Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 7-2016
Plats: Ålands Sjösäkerhetscenter
Tid: Tisdag 6 september 2016 kl. 18:30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robert Knahpe

[ ] Jenny Blomsterlund

[ ] Roger Henriksson

[+] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[+] Robin Mattsson

[ ] Maria Svedmark

[+] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[ ] Fanny Sjögren
[+] Johan Jansson, ungdomsledare
[+] Sol-Britt Blomqvist, damsektion

[ ] Sten-Göte Nyman
[ ] Alex Eriksson, ungdomsledare
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2§

Val av protokoll justerare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Jenny Blomsterlund.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Johan Mansnerus.

3§

Brandkårsmuseets arbetsgrupp
En arbetsgrupp bestående av Jan Lindgrén (sammankallare), Robin Mattsson, Johan Jansson,
Johan Mansnerus och VL har under två års tid jobbat med att hitta lösningar för
brandkårsmuseet. Jan Lindgrén önskar nu få befrielse från sitt uppdrag som sammankallare
och medlem.
Förslag: Jan Lindgrén beviljas befrielse från sitt uppdrag som sammankallare och medlem i
gruppen. Hela museiarbetsgruppens framtid diskuteras, är uppdraget slutfört?
Beslut: Beslöts att arbetsgruppens uppdrag är avslutat. Ordförande formulerar ett brev ut till
kårerna, där situationen kring museet förklaras.

4§

Budget 2017
Förslag: Styrelsen diskuterar budgeten.
Beslut: Budgeten diskuterades och bordlades till nästa möte.
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5§

Verksamhetsplan 2017
Nuvarande verksamhetsplan bifogas kallelsen.
Förslag: Verksamhetsplanen gås igenom. Slutligt beslut om den tas efter styrelsens årliga
planeringsträff.
Beslut: Beslöts att verksamhetsplanen behandlas på styrelsens planeringsträff, se nedan.

6§

Styrelsens planeringsträff
Tidigare beslöts att styrelsen skulle träffas den 10 september på Kökar. Nu passar inte längre den dagen.
Förslag: Styrelsen beslutar om ett nytt datum för träffen, då vi ses en dag på fasta Åland.
Beslut: Planeringsträffen beslöts till lördagen den 24 september kl 10 på Smakbyn. ÅBF bjuder på lunch,
eventuell middag efteråt bekostas av var och en.

7§

Utbildningar under hösten
Styrelsen diskuterar med jämna mellanrum aktuella ämnen som passar att erbjuda medlemmarna i form
av utbildning eller föreläsning. Strandnäs FBK har inkommit med ett önskemål om att ÅBF kunde
arrangera en föreläsning på temat "värdegrund (inom brandkåren)", gärna under tidig höst.
Förslag: Styrelsen diskuterar höstens utbildningar.
Beslut: VL kontaktar brandcheferna och hör om det ska ordnas oljeskyddskurs.
Ordförande informerade om höstens planerade kurser: Kurs i Släckningsarbete, start i månadsskiftet
sept/okt. Kurs i första hjälp planeras istället för den som blev inställd i våras. Slutligen kommer det att
ordnas en kurs i rökdykarkursen senare i höst.
Utbildningsutskottet kommer med förslag på arrangemang av släckningsmannakurs på Föglö under
hösten.
Psykiskt stöd, Röda Korset har lovat komma med förslag på kurser
Rena brandstationer, kvällsinfotillfälle planeras under hösten. VL kontaktar föreläsaren.
I slutet av september ordnas ett kvällstillfälle där Karl Nordlund berättar om Alarmcentralens verksamhet

8§

Brandkårens Oscar, ny formulering
Viceordförande och VL fick på senaste möte i uppdrag att omformulera kriterierna för ”Brandkårens
Oscar. Nytt förslag till kriterier presenteras senast på mötet.
Förslag: Formuleringen godkänns (se bilaga).

9§

En dag på brandstationen
SPEK:s arrangemang "En dag på brandstationen" sker lördag 26 november. Strandnäs FBK har kontaktat
ÅBF, de tänker satsa på detta arrangemang och ser gärna att fler kårer följer med.
Beslut: FSB kontaktas så vi får veta hur arrangemanget brukar genomföras på fastlandet. Sedan skickas
en info ut till kårerna.

10 §

Bjudning för de som jobbade med veteranbrandbilsrallyt 2015
Arrangemanget av BHS:s veteranbrandbilsrally sommaren 2015 krävde stor insats av de närmast
involverade från åländskt håll. Efter rallyt togs ett beslut om att detta skulle uppmärksammas, och olika
förslag på hur har diskuterats. Nu har redan ett år gått sedan rallyt och det är hög tid att ordna en
bjudning för arbetsgruppen och andra aktiva.
Förslag: Styrelsen beslutar om ett datum för bjudning med anledning av veteranbrandbilsrallyt 2015.
Beslut: ÅBF bjuder på tvårätters middag på Hotell- och Restaurangskolan fredagen den 4 november.
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11 §

Utbildningsfrågor
Se punkt 7.

12 §

Info från verksamhetsledaren
- Medlemsinfo, 20 september deadline för texterna
- Köpa kortlekar till museet
Beslut: 50 st kortlekar köps in.

13 §

Info från ungdomsledaren
25 personer, ungdomsledare och ungdomar, har varit på sommarläger som var bra med fina arrangemang
Tävlingsveckoslut anordnas i Dalsbruk den 30 september – 2 oktober
Höstens lokalläger kommer troligen att ersättas av en resa denna höst.

14 §

Övrig info

15 §

Övriga ärenden

16 §

Mötets avslutande
Nästa möte tisdagen den 4 oktober på Ålands Elandelslag.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Johan Mansnerus
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Stadgar för Brandkårens Oscars utnämning
Brandkårens Oscar utdelas till kår eller person/personer som under det gångna året:






Gjort något särskilt uppmärksammat uppdrag eller räddning utöver det vanliga.
Gjort ett speciellt och innovativt arbete för kåren eller brandkårsförbundet.
Gjort ett ”hjältedåd” i sitt privatliv eller i kåren
Gjort arbete som inspirerat många nya människor att engagera sig i brandkårsarbetet.
Gjort ett projekt eller produkt som underlättar arbetet i kårerna eller förbundet.

Priset kan inte delas ut för lång och trogen tjänst eller visat intresse i brandkårsarbetet.

Några exempel:

Kår xx tilldelas ett pris för att de har en föreningskultur som gör att det ständigt kommer fram nya
ungdomar som tar ansvar som ledare, inte bara i den egna föreningen utan också i ÅBF.
Kår xy tilldelas pris för att ha fått igång en livlig verksamhet i kåren och ett flitigt deltagande i kurser.
En brandkårist har under året räddat sitt företag från brand.
En brandkårist har som privatperson med sitt kunnande i HLR räddat en person som drabbats av
sjukdomsattack

Nominering till priset
Kårerna kan nominera personer eller andra kårer till priset. ÅBF styrelse kan på eget initiativ
nominera kår eller person till priset.
ÅBF styrelse fattar beslut om utdelning i god tid före vårmötet. Styrelsen kan också besluta att ingen
utdelning sker om det inte finns motiverat skäl att dela ut priset.

