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O
Ordinarie
medlem
mmar

Ersätttare

[ Jan Lindgrén, Ordförande
[+]
[ Bertel Erikssson
[+]

[ ] Joohan Ehn

[ Emmelie Ru
[+]
uda

[ ]R
Roger Henriksso
on

[ Johan Manssnerus
[+]

[ ] Paatrik Lindberg

[ Robin Mattssson
[+]

[ ] Svven Sjölund

[ Sam Eklöw
[+]

[ ] Joohan Söderlund
d

[ Sten-Göte Nyman
[+]
N

[ ] Torvald Jansson

Ö
Övriga:

Övrigga

[ ] Fredrik Sporrre, Ungdomsleed.

[+] Joohan Jansson, Ungdomsled.
U

[[+] Sol-Britt Blomqvist, Damssektion
[ ] Sven-Anderrs Danielsson, kassör
k

[+] T
Tove Jansson, Verksamhetsleda
V
are
[ ] Paatrik Lindberg, Utbildningsanssvarig

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande
Ordföraande hälsade alla
a välkomnaa och förklarad
de mötet öppnnat kl 18.30.

2§

Val av sekreterare för
fö mötet
Beslut:: Till sekreteraare valdes Tovve Jansson.

3§

Val av protokoll
p
justterare för möttet
I tur attt justera protokkollet är Sten--Göte Nyman
n.
Beslut:: Till protokollljusterare valddes Sten-Götee Nyman.

4§

na
Vårdagg för FBK:ern
Tage Wilhelms
W
har skrivit
s
ner sinaa tankar kring hur en gemennsam Vårdag kkunde ordnas. Förslaget
diskuteras.
Beslut:: Styrelsen tycckte att uppläggget för en vårrdag var bra, men
m konstaterrade att kårern
na behöver tilllfrågas
om intrresset att ordnaa detta, samt vilken
v
tid på året
å som är denn bästa. Inform
mation om deetta sätts i nästta
Medlem
msinfo.

5§

FSB stu
udiedagar och
h höstmöte 166-17 novembeer i Esbo
FSB i samarbete
s
medd FBF håller studiedag
s
och höstmöte 16-17 november hotell Kungsv
vägen i Esbo. På
mötet skall
s
väljas leddamöter till styyrelsen i ställeet för de som är i tur att avggå.
I tur attt avgå är:
Mellerssta Nylands Brandkårsförbuund
Erik Daannbäck, ordinnarie med Rollf Hurtta som suppleant
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Västra Nylands Branndkårsförbundd
Kim Ollin, ordinarie med
m Kjell Flyythström som suppleant
s
Åbolands Brandkårsfförbund
Christer Friis, ordinaarie med Tom Forman som suppleant
Sakkunnig inom brannd- och räddnning
Torbjörrn Lindström, ordinarie medd Dan Gref so
om suppleant
Förslagg: Styrelsen diskuterar den sakkunniga platsen i FSB’ss styrelse och utser represen
ntanter till
höstmöötet. ÅBF bekoostar resor, loggi och deltagaaravgift för reppresentanternaa.
Beslut:: ÅBF stöder återval
å
av Torrbjörn Lindstrröm som sakkuunnig. ÅBF har inget förslaag på suppleannt.
Till studiedagarna occh höstmötet åker
å
Jan Lindg
grén, Tove Jannsson, Johan JJansson, Sol-B
Britt Blomqvist
samt evventuellt Johann Manserus.
ÅBF beekostar resa, logi och supé. Tove Jansson
n representerarr ÅBF på FSB
B:s höstmöte.
Verksam
mhetsledaren kollar om flerra damer ellerr kårer är på väg
v dit och om
m intresse finnss för gemensaam
transpoort. VL gör bokkningarna.

6§

Kalendderfunktionen
n
Lemon klarar inte avv att leverera den
d typ av kalender som vi önskar. Därem
mot kan man koppla
k
in Goooglekalendeerverktyget fråån vår hemsidda. En kostnad
d är förknippadd med detta. Ä
Ärendet bordlaades på förra mötet.
m
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
Kaleenderfunktion
nen.
Beslut:: ÅBF försökeer själva bygga en Google-k
kalender. Stenn-Göte tittar tilllsammans meed
verksam
mhetsledaren på
p hur man kaan bygga upp det.

7§

Värmekkameraskolniingen
Ärendeet bordlades påå senaste mötee. Bertel Erikssson har nu ettt förslag till uutbildning.
Förslagg: Kursen länggd, datum ochh önskat inneh
håll diskuterass.
Bertel Eriksson
E
preseenterade uppläägget. Kursen
ns innehåll är bl.a.
b vad Norrrtälje brandförrsvar gör med
kameraan och hur de använder
a
den.. Att lära sig använda
a
kameeran vid eftersläckning, sam
mt när man sökker
efter människor och djur. Tips på övningar
ö
kom
mmer också attt ges. Kursen bblir troligen kostnadsfri.
k
mhetsledaren har även haftt kontakt med Lennart Johannsson, som beerättade att dett eventuellt koommer
Verksam
att ordnnas en mer förrdjupad kurs i ämnet inkom
mmande vår.
Beslut:: Styrelsen beeslöt gå vidaree med kursen. Förslag på daatum är tisdagg 27 novemberr. Robin hör med
m
Jomala om vi får varra i deras lokall igen.

8§

Förelässning ’Hur man
m leder en förening’
fö
Verksam
mhetsledaren har kontaktatt Mikael Erick
kson på Ålandds Bildningsföörbund gälland
de möjlighetenn att
ordna en
e kurs i hur man
m leder en förening.
fö
Förslagg: Kursen länggd, datum ochh önskat inneh
håll diskuterass.
Kursenns längd är ca 3 timmar och kostnad per person
p
ungefärr 25 euro. Kurrsmaterial ingår.
Beslut:: Kursen ordnas en vardagkkväll i mitten av
a januari. Vidd behov ordnaas mer än ett tillfälle.
t

9§

mgång av idéerr från framtiddsseminariet i Eckerö
Genom
En arbeetsgrupp beståående av verkssamhetsledaree Tove Janssonn, ungdomsleddare Johan Jan
nsson och
styrelseeledamot Sam
m Eklöw utsågss i april att gå igenom mateerialet från fram
mtidsseminariiet 2011.
Gruppeen berättar vadd de diskuteratt.
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Styrelseen diskuteradee framtidssem
minariet. Konsttaterades att mycket
m
av det som kom fram
m på
framtiddsseminariet reedan är på vägg att förverklig
gas. Materialeet har inte falliit i glömska utan
u man har haft
h det
i tankarrna när verksaamheten planeerats. Även fraamledes skall anteckningarnna emellanåt gås
g igenom avv
styrelseen.

10 §

Besök till
t Sunds FBK
K
VL harr haft kontakt med
m Sunds FB
BK gällande besök
b
av oss under
u
hösten.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
vilkaa som åker, saamt när.
Beslut:: Jan Lindgrénn, Johan Janssson och Tove Jansson
J
åker till
t Sund. VL koordinerar ett datum som passar
för alla, samt skickarr info till övrigga styrelsen om
m när det blirr ifall fler har m
möjlighet att komma
k
med.

11 §

Info fråån verksamheetsledaren
- Gillinngebanan: Tvåå lördagar är bokade,
b
den 20
0 oktober (Finnström, Hamm
marland och Sttrandnäs) sam
mt den
24 noveember (Östra och Västra Saaltvik, Sund). Även Jomalakkårerna är på gång med att åka en lördagg, men
datumeet är inte spikaat ännu.
- Höstm
mötet: Inbjudaan skickades ruunt på mötet. Sista anmälniingsdag 29 okktober.
Beslut: VL koordinerrar en annons för de kårer som
s
har eget höstmöte
h
samm
ma dag (ska vara
v i tidningen en
vecka före).
f
- Besökket till Brändöö: Den 30 septtember besöktte VL och Stenn-Göte Nymann Brändö FBK
K. De berättadde litet
om besöket kan samm
manfattas som
m lyckat och räätt i tiden.
- Audiooguiden: VL har
h besökt museet tillsammaans med Joel Bergman
B
och Jan Johansson
n. Janne och VL
V ska
nu dokuumentera föreemålen i text och
o bild, och sedan
s
görs en inspelning i studio. Inspeln
ning på plats
fungeraar inte då det ekar
e
så myckeet i lokalen.
- Kårer i tur att ordnaa möten: VL’ss lista gicks ig
genom, och vissa smärre jussteringar gjord
des. Se bilaga.

12 §

Info fråån ungdomsleedaren
* Den 6 oktober deltog ett trettiotaal ungdomar från
f
Strandnäss FBK, Kökar och ÖSFBK i Ungdomarnaas
tävlingssdag i Lappfjäärd.
* Den 29
2 oktober kom
mmer FSB (R
Roger Roos occh Sabina Holoopainen) hit ooch tittar på Leemböte lägerggård
inför näästa sommars stora ungdom
msläger.
* Det sedvanliga hösstlägret för unggdomar ordnaas i år i novem
mber/decemberr.

13 §

nen
Info fråån damsektion
Sol-Briitt undrar om lotteri
l
ska orddnas på höstmö
ötet. Vinster finns
f
redan.
Beslut:: Styrelsen tyccker att det är en bra idé att damerna ordnnar lotteri.

14 §

Info fråån utbildninggsledaren
Ett syreedelegeringstillfälle har orddnats, med max antal deltagare. Även till det andra finn
ns många anm
mälda.
I höst ordnas
o
ännu kuurs "Arbete påå höghöjd". Kurs
K i räddninggsarbete flyttaas till våren, viid behov kan två
t
sådana kurser ordnass under 2013.

15 §

i
Övrig info
Ordföraande har lämnnat in ansökann om bidrag tilll landskapet.
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16 §

Övriga ärenden

17 §

Mötets avslutande
Mötet avslutades
a
kl 20.10.
2
Nästa möte
m måndageen den 19 novvember kl. 18.330 på ÅEA.

__________________________________

______
____________________________

Ordförandee
Jan Lindgrrén

Möttessekreteraree
Tove Jansson

Protokollett justerat den ___/___ 201____

__________________________________
Protokolljuusterare
Sten-Göte Nyman
N
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