Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 8-2020
Plats: Via Teams/på plats på ÅEA
Tid: Torsdag 8 oktober 2020 kl. 18:30

OBS!
Om någon har förhinder,
kalla själv in ersättare

Ordinarie medlemmar

Ersättare

[+] Jan Lindgrén, ordförande
[ ] Maria Svedmark, viceordförande

[ ] Robin Mattsson

[+] Caroline Engman

[ ] Jennica Westerlund

[ ] Kurt Erämetsä

[ ] Sam Eklöw

[+] Richard Hagberg

[ ] Simon Söderlund

[+] Robin Gestranius
[ ] Mats Sjöblom
[+] Robin Skog
[+] Henrika Österlund

[
[
[
[

Övriga:

Övriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kassör

[+] Tove Jansson, verksamhetsledare

] Gustaf Eriksson
] Inger Eriksson
] Johan Mansnerus
] Alexandra Lillie

[+] Mikael Dahlström,
utbildningsansvarig

FÖREDRAGNINGSLISTA

1§

Mötets öppnande

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Maria Svedmark.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Caroline Engman.

3§

Verksamhetsplan 2021
Ordförande och verksamhetsledaren har skrivit ett utkast till verksamhetsplan 2021. Förslaget bifogas
föredragningslistan.
Förslag: Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen för år 2021, och godkänner den efter eventuella
revideringar.
Beslut: Styrelsen gjorde några mindre revideringar och godkände sedan verksamhetsplanen.
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4§

ÅBRF:s höstmöte
ÅBRF:s höstmöte hålls den 7 november 2020. VL har i samråd med Hammarlands FBK tagit fram ett
förslag till inbjudan. Förslag till inbjudan bifogas kallelsen.
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till inbjudan.
Beslut: Styrelsen godkände förslaget till inbjudan.

5§

Övriga ärenden
- Ordförande, verksamhetsledaren och utbildningssamordnaren har träffat både Karl Nordlund från MRV
samt Lennart Johansson och Thomas Mattsson från RÅL och diskuterade den rådande
utbildningssituationen.
- En kårchefsdag med fokus på utbildningsfrågor beslöts ordnas 21 november. Utbildningsansvarig tar
fram ett förslag till program som avstäms med ordförande, viceordförande och VL innan det går till
styrelsen för beslut.

6§

Mötets avslutande
Nästa möte måndagen den 9 november.

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande
Jan Lindgrén

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Caroline Engman
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Verksamhetsplan för år 2021
Ålands Brand och Räddningsförbund R.f. (ÅBRF) har en viktig roll i det totala brand- och
räddningsväsendet i Landskapet. Då ÅBRF fungerar som takorganisation för
avtalsbrandkårerna är det av stor vikt att förbundet kontinuerligt utvecklar sin verksamhet.
ÅBRF:s huvudsakliga målsättning är att verka för att avtalsbrandkårerna även i
fortsättningen på ett effektivt sätt skall kunna rädda människoliv, begränsa egendomsskador
och begränsa skadorna på miljön. Idag är avtalsbrandkårerna första räddningsenhet på plats
i mer än 50 % av alla brand- och räddningsuppdrag. De flesta kårer är idag aktiva inom första
insatsverksamhet.
P.g.a den rådande Covid19 situationen är nästa års verksamhet i skrivande stund osäker.
ÅBRF har dock som målsättning att så långt det är möjligt erbjuda samma verksamhet
som normala år. Formerna för verksamheten kan dock bli annorlunda, exempelvis att vi
utbildar mer via länk.

För år 2021 kommer ÅBRF att ha följande delmål i sin verksamhet:
1. Arbetet med projektet ”En brandkår för alla”, vilket syftar till att skapa grunden för en
attraktiv och hållbar verksamhet, fortsätter på temat en levande brandkår.
o Föreläsningstillfällen som bygger kunskap och väcker idéer hos medlemskårerna
kring hur man stärker kårens arbete med att rekrytera nya medlemmar, såväl
kvinnor som män, ungdomar och vuxna.
o Med rådande Covid19 situation ordnas kurser och föreläsningar via Teams men
med möjlighet att också delta på plats.
o Särskilt fokus sätts på ett stärkt och utvecklat ledarskap. Kontakt tas här med
andra frivilliga organisationer för att hitta samarbete kring föreläsningar och
kurser.
o Förbundets ungdomsledare, ungdomsarbetsutskott och styrelse tillsammans med
medlemskårerna utarbetar en konkret plan för hur förbundet kan stärka den
gemensamma ungdomsverksamheten så att den än tydligare än idag blir ett stöd
och en inspirationskälla för medlemskårernas ungdomsledare.
o ÅBRF har en jämställdhets- och integrationsplan för förbundets verksamhet.
Denna skall kunna tjäna som grund för framtagande av liknande dokument hos
våra medlemmar.
2. Styrelsen och förbundets personal tillgodoser ett kurs- och föreläsningsutbud som
efterfrågas av medlemmarna. Tillsammans med samarbetspartners utvecklas
kursutbudet.
o Under året prioriteras att säkerställa att vi har ett tillräckligt antal utbildare. I det
arbetet involveras MRV, RÅL och kårerna.

o Brandkårens utbildnings- och kurssystem måste förnyas. ÅBRF avvaktar vad som
händer i Finland och driver på frågan mot FSBR. Vi strävar till att kunna erbjuda
kårerna en tidsenlig och attraktiv utbildning
o De åländska kårerna har efterfrågat repetitionskurser för att kunna upprätthålla
goda och aktuella kunskaper inom vårt område. Förbundets utbildningsledare
kommer tillsammans med lämpliga externa resurser att utarbeta förslag på dylika
kurser.
o Föreläsningstillfällen ordnas, utöver de som särskilt nämnts ovan, utgående från
ämnen som blir aktuella och/eller efterfrågade inom vårt verksamhetsområde.

3. Driva, ordna och stöda verksamhet, evenemang och arrangemang som
o Utarbeta en långsiktig plan för förbundets museum i Hammarland
o Vara dragande för Blåljusdagen, första helgen i september
o Uppmana kårerna att delta i ”En dag på brandstationen” för att öka synligheten
och intresset hos allmänheten. Evenemanget drivs riksomfattande av SPEK sista
helgen i november. Kårerna är de som utför evenemanget.
o Styrelsen fortsätter att ordna minst två st ”after work”-tillfällen för medlemmar i
syfte att utöka utbytet av information och idéer
o Sprida information till såväl medlemmar som allmänhet via av förbundet
etablerade kanaler som hemsida, Medlemsinfo, epost och Facebook
o Bevakar och driver medlemmarnas intresse när det gäller lagstiftnings-,
organisations- samt andra strukturförändringar i samhället.
o För att stärka kårernas engagemang i förbundets verksamhet och för att
uppdatera förbundets framtidsstrategi ”En brandkår för alla” planerar styrelsen
att under året hålla ett brett framtidsseminarium till vilket representanter för
samtliga medlemskårer bjuds in.

Mariehamn den 6 oktober 2020
Styrelsen för Ålands Brand- och Räddningsförbund

Jan Lindgrén,

Tove Jansson,

Ordförande

Verksamhetsledare

Inbjudan
x

till ÅBRF´s höstmöte på
Hammarbo den 7/11 kl 18.30—22

ÅBRF bjuder in sina medlemmar till stadgeenligt
höstmöte lördagen den 7 november.
I år tas även de ärenden som vanligen behandlas
på vårmötet upp på höstmötet, eftersom vårmötet
ställdes in p.g.a. coronapandemin.
Det är möjligt att delta i höstmötet ettdera på plats
eller via Teams. Möteshandlingarna till höstmötet
finns på www.brandkar.ax.
- Höstmötet är öppet för ALLA medlemmar
- medlemsorganisations representant skall vara försedd med fullmakt
- stadgeenliga förhandlingar

Efter mötet bjuds de närvarande på kaffe och tårta!
Bindande anmälningar skickas per e-post på adressen
info@brandkar.ax senast söndagen den 31 oktober.
Meddela om ni deltar på plats eller via Teams. Om ni deltar via Teams,
skicka fullmakten per post eller inscannad till info@brandkar.ax.
Fullmakten för de som deltar på distans vill vi ha senast den 6 november. Meddela även den e-postadress Teams-inbjudan skall skickas till.
Kom också ihåg att meddela eventuella allergier!

Hjärtligt välkomna!
ÅBRF:s styrelse & Hammarlands FBK

