellnotor skall betalas.
Förslag: Limiten höjs till 1 500 euro/dygn.
Beslut: Limiten beslöts höjas till 1 500 euro/dygn.

9§

Diskussionsärende: Möjlighet att få tillgång till SPEK:s utbildningsmaterial
Ärendet bordlades på senaste möte.
Förslag: Styrelsen diskuterar frågeställningen.
Beslut: Johan Ehn kontaktar Anders Ehrnsten för att få kontaktinformation till berörda på SPEK. Johan
och Sten-Göte driver sedan ärendet vidare.
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10 §

Uniform till ungdomsledare
Vid tillfällen då ÅBF skall deltaga i parader och uniform krävs, har vi idag en situation där uniformer
behöver lånas in.
Förslag: ÅBF införskaffar uniformer till ungdomsledarna.
Beslut: Uniformer införskaffas. Paraduniformerna belastar allmänna budgeten, medan
ungdomsledaruniformerna belastar ungdomsverksamhetens budget.

11 §

ÅBF:s höstmöte
Gottby FBK står i år värd för höstmötet. Eftersom Frideborg var bokat vår ”sedvanliga helg” (den andra i
november), håller vi i år istället mötet fredagen den 1 november.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom samt diskuterar formerna för årets höstmöte.
Beslut: Henrika Österlund kontaktar Simon Påvals och hör om han kan underhålla oss på höstmötet.
Gottby FBK ges i uppdrag att ta fram förslag på lämplig meny.

12 §

Projekt för att bredda rekryteringsbasen
ÅBF har anlitat Mary Juusela för att ge kårerna verktyg till att kunna bredda rekryteringsbasen. Mary var
på Åland och höll en kurs den 8 maj. En riktad kurs till ungdomsledarna dagen efter måste ställas in
eftersom hon med kort varsel måste återvända till Sverige. Mary har som kompensation lovat hålla båda
kursdagar för oss på nytt i höst.
Förslag: Styrelsen tar fram förslag på lämpliga datum för kurskvällarna med Mary.
Beslut: Styrelsen föreslår 8 och nionde oktober, reservdatum 22 och 23 oktober.

13 §

Arbetsgrupp för nya rökdykaranvisningar
Ordförande redogör för hur arbetet fortskridit.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

14 §

Audioguide till museet
Viceordförande har kontaktats angående audioguide av Leo Renman från VisitAland. Han är anställd
som webbassistent på visit Åland i sommar. De har håller på och skapar en app för Ålands museer och
undrar om det kunde vara av intresse för oss.
Förslag: Styrelsen ger viceordförande och verksamhetsledaren i uppdrag att fortsätta diskussionen med
Leo för att utröna om det kunde vara ett sätt för oss att skapa en audioguide till museet. För mer detaljer
om vad som kunde inkluderas i appen involveras även Johan Mansnerus och Karl Nordlund (om de
accepterar uppdraget).
Beslut: Enligt förslag.

15 §

Manual för krishantering
ÅBF har i dag ingen manual för krishantering.
Förslag: Styrelsen utser en arbetsgrupp som tar fram en manual för krishantering.
Beslut: Ungdomsledarna med stöd av Johan Ehn tar fram en manual för krishantering som skall vara klar
innan sommaren 2020.

16 §

Info från verksamhetsledaren
ÅBF var på kårbesök till Kökar FBK den 12 juni.
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17 §

Info från ungdomsledaren
Arrangemangen inför sommarlägret börjar falla på plats.

18 §

Utbildningsfrågor
Kurs gällande elbilar är planerad 10 september.

19 §

Övrig info
Skador i samband med räddningsuppdrag: ÅBF bör bevaka att våra myndigheter reder ut vem som
betalar för det.

20 §

Övriga ärenden

21 §

Mötets avslutande
Nästa möte måndagen den 19 augusti.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Robin Gestranius
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