Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 8-2018
Plats: Strandnäs FBK
Tid: Fredag 15 juni 2018 kl. 17.30

Ordinarie medlemmar

Ersättare

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

[ ] Anders Gottberg

[ ] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögård

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[ ] Daniel Fellman

[+] Robin Hjerpe

[+] Robin Gestranius

[ ] Johan Jansson

[ ] Johan Mansnerus
[+] Maria Svedmark
[+] Henrika Österlund

[+] Patrik Lindberg
[ ] Robin Mattsson
[ ] Alexandra Lillie

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

[+] Sten-Göte Nyman,
utbildningsansvarig

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla inkomna.

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Robin Gestranius.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Robin Gestranius.

3§

Arbetsgrupp, GDPR
Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft i samtliga medlemsländer. Denna påverkar hur
organisationer och företag hanterar sina register och syftet är att förbättra enskildas kontroll över sina
personuppgifter. En arbetsgrupp tillsattes på styrelsemötet i mars, har haft ett flertal möten sedan dess
samt fortlöpande informerat styrelsen.
Förslag: Arbetsgruppen redogör för arbetet hur arbetet framskridit.
Beslut: Arbetsgruppen presenterade arbetet såhär långt. Arbetet fortsätter med att ta fram
mallar.
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4§

Rekommendationer för att utveckla brandkårsverksamheten
Ärendet bordlades på senaste möte.
SPEK har gjort en skrift med konkreta rekommendationer för att utveckla brandkårsverksamheten.
FSB tycker att materialet är värt att arbeta vidare med och vill nu att lokalförbunden i sin tur går igenom
materialet och kommenterar eller ger förslag på innehållet.
Förbundskansliet kommer att ordna mer info per Skype eller genom besök hos lokalförbunden. För
ÅBF:s del blir det förmodligen via Skype.
Förslag: Styrelsen tar del av materialet samt ordnar efter sommaren en workshop där ett beslutsförslag
tas fram till ÅBF.
Beslut: Efter sommaren ordnas en workshop i samband med ett styrelsemöte. Roger Roos deltar per
länk.

5§

Audioguide till museet
Maria Svedmark informerar om de lösningar hon undersökt.
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet.
Beslut: Till nästa möte tar ordförande och Maria Svedmark fram ett kortfattat underlag som skickas till
Högskolan Åland och Ålands Yrkesgymnasium.

6§

Hyror brandkårsmuseet 2018
Förslag: Styrelsen beslutar vilken fordonshyra som skall uppbäras under 2018. Hyran 2017 var 230
euro/fordon.
Beslut: Hyran för 2018 fastställdes till 230 euro/fordon.

7§

Presentation av resultaten av enkäten om årets kongress
Henrika Österlund presenterar resultatet från enkäten om årets kongress.
Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut: Informationen antecknades till kännedom. Enkätresultatet förs vidare till FSB, samt delas i FSB:s
och ÅBF:s facebookgrupper.

8§

Blåljusdagen 2018
Blåljusdagen som genomfördes för första gången 2017 var ett lyckat koncept som samlade stor publik.
Förslag: En arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med Blåljusdagen 2018.
Beslut: Blåljusdagen hålls första helgen i september. En arbetsgrupp bestående av Robin Hjerpe, Robin
Gestranius, Henrika Österlund och VL tillsattes.

9§

Info från verksamhetsledaren
- Medlemsinfot har medvetet lämnats till efter kongressen men är nu på gång.

10 §

Info från ungdomsledaren
- Säsongsavslutning blev inte i år, istället planeras en resa till Kokpunkten i Västerås i augusti.
- Resan till årets sommarläger är under planering.
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11 §

Utbildningsfrågor
Se bifogade filer med information från utbildningssamordnaren.

12 §

Övrig info
Den årliga träffen gällande första insatsverksamheten är uppskjuten till hösten.

13 §

Övriga ärenden
Fyra personer från Strandnäs FBK jobbade med tävlingarna under kongressen. Förfrågan har
kommit ifall ÅBf står för deras lunchkostnad på kongressen, ca 45 euro totalt.
Beslut: ÅBF bekostar lunchkostnaden.

14 §

Mötets avslutande
Nästa möte tisdagen den 21 augusti.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Robin Gestranius
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ÅBF UTBILDNING
Styrelsemöte: 08.05.2018

Kurs i släckningsarbete. Kursen har startat i januari med teoridelen. Februari och mars
månader är för praktiska övningar i egen brandkår. I månadsskifte mars april slutprovsdag.
Kursledare Johan Söderberg. 23 anmälningar från 10 olika kårer inkommit, en uteblev så
kursen har genomförts med 22 deltagare. Kursen startar 15.01.2018. Den 21 april är det
praktiska slutprov och det är utskickat till kårerna. Slutprovsdag är genomförd 21 april med
bra resultat. 3 personer kommer att få ett nytt tillfälle att visa sina praktiska kunskaper pga
en sjuk, en underkänd (tryckluft apparat) och kom inte till slutprovet. Nu har alla gjort
slutprovet och är godkända. Så kursen är klar.
Förfrågan från Brändö FBK om special upplägg för skärgården. Planera att fråga Johan S
om upplägg osv. TAR I TU MED DETTA I ETT SENARE SKEDE.
Kurs i rökdykning. Har redan vidtalat Johan Söderberg att ÅBF skall arrangera en kurs i
rökdykning under april - maj 2018 under förutsättning att det kommer tillräckligt med
deltagare. Kommer att pusha för kursen i december i samband med utskicket om kurs i
släckningsarbete. Främst så att intresserade har tid att träna och klara inträdesprovet. Har
även haft genomgång med Johan om vad det är för kostnader vid MRV övningsområde i
samband med rökdykar kurser. Kallelse utskickad och 6 anmälningar inkommit. Fystest
genomförs 6/5. Sedan ser hur många som klarar och om kårerna godkänner förhöjd
kursavgift. För få deltagare som klarade fystestet så kursen ställdes in. Gör nytt försök i höst.
Oljeskyddsutbildningen. Har varit på möte med Julia Westerberg i januari (landskapets
oljeskydds koordinator), på mötet ska diskuteras utbildning och övningar inom oljeskyddet
2018. På mötet var alla överens om att materialet som vi fått från FSB kan användas,
behöver dock omarbetas, Åland anpassas. Julia anpassar lektionen om lagstiftning till det
som gäller på Åland. Jan L ska berätta hur mycket det kostar att MRV utbildnings personal
om arbetar resterande material. Sedan finns det grundkrav som vi behöver ta reda på vad
som gäller. Sjöräddningens frivilliga personal skall också delta i utbildningen och dom har ju
inte samma kurser i bagaget som FBK personal. När materialet är omarbetat så sköter ÅBF
utbildningen på samma sätt som med annan FBK utbildning. Utbildningen bjuds också ut till
Sjöräddningen så att också dom kan delta.
På senaste styrelsemöte beslöts att ÅBF åsikt är att håller grund utbildningen och MRV kan
hålla ledarutbildning i ett senare skede. Johan E har också talat med Thomas M på MRV för
att komma överens hur detta skall lösas. Thomas och Johan har kommit överens att
utbildningen genomförs så som styrelsen för ÅBF beslutat. Nästa möte hålls 16/3, hoppas vi
då kommer vidare enligt överenskommelsen. Uppdateringen av materialet pågår av Julia och
Jan L med flera. Julia har påbörjat uppdatering av materialet och Jan-Ola Karlsson skall
hjälpa till från MRV. Kurser startar i hösten 2018.
Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.
Sten-Göte Nyman
Utbildningsansvarig
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Brandkårens FHJ Kumlinge FBK. Inkommit förfrågan från KuFBK om kurs i brandkårens FHJ.
Försöker lösa att arrangera en kurs för Kumlinge FBK. Kan bli aktuellt med fjärr föreläsningar
för teoridelen och praktiska på plats. Att hitta kursledare har varit lite problematiskt. Tom
Göstas har gett några förslag och nu har Alexandra Nordström åtagit sig att hålla kursen.
Under resans gång har också Sottunga FBK efterfrågat samma kurs. Vi försöker nu hitta en
lösning där vi håller teoridelen via videolänk för båda grupper. Sedan praktiska delarna på
plats. Sottunga är väldigt oroliga för kostnader så jag skall försöka få fram ett pris när vi har
alla bitar på plats. Alexandra kommer hem från resa vecka 11 och då skall vi sätt ut
kursdatum. Planerad kursstart i april. Har också haft kontakt med passliga dagar och veckor
för utbildning. Första teoritillfället genomfört 29/4 via videolänk. Funktionen med videolänk
fungerade bra fast det var första gången Alexandra och undertecknad gjorde en föreläsning
via videolänk. Nästa teoripass görs 6/5 via videolänk. Praktiska övningar är planerade till
19/5. Berättar lite mer om videolänk och arrangemanget på styrelsemötet. Kumlinge FBK har
8 deltagare på kursen. Teoridelen klara och försöker nu få till passliga tillfällen för praktiska
övningar.
Psykisk omhändertagande. Planerar att få till stånd en kurs i psykiskt omhändertagande.
Ann Kvarnström håller inte denna utbildning längre. Sari Johansson på Röda Korset är nu den
som håller utbildningen och har lovat komma med förslag på utbildningstillfällen. Siri
Johansson har gett 19 april som datum för utbildningen. Skall boka lokal och skicka ut
kallelse. Föreläsningstillfälle genomfördes med 42 deltagare. Har Johan E fått klart med
kostnaderna som Röda korset debiterar ÅBF? Har Johan E talat med Röda Korset om
kostnaderna?
Enhetschefs kursen. Har träffat Patrik L en gång och vi har gått igenom material från tidigare
kurser och de material som FSB har levererat. Patrik har pratat med passliga utbildare. Dan
N, Daniel F och Tomas A har lovat utbilda. Patrik jobbar vidare med utbildningsprogrammet
och lektions plan. Vi skall ta fram målsättnings punkter för utbildningen. I april skall vi träffa
alla som är intresserade att gå utbildningen för att hitta ett passligt upplägg och tidpunkt för
utbildningen. Behöver träffas och gå igenom hur arbetet fortlöper. Infotillfälle för
intresserade hölls 28 maj vid VSFBK. Till tillfället kom 7 personer och 11 till har meddelat
intresse, så totalt finns 18 intresserade. Patrik L börjar nu planera vilka dagar i oktober som
blir utbildningsdagar så att deltagarna kan planera ledigheter i god tid med sina
arbetsgivare.
Utryckningsköra. Patrik Lindberg har genomgått utbildning för utryckningsköra via sitt
arbete på MRV. Patrik kommer att hålla kvälls föreläsning för fbk. Då utbildningen för Patrik
L helt bekostats av MRV så behöver ÅBF betala något för kursen så är det ok att han utbildar
FBK:erna. Johan E har mer info om kostnaderna som han delger på mötet. Datum ej
bestämda ännu.
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GDPR grupp.
GDPR gruppen är sammankallad och håller sitt första möte 13/3. Andra mötet hölls den 25
mars och jobbet går framåt. Mestadels analys av läget är nu genomfört. Nu skall mallar för
registerbeskrivning mm tas fram. Johan E har skickat info om läget till kårerna. På nästa
möte skall vi uppgöra mallar för register mm. Vi behöver bestämma datum för möte.

Kursintyg kurs i rökdykning 2016.
Enligt uppgifter från 2 kursdeltagare så har inget kursintyg delats ut till de som gått kursen
2016. Skall kolla med flera deltagare om det är så att alla deltagare blivit utan intyg. Har fått
tag på en deltagarlista. Skall skickas till FSB för utskrift av intyg. Väntar på intygen från FSB
skickar sedan till deltagarna
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Informationsmöte Kurs Enhetschef
28.05.2018 vid Västra Saltviks FBK

Inför mötet hade 11 personer meddelat att man är intresserad att gå kurs för
enhetschefer. Till mötet kom 7 personer. Så totalt intresserade är 18 personer i
dagsläge. Antalet intresserade gör att ÅBF skall ta fram utbildnings program och förslag
på schema och vilka dagar som utbildningen kommer att hållas.
Målsättningen är att den som genomgått kurs för enhetschefer skall kunna leda sin
enhet (Brandkår) under de inledande 20-30 minuterna. Dokumenten ”Rutiner för
ledning av insats” och ”Stödfunktioner på ledningsnivå” är styrande för ledning av
räddningsinsatser och kommer således att följas under utbildningen.
-

Patrik Lindberg är utsedd av ÅBF att vara kursansvarig.
Patrik L tar fram förslag på utbildningsdagar inom juni månad 2018.
Sten-Göte N samlar in kontaktlista till de intresserade så att vi snabbt och
smidigt kan nå alla för information och svar på eventuella frågor.
Grundplanen vi jobbar efter just nu är att utbildningen startar i oktober
och pågår under oktober och slutföras i november.
Utbildningsdagar planeras i huvudsak så att utbildning görs torsdag,
fredag, lördag alternativt fredag, lördag, söndag.
Deltagarna uppmanas att planera sina ledigheter med sina arbetsgivare i
god tid.
Deltagarna tar reda på vilka möjligheter de har att få ersättning för
förlorad arbetstid med sin kommun eller räddningschefen.

På återhörande.

Sten-Göte Nyman och Patrik Lindberg
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