Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 7-2014
Plats: Gottby FBK
Tid: Måndag 29 september 2014 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[ ] Johan Ehn, från kl 20.30
[ ] Emmelie Ruda

[ ] Roger Henriksson

[+] Jan Lindgrén, viceordförande

[ ] Robert Knahpe

[+] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[+] Robin Mattsson

[ ] Sven Sjölund

[+] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[+] Sten-Göte Nyman
[ ] Johan Jansson, ungdomsledare
[+] Sol-Britt Blomqvist, damsektion

[ ] Torvald Jansson
[ ] Alex Eriksson, ungdomsledare
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Jan Lindholm, utbildningsansvarig

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL
1§

Mötets öppnande
Viceordförande Jan Lindgrén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Sten-Göte Nyman.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Sten-Göte Nyman.

3§

Höstmötet
Höstmötet och den efterföljande middagen hålls i år på Vårdkasen i Vårdö den 8 november.
Förslag: Styrelsen diskuterar upplägget för evenemanget.
Beslut: Vårdö FBK ges i uppdrag att ge förslag till meny och kostnad för middagen. VL
skickar ut info om medaljanhållan till kårerna.

4§

FSB:s studiedagar i Åboland 15-16 november
FSB:s studiedagar är i år den 15-16 november (lördag – söndag) på hotell Caribia i Åbo.
Förslag: Styrelsen diskuterar lämpliga resealternativ som kan presenteras för kårerna.
Beslut: Vi reser dit med eftermiddagsfärjan till Åbo och hem med kvällsfärjan på söndag. VL
kontaktar rederierna för offert samt mailar ut info till kårerna. Beslut om vilka som
representerar ÅBF tas på nästa möte.
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5§

Brandbilsrally 2015
Den 28-30 augusti 2015 kommer Brandhistoriska Sällskapet i Sverige till Åland. De räknar med att knappa
150 personer och 30-40 bilar kommer hit. På agendan står bl.a. brandbilsrally, bankett och utflykter.
Förslag: En arbetsgrupp bestående av VL, Krister Koskinen från Räddningsverket samt två-fyra
representanter från styrelsen utses.
Beslut: Styrelsen diskuterade ärendet. Beslöts att hela styrelsen jobbar med projektet. Ansvarsområden
fördelas efterhand.

6§

Budget och verksamhetsplan 2015
Förslaget till budget samt verksamhetsplan 2015 bifogas kallelsen.
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till budget och verksamhetsplan 2015.
Beslut: Styrelsen godkände förslaget till budget och verksamhetsplan 2015.

7§

Damsektionens framtid och styrelseplats i ÅBF
Ålands Brand- och Räddningsförbunds Damsektion har vid sitt möte den 28 augusti diskuterat sin framtid.
De anser att damsektionen inte har någon egentlig uppgift. Det är svårt att få nya medlemmar eftersom de
flesta FBK-damer är aktiva i sin egen kår. Efter årsskiftet är det endast två damklubbar kvar på Åland.
Det är också svårt att arrangera kurstillfällen för så få aktiva medlemmar. Dels blir det för dyrt och det är
svårt att hitta en tidpunkt som passar eftersom det ju krävs att i princip alla deltar då. Det har också varit
svårt för damsektionen att skicka deltagare till kurser och möten i FSB:s regi, det blir alltför dyra och långa
resor samt att medlemmarna inte har varit villiga att offra semester eller lediga dagar till dessa resor. Är det
dags att upphöra med damsektionen som ett led i visionen ”En brandkår för alla”?
Förslag: Styrelsen diskuterar damsektionens framtid.
Beslut: Styrelsen föreslår att damsektionen upplöses men anser att det är viktigt att även framledes ha
representanter för båda könen i styrelsen.
Upplösningen av damsektionen förs till höstmötet för avgörande.

8§

Besök till Västra Saltviks FBK
Västra Saltviks FBK står i tur att få besök av ÅBF. VL presenterar förslag på datum som passar dem på
mötet.
Förslag: Styrelsen diskuterar vilka som åker till Saltvik, och när.
Beslut: Beslöts att styrelsen besöker VSFBK den 20 oktober kl. 19. VL, Jan Lindholm och Robin Mattsson
representerar ÅBF. VL kontaktar även ungdomsledarna.

9§

Avgifter för ostädat material på brandkårsmuseet
Varje vår ordnas en talka för att putsa upp de fordon och andra föremål som förvaras i Brandkårsmuseet.
Vissa fordon har de senaste åren blivit ostädade.
Förslag: Om man inte kan närvara på talkan bör man putsa sin bil vid ett annat tillfälle innan dess, eller be
någon annan kår om hjälp. Om detta inte görs debiterar ÅBF 100 euro/ostädad bil.
Beslut: Beslutet bordläggs till nästa möte.

10 §

Brandkårsmuseets idégrupp informerar
Gruppen informerar om de idéer de har för museet framtid.
Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.
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11 §

Betalkort till verksamhetsledaren
Verksamhetsledaren inhandlar rätt ofta saker till ÅBF och ligger ibland ute med egna medel relativt lång
tid.
Förslag: Ett bankkort kopplat till förbundets konto på ÅAB skaffas åt VL.
Beslut: ÅBF beslöt skaffa ett bankkort knutet till konto ÅAB 660100 -2096329. Verksamhetsledare Tove
Jansson ges rätt att nyttja det. Verksamhetsledaren befullmäktigas att ingå avtalen med banken samt att
avtala om närmare villkor vad gäller bankkortet.

12 §

Info från verksamhetsledaren
- Medlemsinfo utskickat i september
- Resan till Skyddsmässan
Beslut: Eftersom vi fått så pass få anmälningar ordnar ÅBF inte resan. VL informerar de berörda kårerna
om detta.
- Jan Lindgrén och VL drar den 3 oktober en kurs i föreningsteknik i Kumlinge
- För Rugbymatchen mot Sjöräddningen fanns inget intresse, då det ställdes in
- Vi ordnar själva en HAKA-kurs som dras av Jan Lindgrén och Patrik Lindberg.

13 §

Info från ungdomsledaren
Ungdomar och ledare från ÖSFBK, Strandnäs FBK och Kökar FBK är på väg till ungdomsverksamhetens
60-årsjubileum i Ekenäs den 4 oktober.

14 §

Info från damsektionen

15 §

Info från utbildningsledaren
- Kurs i släckningsarbete skulle ha avslutats i helgen, men p.g.a. att alla kårer inte är klara skjuts deadline
en månad framåt.
- Brandkårens första hjälp är på kommande liksom eventuellt en rökdykarkurs. En enhetschefskurs siktar vi
på efter nyår.
- En långsiktig utbildningsplan tas fram till nästa möte.

16 §

Övrig info

17 §

Övriga ärenden

18 §

Mötets avslutande
Nästa möte måndagen den 3 november kl. 18.30 på Ålands Vatten.
Till detta möte inbjuds även räddningscheferna för den årliga träffen.
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_______________________________

_______________________________

Ordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Sten-Göte Nyman
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