Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 9-2017
Plats: Ålands Elandelslag
Tid: Tisdag 10 oktober 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

[ ] Sten-Göte Nyman, utb.ansvarig

PROTOKOLL

1§

Mötets öppnande

2§

Val av protokolljusterare för mötet
Förslag: Till protokolljusterare väljs Sam Eklöw.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Sam Eklöw.

3§

Kongress 2018
Förslag: De olika ansvarsområdena för kongressen och vad som behöver åtgärdas inom dem gås
igenom.
Beslut: Patrik Lindberg tar reda på ifall vi kan vara på planen mellan biblioteket och Alandica.
Beslöts även att se till att det finns olika alternativ på kostnadsklasser på boende under kongressen.
Beslöts att filen VL gjorts upp läggs upp i styrelsegruppen.
Beslöts att VL lagar ett förslag till budget för kongressen.

4§

ÅBF:s representant i FSB:s styrelse 2018-2019
I samband med FSB:s studiedagar i Tammerfors i november hålls även FSB:s höstmöte. På mötet skall
väljas ledamöter till FSB:s styrelse i stället för de som är i tur att avgå. Mandatperioden löper två år.
I tur att avgår är bland andra Ålands Brand-och Räddningsförbunds representant Jan Lindgrén som
ordinarie med Johan Ehn som suppleant, samt sakkunniga inom Brand-och räddning
Clas Tallberg som ordinarie med Thomas Mattsson som suppleant.
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Förslag: Styrelsen föreslår att Jan Lindgrén med Johan Ehn som suppleant återväljs som
representanter för Ålands brand- och räddningsförbund för åren 2018 och 2019. Styrelsen
diskuterar också sakkunnigplatsen inom Brand- och räddning.
Beslut: Styrelsen beslöt föreslå för valberedningen att Jan Lindgrén med Johan Ehn som
suppleant återväljs som representanter för Ålands brand- och räddningsförbund för åren
2018 och 2019. Styrelsen diskuterade också sakkunnigplatsen inom Brand- och räddning
och hade ingenting att anmärka.

5§

Resa till FSB:s studiedagar och höstmöte i Tammerfors, samt val av ÅBF:s representant där
Den 18-19 november ordnas FSB:s studiedagar och höstmöte på hotell Torni i Tammerfors.
Förslag: ÅBF ordnar en resa till studiedagarna för intresserade och informerar kårerna om den. ÅBF
bekostar resa och deltagande i studiedagarna för styrelsemedlemmar och styrelsens funktionärer, om
dessa önskar resa. Styrelsen beslutar vem som representerar ÅBF på FSB:s höstmöte.
Beslut: Beslöts att VL tar fram förslag för resa till Tammerfors. VL tittar även på alternativa boenden i
Tammerfors.
Intresserade att åka är Ika, Robin Hjerpe, Alex, Tove. Jan L
Till representant för ÅBF vid FSB:s höstmöte valdes Henrika Österlund med Tove Jansson som
suppleant.

6§

Verksamhetsplan 2018 och budget 2018
På styrelsens planeringsdag på Havsvidden i slutet av september genomarbetades budget 2018 samt
verksamhetplan 2018. Dokumenten bifogas denna kallelse.
Förslag: Dokumenten godkänns.
Beslut: Dokumenten godkändes, efter att två stycken i verksamhetsplanen kompletterats med nya
formuleringar på förslag av ordförande.

7§

ÅBF:s höstmöte på Breidablick den 11 november
Den 11 november ordnas ÅBF:s höstmöte på Breidablick tillsammans med Finströms FBK. Förslag till
föredragningslista och preliminär inbjudan bifogas denna kallelse. En Framtidsdag ordnas i samband
med höstmötet.
Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till föredragningslista och inbjudan, samt beslutar vad kostanden
för deltagandet skall vara. Styrelsen beslutar även att en Framtidsdag ordnas i samband med höstmötet.
Beslut: Styrelsen godkände förslaget till föredragningslista och inbjudan, samt beslutade kostnaden för
deltagande till 35 euro. En Framtidsdag ordnas i samband med höstmötet. Dokumentet ”En brandkår för
alla” gicks igenom och godkändes. Även det skickas ut till kårerna i samband med inbjudan till
höstmötet.

8§

Besök till Sunds FBK
Sunds FBK står i tur till att få besök av ÅBF.
Förslag: VL presenterar förslag på datum som passar Sunds FBK. Beslutas när samt vilka som åker och
träffar dem.
Beslut: VL, Jan L, Alex besöker Sunds FBK torsdagen 7 december kl 19.

9§

Info från verksamhetsledaren
ÅBF har besökt Brändö FBK
Ett färskt Medlemsinfo är klart att mailas ut

Sidan 2 av 3

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.
c/o Tove Jansson, Södragatan 22 A
AX-22100 Mariehamn
Åland

Tfn: +358 40 761 58 78
E-post: brandkar@aland.net
Hemsida: www.brandkar.ax

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

10 §

Info från ungdomsledaren
Det har varit tävlingsveckoslut i Österbotten, ett åländskt lag deltog. Storläger är på gång i Lohteo i norra
Österbotten nästa sommar.

11 §

12 §

Utbildningsfrågor
- Johan E har mailat Mary Juusela. Prisindikationen är ca 2 500 euro. Ett samarbete med andra
organisationer söks så vi förhoppningsvis kan ordna föreläsning med henne.
- VL hör med polismästare Maria Hoikkala om hon kan komma och berätta om polisens
verksamhet, samt hennes förväntningar gällande samarbetet med de frivilliga brandkårerna. Även
brandorsaksutredarnas arbete vore intressant att höra om, ifall någon av dem kan komma med.
- Utryckningskörning, kurs ordnas u hösten, Patrik L drar den
- 25 nov och 2 december, kurs i räddningsarbete, kursledare Alex E

Övrig info
Facebook-gruppen Brandkar.ax håller på återupplivas. Den får ett nytt namn, ÅBF Medlemmar. Det blir
en sluten grupp för våra kårmedlemmar och här kommer vi att kunna ha ett aktivt informationsflöde.
En dag på brandstationen: Strandnäs, Östra Saltviks FBK och Kökar FBK är anmälda. En gemensam
marknadsföringsinsats görs via Facebook. Henrika Österlund och Johan Ehn ordnar detta.

13 §

Övriga ärenden
HFBK damer, fredagen den 27 oktober kl 19 har 60-årsjubileum. Henrika Österlund uppvaktar med
blommor och inbetalning för ungdomsverksamheten samt uppvaktar med Brandkårens Oscar.

14 §

Mötets avslutande
Nästa möte onsdagen den 29 november.

_______________________________

_______________________________

Ordförande
Johan Ehn

Mötessekreterare
Tove Jansson

Protokollet justerat den ___/___ 201___

_______________________________
Protokolljusterare
Sam Eklöw
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