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O
Ordinarie
medlem
mmar

Ersätttare

[ Jan Lindgrén, Ordförande
[+]
[ Bertel Erikssson
[+]

[ ] Joohan Ehn

[ Emmelie Ru
[+]
uda

[ ]R
Roger Henriksso
on

[ Johan Manssnerus
[+]

[ ] Paatrik Lindberg

[ Robin Mattssson
[+]

[ ] Svven Sjölund

[ ] Sam Eklöw

[ ] Joohan Söderlund
d

[ ] Sten-Göte Nyman
N

[+] T
Torvald Jansson

Ö
Övriga:

Övrigga

[ ] Fredrik Sporrre, Ungdomsleed.

[+] Joohan Jansson, Ungdomsled.
U

[[+] Ann-Charlo
otte Pettersson,
D
Damsektion
[ ] Sven-Anderrs Danielsson, kassör
k

[+] T
Tove Jansson, Verksamhetsleda
V
are
[ ] Paatrik Lindberg, Utbildningsanssvarig

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande
Ordföraande hälsade alla
a välkomnaa och förklarad
de mötet öppnnat kl 18.30.

2§

fö mötet
Val av sekreterare för
Beslut:: Till sekreteraare för mötet valdes
v
Tove Jansson.

3§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Johann Mansnerus.
Beslut:: Robin Mattssson valdes tilll protokolljustterare.

4§

Avslag på bidrag tilll ungdomsledaare
Landskkapet har medddelat att vi intte får bidrag tiill ungdomsleddare.

5§

Budgett 2013
Styrelseen diskuteradee allmänt krinng budget 2013
3. Ska ÅBF foortsätta försökka få bidrag tilll att anställa en
e
ungdom
msledare på 200%? Styrelsenn konstaterar att
a medlemmaarna uttryckt öönskan att vi sk
ka ha avlönadde
ungdom
msledare och att
a vi därför foortsätter att arb
beta för det. Därtill
D
är det nnytt att ÅBF haar både vår- och
o
höstmööte, vilket ledeer till att vi behhöver budgeteera litet mer föör möten.
Budgetten bordläggs tills nästa mötte när förslageet i detalj kom
mmer upp.

6§

Halkköörning på Gilllingebanan
Hösten är snart här och
o närmare innfo om halkkö
örningen på Gillingebanan bbehöver skick
kas till de anm
mälda
kårernaa.
Beslut:: Ömsen har fortfarande
fo
intee fått besked från
f
Gillingebbanan kring uppplägget och tidpunkten.
t
Beertel
håller kontakten
k
medd Ömsen och så
s snart inform
mationen kom
mmit skickas deen ut till kårerrna.
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7§

nsam resa till årets
å
skyddsm
mässa
Gemen
SKYDD
D 2012 ordnas den 18-21 seeptember på Stockholmsmä
S
ässan i Älvsjöö. Skall en gem
mensam resa ordnas
o
dit? Fråågan diskuteraas.
Beslut:: Johan Mansnnerus hör om det
d finns intreesse att samorddna med Rädddningsverket. ÅBF kan sam
mordna
anmälnningarna.

8§

Värmekkameraskolniingen
Bertel Eriksson
E
inforrmerar om hurr det kommit vidare.
v
eftersom han är väldigt svåår att
Han har försökt nå Erik
E Elfvermarrk ett flertal gåånger, det är problematiskt
p
få tag på
p och inte åteerkommer varkken per telefon
n eller mail.
Beslut:: Ärendet borddläggs till nästta möte.

9§

nder höst och vinter
Övriga aktiviteter un
- Syreddelegering har efterlysts. Johhan Mansneru
us diskuterar detta
d
med Patrrik Lindberg.
- Arbete på väg är nåågot som Stenn-Göte jobbar på.
p
- Förenningsteknik, biildningsförbunndet kan dra sådana
s
kurser.
- Nya polischefen
p
kaan föreläsa om
m aktuellt ämne. Tove kontaaktar honom.

10 §

Kriterieer för hedersm
medlemskap
Styrelseen diskuterar vilka
v
kriterierr som bör utgö
öra grunden föör inval som hhedersmedlem
m i ÅBF.
Beslut:: Ordförande pratar
p
med Rooger Roos gälllande om FSB
B eller någon aav de andra fö
öreningar han är
aktiv i har
h dylika kritterieunderlag..

11 §

Info fråån verksamheetsledaren
- VL chheckade om sttyrelsemedlem
mmarna hade ytterligare
y
inpput till kongresssammanfattn
ningen, inget sådant
s
framkom
- Underr hösten planeerar VL besökka Sunds FBK och Brändö eller
e
Kumlingee.
- Nästa Medlemsinfoo är planerat tiill slutet av sep
ptember/oktobber
m ska gå igenoom idéerna fråån framtidssem
minariet ska snnart ha sitt förrsta möte
- Arbetsgruppen som

12 §

Info fråån ungdomsleedaren
- Vi delltog i ungdom
msläger 30.6 – 6.7 i Syndalen. Ett femtiotaal personer deeltog och lägreet var mycket
lyckat.
- Vi delltog på Sjödaggarna i samarbbete med MRV
V, Röda Korsset och RÅL dden 18 juli. Ak
ktiviteter var skylift,
s
förstahaandssläckningg, släckning med
m filt, återup
pplivning fast visning av billar. Detta var väldigt
v
uppskkattat
och arraangörerna skuulle gärna se oss
o där fler dag
gar nästa år. Uppskattnings
U
vis fick vi bessök av närmarre 200
personeer! De ÅBF-personer som jobbade på sjö
ödagarna bjödss på middag ppå Niska, vilkeet styrelsen OK
K:ade.
- Den 22
2 september ordnas
o
dam- och
o ungdomsju
ubileum i Tam
mmerfors. Johhan Jansson occh Johan Ehn
kommeer att delta.
- På kom
mmande ävenn ungdomsavddelningarnas lo
okalläger. Plaats är inte bestäämt än, men lägret
l
blir troliigen i
oktoberr.
- Vi arbbetar även med förberedelseerna för FSB:ss ungdomsutbbildningsläger som ska hållaas på Åland i slutet
av juli nästa
n
sommarr. Förhandlinggar förs med Lemböte
L
(som är preliminärbbokat) om läg
gret kan hållass där.
Antalett lägerdeltagarre beräknas blli ca 300 st.
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13 §

nen
Info fråån damsektion
- Dameerna hade en vårträff
v
för allaa avdelningar i Hammarlannd, man hade llotteri.
- Planerrar gå på kurss och lära sig laga
l
(ännu god
dare) smörgåssar

14 §

Info fråån utbildninggsledaren
- Rökdyykarkursen soom sköts upp i våras är nu på
p väg att startta upp. Mail tiill kårerna skaa gå ut om dettta.
- Avtalssbrandkårens chefskurs är nästa
n
steg efteer enhetschefskkursen som orrdnades i våraas. Möjligheteen att
ordna denna
d
kurs på Åland får vi diskutera
d
vidaare.

15 §

i
Övrig info
- Höstm
mötet: På senaaste mötet besllöts att VSFBK
K står värdar för höstmötett. Sten-Göte Nyman
N
hade innte
möjlighhet att närvaraa vid detta styrrelsemöte, meen VL och orddförande träffaar honom på ett lunchmöte
inkomm
mande torsdagg för att diskuttera datum och
h preliminärt kring uppläggg.
- Styrellsen godkänneer Johan Jansssons kostnaderr för lägerresaa, måltider m. fl utgifter för sommarens lääger.

16 §

Övriga ärenden
Inga övvriga ärenden

17 §

Mötets avslutande
Mötet avslutades
a
kl 19.35.
1
Nästa möte
m måndageen den 17 septtember kl. 18.30 på ÅEA.

__________________________________

______
____________________________

Ordförandee
Jan Lindgrrén

Möttessekreteraree
Tove Jansson

Protokollett justerat den ___/___ 201____

__________________________________
Protokolljuusterare
Robin Matttsson
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