Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll styrelsemöte nr 7-2017
Plats: Via mail
Tid: Måndag 17 juni 2017 kl. 16:00

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robert Knahpe

[+] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[+] Daniel Fellman

[ ] Robin Hjerpe

[+] Johan Jansson

[ ] Alex Eriksson

[+] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[-] Fanny Sjögren (förutom § 4)
[+] Maria Svedmark
[+] Henrika Österlund

[ ] Sten-Göte Nyman
[ ] Robin Mattsson
[ ] Alexandra Lillie

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

Anställande av utbildningssamordnare.
ÅBF har utlyst en tjänst som utbildningssamordnare med tillträde snarast och till årets slut. Efter det
finns möjlighet till förlängning. Fyra personer har sökt tjänsten och ytterligare en har efter förfrågan visat
intresse. Samtliga har getts tillfälle till intervju. Fyra av de som har visat intresse för tjänsten har valt att
komma till intervjuerna. Intervjuerna har enligt styrelsens beslut utförts av ordförande Johan Ehn, vice
ordförande Jan Lindgrén och verksamhetsledare Tove Jansson.
Förslag: Styrelsen utser Sten-Göte Nyman till utbildningssamordnare med tillträde enligt
överenskommelse och fram till 31/12 2017 med möjlighet till förlängning.
Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:
Nyman har lång erfarenhet av FBK verksamhet på olika nivåer. Han har tidigare under ett flertal år
fungerat som förbundets verksamhetsledare och då utfört arbetet på ett tillfredställande sätt. Nämnas kan
också att Nyman verkat som såväl alarmoperatör som alarmmästare vid Landskapsalarmcentralen.
Vidare har Nyman, delvis tack vare det ovan nämnda, mycket goda kontakter gentemot såväl våra
medlemskårer som till berörda myndigheter inom vårt verksamhetsområde samt till Mariehamns
Räddningsverk. Nymans insikter i vårt nuvarande utbildningssystem samt kommande behov av
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förändringar bedöms även de som goda. Sammantaget gör detta att Sten-Göte Nyman, bland de sökande,
bedöms som den mest lämpade för tjänsten.
Styrelsen ger vidare ordförande, vice ordförande samt verksamhetsledare i uppdrag att med Sten-Göte
Nyman förhandla kring lön och övriga anställningsvillkor vilka slås fast i ett arbetsavtal. Arbetsavtalet
skall tillställas styrelsen för slutligt godkännande.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Beslut: Styrelsen godkänner förslaget att utse Sten-Göte Nyman till utbildningssamordnare.
Daniel Fellman valde att lägga ner sin röst. Fanny Sjögren hade anmält jäv och deltog ej i
mailmötet.

Mariehamn den

/ 2017

_______________________________

_______________________________

Ordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Sidan 2 av 2

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.
c/o Tove Jansson, Södragatan 22 A
AX-22100 Mariehamn
Åland

Tfn: +358 40 761 58 78
E-post: brandkar@aland.net
Hemsida: www.brandkar.ax

