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Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 8-20013
Plats: Västra Saaltviks FBK
K
Tid:: Måndag 199 augusti 20013 kl. 18:330

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

[+]] Johan Ehn, orrdförande
[ ] Emmelie Rud
da

[ ] Roger Henriksson

[ ] Jan Lindgrén

[ ] Bertel Eriksson
n

[ ] Johan Mansneerus

[ ] Patrik Lindberg
g

[+]] Robin Mattsso
on

[ ] Sven Sjölund

[ ] Sam Eklöw

[+] Christian Rögåård

[+]] Sten-Göte Ny
yman
[ ] Johan Jansson
n, ungdomsledaare
[+]] Sol-Britt Blom
mqvist, damsekktion

[ ] Torvald Jansso
on
[ ] Fredrik Sporre, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kasssör

[+] Jan Lindholm, utbildningsanssvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande
Ordföraande förklaradde mötet öppnnat och hälsade alla välkomnna kl. 18.35.

2§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Johann Jansson.
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Sol-Britt Blomqvist.
B

3§

Diskusssion om aktueella ärenden med
m räddning
gscheferna
Räddniingscheferna Thomas
T
Mattssson och Lenn
nart Johanssonn är inbjudna aatt diskutera aktuella
a
ärendeen
tillsamm
mans med ÅB
BF:s styrelse.
Förslagg: Aktuella ärrenden diskuteeras med räddn
ningschefernaa.
Följandde ämnen kom
m upp till diskuussion:
kärgårdsborn
na
- Specialkurs för sk
Eftersom det reglerass i lag och förrordning att lan
ndskapsregeriingen beslutarr vilken nivå det
d ska vara påå de
olika uttbildningarna,, diskuterades att gemensam
mt föra fram önskemål om een grundkurs på
p lägre nivå än
ä
släckninngsmannakursen, som enkllare kunde gen
nomföras ute i skärgården. Ä
Även
arbetarsskyddsmyndiggheterna måstte involveras i detta.
- Släck
kningsmannak
kurs
Diskusssion fördes occkså kring tankken att dela up
pp släckningsmannakursen i tre friståend
de delar som du
d kan
gå i vilkken ordning som helst. Till detta konceptt behövs knapppast ny lagstiftning.
Beslut:: En grupp borrde börja jobbba med dessa frågor
f
för att ta
t fram ett gruunddokument på vad som skkulle
ingå i kurserna.
k
ÅBF
F deltar i ett såådant arbete, även
ä
räddningschefernas meedverkan är viiktig. Gruppenn
tillsätts under höstenn.
kemål från RÅ
ÅL att kurserr läggs ut äveen till de lokaala kårerna.
- Önsk
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v skapa ett syystem som baaseras mer på
å kunskap/prrestation än sslutförd kurs?
- Kan vi
- Inform
mation om ÅBF:s
Å
korta kvällskurser
k
bör
b ges till rääddningschefeerna så de ka
an komma meed
input in
nnan arrangeemanget genoomförs.
- Avsak
knad av gemeensamma led
dningsrutinerr.
Beslut:: Räddningschheferna gör unnder hösten up
pp ett förslag (”larmrutinssa
(
amling”) som sedan förs tilll ÅBF,
kårchefferna för att fåå deras åsikterr. Därefter görr räddningscheeferna upp ett slutligt dokum
ment.
- Hjärttstoppslarm (prehospital
(
s
sjukvård)
Frågan om hjärtstopppslarm/första delvård
d
diskuterades. Konsstaterades att aatt frågan disk
kuteras med ÅHS
Å
och att både ÅBF ochh räddningschheferna ställerr sig positiva till
t olika typerr av samarbetee.
Beslut:: Representantter för Röda Korset
K
bjuds in
n till ett inkom
mmande möte
- Alarm
mcentralen. Utalarmering
U
gen diskuterades.
Beslut:: Framledes orrdnas träff meed räddningsch
heferna en gånng per år, ellerr oftare om beehov finns.

4§

Kårchef
efsträff med teema utbildnin
ng
ÅBF bjjuder i höst i kårcheferna
k
tilll en träff med
d tyngdpunkt på
p utbildningssfrågor.
Förslagg: Utbildningssansvarig Jan Lindholm som
m håller i träff
ffen berättar m
mer om detta. Förslag
F
på dattum är
lördageen den 7 september.
Beslut:: Datumet 7 seeptember funggerar inte. Istäället bokas lörddagen den 11 januari för trääffen för kårchhefer
och enhhetschefer. Dåå ger mötet ävven utlåtande på
p det förslag till gemensam
mma ledningsrrutiner som
räddninngscheferna gjjort under hössten (se ovan).. Utbildningsaansvarig gör uupp ett förslag till program senast
s
till novembermötet.

5§

Förnya
ande av samarrbetsavtal meed FSB
ÅBF:s förslag till avttal har godkännts av FSB:s styrelse
s
och skkall nu även godkännas av ÅBF.
Å
Förslagg: Styrelsen godkänner
g
avtaalet.
Beslut:: Styrelsen goddkände förslagget avtal att börja gälla frånn 1 januari 20114.

6§

Framtiidsseminariet
Styrelseeträffen inför framtidsseminnariet hålls lördagen den 211 september på Birka Stock
kholm. Fakturaan
skall beetalas senast 22
2 augusti så bindande
b
bekrräftelse av delttagande behövvs senast den 21 augusti.
Förslagg: Bindande anmälningar
a
görs senast onssdag 21 augussti.
Beslut:: Anmälningarr togs upp av de
d som närvarrade på mötet. VL kontaktaar övriga senasst onsdag 21
augustii.

7§

Info fråån verksamheetsledaren
- Medleemsinfo gick ut
u i medlet av juli
- Skadeeplats 2013, inntresseförfrågaan har skickatts ut. Deadlinee 23 augusti.
- Visninng av livboj onsdag 21 auguusti
- 90 sekkunder-reportaaget som skullle spelas in un
nder lägerveckkan i somras sställdes in med
d kort förbehååll.
Kontakkten till filmarnna upprätthållls eftersom dee önskar komm
ma till Åland vvid ett annat tiillfälle iställett.
- Nästa kårbesök blirr till Sottunga.. Förslag på datum kommerr på nästa mötte.

8§

Info fråån ungdomsleedaren
Ungdom
msledare Johaan Jansson varr ej närvarand
de på mötet, men
m ordförandee Johan Ehn berättade
b
att vii har
ordnat ett
e synnerligenn lyckat FSB--ungdomslägeer! ÅBF vill frramföra ett myycket stort tacck till Johan Jaansson
och hanns gäng, ingenn nämnd och ingen glömd. Även
Ä
FSB harr tackat för finna arrangeman
ng.

Sidan 2 av
a 3

Ålannds Brand och Räddningsförrbund Rf.
c/o Tove
T
Jansson, Södragatan 22 A
AX-222100 Mariehhamn
Ålannd

Tfn
n: +358 40 7611 58 78
E-post: brandkar@alaand.net
Hemsida: www.branddkar.ax

Ålands Brand och
o Räd
ddningsfö
örbund Rf.

9§

nen
Info fråån damsektion
Sju dam
mer från JFBK
K har jobbat viid ungdomsläg
gret och tycktte det var ett inntressant och lyckat läger, samt
s
tackar för
f gott samarrbete till alla.

10 §

Info fråån utbildninggsledaren
- Rökdyykartest har uttförts och rökddykarkursen kommer
k
att orrdnas i oktobeer. Man hinnerr även testa sigg ännu
och på så vis kommaa med på kurseen.
- I septeember ordnas kurs i räddninngsarbete.

11 §

i
Övrig info
Ingen övrig
ö
info.

12 §

Övriga ärenden
Landskkapsregeringenn har ännu inte godkänt någ
gon fordonsplaan.

13 §

Mötets avslutande
Mötet avslutades
a
kl. 20.50. Nästa möte
m måndag
gen den 16 sepptember kl. 199.00 på Eckerö
ö FBK.

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Johaan Ehn

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Sol-B
Britt Blomqvisst
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