Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Kallelse till styrelsemöte nr 6-2020
Plats: Via Teams/på plats på ÅEA
Tid: Tisdag 25 augusti 2020 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robin Mattsson

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[+] Kurt Erämetsä

[ ] Sam Eklöw

[ ] Richard Hagberg

[ ] Simon Söderlund

[+] Robin Gestranius
[ ] Mats Sjöblom
[+] Robin Skog
[ ] Henrika Österlund

[
[
[
[

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

] Gustaf Eriksson
] Inger Eriksson
] Johan Mansnerus
] Alexandra Lillie

[+] Mikael Dahlström,
utbildningsansvarig

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Robin Skog.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Robin Skog.

3§

Undertecknande av bokslut och verksamhetsberättelse
Efter att bokslutet godkändes av styrelsen har några förändringar skett.
Förslag: Det reviderade bokslutet undertecknas av styrelsen och godkänns jämte verksamhetsberättelsen
(där bokslutet ingår).
Beslut: Ärendet bordlades till nästa möte.
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4§

Budget 2021 och verksamhetsplan 2021
Nuvarande verksamhetsplan och budget bifogas föredragningslistan.
Förslag: Dokumenten gås igenom och bordläggs därefter till följande möte. Styrelsen diskuterar om och
i så fall när en planeringsdag alternativt eftermiddag-kväll skall hållas.
Beslut: Dokumenten gicks igenom och bordlades till följande möte. P.g.a den rådande Coronasituationen
är framtiden och nästa års verksamhet väldigt osäker och detta behöver skrivas in i verksamhetsplanen.
Styrelsen beslöt därför att inte heller boka in någon planeringsdag i detta läge.

5§

Höstens föreläsningar
Förslag: Styrelsen diskuterar höstens föreläsningar. Kan vi ha några i detta läge? I så fall vad, och i
vilken/vilka former.
Beslut: Föreläsning på temat skogsbrand diskuterades. Konstaterades att eftersom föreläsningar på
distans är vad som gäller just nu, finns inget hinder i att anlita en föreläsare från Sverige/fastlandet.
Mikael D forskar gällande föreläsare på temat skogsbrand.

6§

Anställning av ungdomsledare, 20 % av heltid
Ålands Brand- och Räddningsförbund ansökte i höstas om ett utökat stöd i form av PAF-medel på 6 325
euro, för att kunna anställa en ungdomsledare. Landskapsregeringen beviljade 5 000 euro i utökat stöd.
Styrelsen beslöt på sitt möte den 26 februari att gå vidare med frågan och tillsätta en arbetsgrupp
bestående av Robin Gestranius (sammankallare), Henrika Österlund, Caroline Engman och Gustaf
Eriksson för att utarbeta en instruktion för en ungdomsledartjänst. Arbetade fram en instruktion för
tjänsten till förbundets majmöte och fick därefter i uppdrag att utarbeta ett förslag till annons till
styrelsens augustimöte.
Förslag: Annonsförslaget diskuteras (se bilaga). Styrelsen diskuterar anställningen.
Beslut: Beslöts att en kortfattad annons om ungdomsledare på 20% publiceras i lokaltidningarna fredag 5
september. I annonsen hänvisas till mer info på hemsidan. Även för FB tas en variant fram, den författas
av projektgruppen.
Ansökan skall vara inne senast 18 september, och arbetet påbörjas 1 oktober eller enligt
överenskommelse.

7§

Finsk-tyskt ungdomsledarutbyte på Åland
Träffen för finsk-tyska ungdomsledarutbytet var planerad att hållas på Åland sista helgen i september.
Evenemanget har nu inhiberats p.g.a. de stränga hygienrestriktioner Tyskland har för utlandsresor.
Representanter för gruppen informerar vidare om detta samt om möjligheten att istället genomföra
evenemanget 2021.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Robin Gestranius informerade att evenemanget i skrivande stund planeras i maj 2021. Styrelsen
antecknade informationen till kännedom.

8§

Träff med utbildarna på Mariehamns Räddningsverk
Styrelsen beslöt den 26 februari att bjuda in räddningschefen och utbildarna från Mariehamns
Räddningsverk till ett möte med middag onsdag den 25 mars för att diskutera den rådande situationen
med utbildningen. P.g.a. Coronapandemin sköts träffen på framtiden. Ordförande har nu haft kontakt
med räddningschefen och de är ense att det är angeläget med en träff.
Förslag: Räddningschefen och utbildarna från Mariehamns Räddningsverk bjuds in till en träff där vi
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kan mötas och äta med bra avstånd, förslagsvis på Hotell- och Restaurangskolan. Ett lämpligt datum
diskuteras.
Beslut: Räddningschefen och utbildarna från Mariehamns Räddningsverk bjuds in till en träff där vi kan
äta och mötas den 30 september kl 17.30 på Hotell- och Restaurangskolan. VL bokar restaurang Hjorten
samt meddelar räddningschefen.

9§

Info från verksamhetsledaren

10 §

Info från ungdomsledaren

11 §

Utbildningsfrågor
Utbildningsledaren har börjat boka in besök hos kårer.

12 §

Övrig info

13 §

Övriga ärenden

14 §

Mötets avslutande
Nästa möte måndag 28 september kl 18.30 på ÅEA eller via Teams.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 202___

_______________________________
Protokolljusterare
Robin Skog
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