Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 8-2017
Plats: Sjöbevakningen
Tid: Tisdag 22 augusti 2017 kl. 18:30

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
[ ] Maria Svedmark
[+] Henrika Österlund

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

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Jan Lindgrén.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Jan Lindgrén.

3§

Kongress 2018
Förslag: De olika ansvarsområdena för kongressen och vad som behöver åtgärdas inom dem gås
igenom.
- Daniel har haft kontakt med Peter Arnevall, t f räddningschef för Storstockholms brandförsvar, som kan
komma och föreläsa om attentaten i Stockholm.
- Gula båtarna kan komma om vi vill.
- Polisen Åland, kontakt ska i så fall tas med Nina Rasmus.
- Orkestern är bokad, Soundway.
- Miramarparken är ett alternativt område för redskapstävlingarna
- Marknadsföra bättre och höra med FSB om de har gratis informationsmaterial, hjälmar etc att dela ut
under evenemanget
- Marknadsföring gentemot FSB: Fler filmer är på gång, puffa på evenemanget via FB. ”Save the day”inbjudan, marknadsföring i samband med FSB:s höstmöte
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Beslut: VL lagar ett Excel-dokument som läggs upp i styrelsegruppen på FB, där checkas av vad som
skall göras, vem som ansvarar och när det är åtgärdat.

4§

Arbetsavtal för tjänsten som utbildningssamordnare.
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till arbetsavtal för tjänsten som
utbildningssamordnare.
Beslut: Arbetsavtalet godkändes.

5§

Blåljusdag
Blåljusdagen ordnas lördagen den 2 september. Henrika, Fanny och Johan E informerar närmare om
planerna.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet och vilka som aktivt skall arbeta med Blåljusdagen.
Beslut:
- Ansvarspersonerna ringer upp sina kårer och puffar på. Hjälpande händer behövs, evenemanget börjar
kl 11 på Räddningsverket, och det avslutas kl 14. VL meddelar de i styrelsen som inte var på plats på
styrelsemötet. Svar behövs senast söndag 27 augusti.
- Henrika utses till styrelsens ansvarsperson för evenemanget.
- MRV, ÅBF, Polisen och ev RÅL föreslås betala 500 euro per organisation för genomförandet av
Blåljusdagen. Beslöts att ÅBF ger 500 euro.

6§

Verksamhetsplan 2018 och budget 2018
Nuvarande verksamhetsplan och budget bifogas föredragningslistan.
Förslag: Dokumenten gås igenom. Slutligt beslut om dem tas efter styrelsens årliga planeringsträff.
Beslut: Genomgången sköts upp till styrelsens planeringsträff.

7§

Styrelsens planeringsträff
Styrelsen brukar träffas i början av varje höst för att planera verksamheten mer grundligt.
Förslag: Styrelsen beslutar om ett septemberdatum för årets träff, som hålls på fasta Åland.
Beslut: VL tar offerter från Kvarnbo Gästhem och Maria Svedmark från lämplig plats på Föglö. Datum
beslöts till 30 september.

8§

En dag på brandstationen
SPEK:s arrangemang "En dag på brandstationen" sker i år lördagen den 25 november.
Förslag: ÅBF informerar de åländska kårerna och uppmuntrar dem att delta i evenemanget.
Beslut: Styrelsen uppmuntrar kårerna att delta. Anmälan sker till
http://paloturvallisuusviikko.fi/sv/anmalning/senast den 31 augusti.
De som anmäler sig meddelar även ÅBF så vi vet vilka som deltar, eftersom ÅBF kommer att sponsra
annonsering inför evenemanget om tillräckligt många kårer är med.
Kökar och Strandnäs FBK har tidigare deltagit i detta, och har goda erfarenheter.

9§

Info från verksamhetsledaren
- Östra Saltviks FBK, Strandnäs FBK, ÅBF och Räddningsverket deltog i Sjösäkerhetsdagen under
Sjödagarna.
- Medlemsinfo är på kommande inom september.
- Höstmötet hålls Finström den 11 november, FSB:s studiedagar och höstmöte är i Tammerfors den 1819 november.
- Maria Svedmark jobbar med underlaget för Leader-ansökan för brandkårsmuseet.
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10 §

Info från ungdomsledaren
Tävlingsveckoslut i Österbotten 30.9 – 1.10. Om intresse finns ordnas gemensam resa dit.
Sista anmälningsdag 17 september.

11 §

Utbildningsfrågor
Under augusti månad görs testerna för rökdykning. Vidare information kommer då
utbildningssamordnaren är på plats.
Kurs i räddningsarbete planerades i Saltvik förra hösten och bilar togs då dit.

12 §

Övrig info

13 §

Övriga ärenden
Föreningen Vårt hjärta planerar en föreläsning med David Fredman från Centrum för
hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet. Han kommer att berätta om sina erfarenheter gällande
HLR.
Föreningen önskar att representanter från ÅBF finns på plats på föreläsningen och har skickat oss några
alternativa datumförslag. Beslöts att 14 november passar bäst, många i styrelsen är intresserade.

14 §

Mötets avslutande
Nästa möte onsdagen den 11 oktober.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Jan Lindgrén
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