Ålands Brand och
o Räd
ddningsfö
örbund Rf.

Art:: Protokoll,, styrelsemööte nr 9-20013
Plats: Eckerö FBK
F
Tid:: Måndag 166 septemberr 2013 kl. 19:00

Orrdinarie medlemm
mar

Ersäättare

[+]] Johan Ehn, orrdförande
[+]] Emmelie Rud
da (till kl 20)

[ ] Roger Henriksson

[+]] Jan Lindgrén

[ ] Bertel Eriksson
n

[+]] Johan Mansneerus

[ ] Patrik Lindberg
g

[+]] Robin Mattsso
on

[ ] Sven Sjölund

[+]] Sam Eklöw

[ ] Christian Rögåård

[ ] Sten-Göte Ny
yman
[ ] Johan Jansson
n, ungdomsledaare
[ ] Sol-Britt Blom
mqvist, damsekktion

[+] Torvald Jansso
on
[ ] Fredrik Sporre, ungdomsledarre
[ ] Ann-Charlotte Pettersson

Övvriga:

Övrriga:

[ ] Sven-Anders Danielsson, kasssör

[ ] Jan Lindholm, utbildningsansvarig

[+]] Tove Jansson, verksamhetsleedare

PROT
TOKOLL
1§

Mötets öppnande
Efter enn kort rundturr på Eckerö FB
BK kl 19 hälsaade ordförandde alla välkom
mna och förklarrade mötet öpppnat.

2§

p
justterare för möttet
Val av protokoll
I tur attt justera protokkollet är Johann Jansson.
Beslut:: Till protokolljusterare utssågs Jan Lindg
grén.

3§

Besök till
t Sottunga FBK
F
VL harr haft kontakt med
m Sottungaa FBK gälland
de ett besök dit i höst. Turlisstan fr.o.m. 1 oktober är såddan att
besökett bör ske månddag, onsdag eller
e
fredag meed avgång frånn Långnäs 12..15, retur från
n Sottunga 16.15.
Förslagg: Styrelsen beslutar vilka personer
p
som åker till Sottuunga, samt närr.
Beslut:: VL och Johaan Mansnerus åker till Sottu
unga i början av
a oktober. Daatumet bestäm
ms dem emellaan i
samrådd med Sottunga, och mailas sedan ut till övriga
ö
styrelseemedlemmar iifall fler har möjlighet
m
att koomma
med.

4§

Förelässningsämnen
ÅBF orrdnar med jäm
mna mellanrum
m utbildningsttillfällen i aktuuella ämnen.
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
temaan för kurskväällar i höst/vinnter.
Beslut::
* VL koontaktar Ålannds Bildningsfförbund och hö
ör om de kan tänka sig dra ytterligare några kurser i
föreninngsteknik åt osss, både på fassta Åland och i skärgården. Gällande skärrgårdskurs disskuterades varr den
kunde hållas.
h
VL hörr med Kumlinnge ifall intresse för en kurss finns, och villka skärgårdsk
kommuner
ytterligare den kundee passa.
* Kurs gällande probblem och möjlligheter beträfffande lastbilskkörkort. Lämppliga föreläsarre kan vara
bilskolllärare, polisenn, trafikavdelnningen, motorffordonsbyrån. Kurstillfälle pplaneras till sllutet av oktobber och
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VL ochh ordförande håller
h
i det.
* HAK
KA-kurs önskaas till Åland seenast inom nov
vember, t ex i samband med höstmötet. VL
V kontaktar Roger
Roos.
* Medicinsk temakvääll, exempelviis brännskado
or
* Temaa el: Jan Lindggrén funderar på ett lämplig
gt upplägg
* Branddorsaksutrednning

5§

Lyfträtt
tt på ÅBF:s koonton i ÅAB
ÅBF haar två konton på
p Ålandsbannken, Idag har viceordförandde Jan Lindgrrén och skattm
mästare Sven-A
Anders
Danielssson lyfträtt påå dem.
Förslagg: Lyfträtten ändras
ä
så att ordförande
o
Joh
han Ehn, viceoordförande Jann Lindgrén, sk
kattmästare SvvenAnders Danielsson och
o VL Tove Jansson
J
har ly
yfträtt på kontoona.
Beslut:: Tidigare lyftrrätter upphävss. Ordförande Johan Ehn, viceordförande
v
e Jan Lindgrén
n, skattmästarre
Sven-A
Anders Danielssson och VL Tove
T
Jansson ges lyfträtt påå kontona ÅA
AB 660100-209
96329 samt ÅAB
Å
6601000-4187365.

6§

FSB:s studiedagar
s
i Lovisa 15-166 november.
Fredag 15 – lördag 16 november ordnas
o
FSB:s studiedagar
s
i Lovisa.
L
Förslagg: Styrelsen diskuterar
d
resealternativ till studiedagarnaa samt hur ÅB
BF ska marknaadsföra det
gentem
mot kårerna.
Beslut:: VL ser på oliika resealternaativ där vi är på
p plats när fööreläsningarnaa startar kl 09 på fredag till nästa
möte saamt talar med Roger för att få reda på hurr tidsprogramm
met ser ut för damernas och
h ungdomarnaas del.

8§

Brandkkårsmuseet
Kulturddelegationen har
h meddelat att
a de önskar besöka
b
brandkkårsmuseet förr att diskuteraa dess verksam
mhet
innan de
d fattar beslutt om eventuelllt höjt bidrag för hyran. Styyrelsen beslutaade tidigare av
vvakta tills
kulturddelegationen besökt museet.
Förslagg: Kulturdeleggationen kontaaktas och vi kommer
k
överens om ett besöök till museet. Styrelsen beslutar
även viilka från ÅBF som deltar.
Beslut:: VL kontaktarr Yvonne Törrneroos och beer att de komm
mer med förslaag på när de önskar
ö
besöka oss.
VL, Jann Lindgrén, Jaan Johansson, Göran Wilhelmsson och Sttefan Häger ärr med vid besöket.

9§

Nya forrmer för kursser på Åland
På senaaste styrelsemöte diskuteraddes behovet av
v nya former av
a kurser. Lanndskapsregerin
ngen beslutar vilken
nivå deet ska vara på de
d olika utbilddningarna. Beeslut togs att en arbetsgruppp med represen
ntanter från ÅBF
Å
och rädddningschefernna ska tillsättaas under hösteen för att ta fraam ett grunddokument på vad
v som skullee ingå i
kursernna. Önskemåleen ska sedan föras
f
fram till landskapsregeeringen.
Förslagg: ÅBF utser sina
s representtanter till grup
ppen.
Beslut:: Robin Mattssson, Sten-Götte Nyman och Johan Mansnnerus utses tilll ÅBF:s reprerrsentanter.
Räddniingscheferna meddelas
m
att vi
v utsett dessa.. Johan Mansnnerus föreslås till sammank
kallare för grupppen.

10 §

Info fråån verksamheetsledaren
- QuickkSave-livbojenn förevisades den 21 augustti. 24 deltagarre.
- Museeets brandlarm
manläggning ärr besiktat av Alco
A (Alarm Control).
C
Anlägggningens battterier är förålldrade.
Beslut:: Robin Mattssson ombesörjeer att batterierrna förnyas.
- VL occh Geta FBK tar
t in offerter på mat till Hö
östmötet.
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11 §

Info fråån ungdomsleedaren
Ingen innformation.

12 §

nen
Info fråån damsektion
Ingen innformation.

13 §

Info fråån utbildninggsledaren
Kurs i räddningsarbe
r
ete pågår och rökdykarkurse
r
en ser ut att blli av.

14 §

Övrig info
i
* Onsdag 18 septembber är det diskkussionsmöte gällande prehhospital sjukvåård på ÅHS Konferenscente
K
er.
* FSB:ss styrelse har godkänt det nya
n avtalet så att
a det träder i kraft 1 septem
mber 2013. ÅBF
Å ändrar sittt
tidigaree beslut i ärenddet och godkäänner att avtalet träder i kraft 1 september.
Beslut:: Styrelsen om
mfattade FSB:ss förslag.
* Månggåriga ordföraanden för ÅBF
F:s damsektion
n Nina Fagerluund har gått bbort. ÅBF kon
ndolerade genoom en
inbetalnning till Ålandds Cancerfondd.

15 §

Övriga ärenden

16 §

Mötets avslutande
Mötet avslutades
a
kl 20.25.
2
Nästa möte
m måndageen den 14 oktoober på Hamm
marlands FBK
K. Före mötet besök
b
till Branndkårsmuseett kl 19.00.

__________________________________

______
____________________________

Ordfförande
Johaan Ehn

Mötesssekreterare
Tove Jansson
Ja

Protookollet justeraat den ___/____ 201___

__________________________________
Protookolljusteraree
Jan Lindgrén
L
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