Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, nr 8-2015
Plats: Vårdö FBK
Tid: Torsdag 8 oktober 2015 kl. 19:00

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Robert Knahpe

[ ] Jenny Blomsterlund

[ ] Roger Henriksson

[ ] Johan Mansnerus

[ ] Patrik Lindberg

[+] Robin Mattsson

[+] Fanny Sjögren

[+] 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
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

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

3§

Budget 2016
Se bilaga. Budgeten bordlades på senaste möte.
Förslag: Styrelsen godkänner budgeten.
Beslut: Styrelsen godkände budgeten. VL lämnar in ansökningarna om PAF-bidrag senast 12 oktober.

4§

Verksamhetsplan 2016
Förslag till nu verksamhetsplan bifogas kallelsen. Även styrdokumentet ”En brandkår för
alla”, ÅBF:s vision på lång sikt, bifogas. Verksamhetsplanen bordlades på senaste möte.
Förslag: Styrelsen godkänner verksamhetsplanen.
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes. Projektansökan gällande ungdomsledare 20 %
lämnas in senast måndag, ordförande ansvarar för detta.
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5§

Höstmöte 2015
Strandnäs FBK står i tur att arrangera höstmötet 2015. Datum är bestämt till fredagen den 6
november.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet, går igenom förslag till menyer och fastslår kostnaden.
Beslut: Kostnaden beslöts till 40 euro. Styrelsen bekostar orkestern.
Förslaget till föredragningslista godkändes.

6§

Val av ÅBF:s representant i FSB:s styrelse
I samband med FSB:s studiedagar på Åland i november hålls även FSB:s styrelsemöte. På mötet skall
väljas ledamöter till FSB:s styrelse i stället för de som är i tur att avgå. Mandatperioden löper två år.
Svenska Österbottens Räddningsförbund
Tor Johansson, som ordinarie med Gunnar Backlund som suppleant
Ålands Brand-och Räddningsförbund
Jan Lindgren som ordinarie med Johan Ehn som suppleant
Östra Nylands Brandkårsförbund
Hans-Peter Lindgren som ordinarie med Tom Westerlund som suppleant
Sakkunniga inom Brand-och räddning
Ole Wik som ordinarie med Thomas Mattsson som suppleant
Sakkunniga inom Damverksamhet
Birgitta Forsström som ordinarie med Gunnel Hellström som suppleant
Sakkunniga inom Ungdomsverksamhet
Sabina Holopainen som ordinarie med Toni Wasenius som suppleant
Förslag: Styrelsen föreslår att Jan Lindgrén med Johan Ehn som suppleant återväljs som representant för
Ålands brand- och räddningsförbund. Styrelsen diskuterar också sakkunnigplatsen inom Brand- och
räddning samt utser representanter till höstmötet.
Beslut: Styrelsen föreslår att Jan Lindgrén med Johan Ehn som suppleant återväljs som representant för
Ålands brand- och räddningsförbund.
Tove Jansson utsågs till att representera ÅBF under höstmötet. ÅBF bekostar styrelsemedlemmarnas
deltagande i höstmöte och studiedagar.

7§

Brandkårsmuseet
Senaste möte beslöt styrelsen kalla till ett möte med kårerna för att höra vad de önskar med museet
framöver.
Innan ett sådant möte hålls behöver vi ha mer kött på benen än vi har nu.
Förslag: Arbetsgruppen för brandkårsmuseet får i uppdrag att sondera kring möjliga lösningar för
museet framöver för att ha ett bättre informationsunderlag då kårerna träffas för att diskutera frågan,
vilket förslagsvis sker i början av 2016.
Beslut: Arbetsgruppen för brandkårsmuseet får i uppdrag att sondera kring möjliga lösningar för museet
framöver för att ha ett bättre informationsunderlag då kårerna träffas för att diskutera frågan, vilket
förslagsvis sker i början av 2016.
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8§

Besök till Lemlands FBK
Lemlands FBK står på tur att få besök av ÅBF. VL presenterar på mötet ett par alternativa datum för
besöket. På senaste möte beslöts om ett datum som inte passade Lemlands FBK, varför ärendet tas upp
på nytt.
Förslag: Styrelsen diskuterar när, samt vilka som besöker Lemlands FBK.
Beslut: Styrelsen beslöt besöka Lemlands FBK den 16 december. Ordförande, VL, Sam Eklöw, en av
ungdomsledarna och utbildningsansvarig besöker Lemlands FBK.

9§

Utrymmen för förvaring av ÅBF:s material
ÅBF har en mängd material som behöver förvaras på en bra plats. Nuvarande verksamhetsledare har inte
utrymme att ta hand om mer material, utan skulle gärna föra iväg även delar av det hon idag förvarar i
sitt hem. Därtill har damerna material som nu behöver få en plats att arkiveras på.
Förslag: Styrelsen diskuterar hur vi kan lösa frågan.
Beslut: Johan Mansnerus får i uppdrag att tillsammans med verksamhetsledaren sondera var vi kan
förvara vårt material samt ungefär hur stora mängder det handlar om.
Damernas material förs till landskapsarkivet.

10 §

Info från verksamhetsledaren
Medlemsinfo är på gång så snart att material kommit in.
Kvällskurs: Tove kontaktar Tommy Lindgren i Medelpad och hör om han vill komma och föreläsa för
oss om miljövänlig skumsläckning.

11 §

Info från ungdomsledaren
- Ungdomsläger ordnas på Naturbruksskolan helgen i månadsskiftet oktober-november. Alla
åländska kårer bjudna, plus en bil från varje lokalförbund.
- Halva leveransen mjukisdräkter har anlänt
- Redskapstävlingarna på Åland den gångna helgen var lyckade. 140 personer deltog, och det fick
bra spridning i den finlandssvenska pressen.

12 §

Info från utbildningsansvarig
Kurs i släckningsarbete pågår
Första hjälp-kurs är planerad att starta i slutet av oktober
Rökdykarkursen startar i januari, info om den läggs ut på hemsidan
Kurs i räddningsarbete blir i mars
Enhetschefskurs behöver planeras in 2016
Kårchefsdag 2016: Jan Lindholm är villig att hjälpa till med den. På kårchefsdagen presenteras förslaget
till utbildningar 2016.
Kårchefsdagen planeras till 16 januari.

13 §

Övrig info

14 §

Övriga ärenden

15 §

Mötets avslutande
Nästa möte måndagen den 16 november kl. 18.30 på Jomala FBK.
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Ordförande
Johan Ehn
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