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Verkssamhetspllan för år 2015
2
R
bund R.f. (ÅB
BF) har en vik
ktig roll i det totala
t
brand‐‐
Ålandss Brand och Räddningsförb
och räd
ddningsväsen
ndet i Landsk
kapet. Då ÅBF
F fungerar som
m takorganissation för avtaalsbrandkåreerna är det
av storr vikt att förbu
undet kontin
nuerligt utveccklar sin verk
ksamhet. Idagg är avtalsbrandkårerna fö
örsta
räddningsenhet på plats i mer än
n 50 % av allaa brand‐ och räddningsup
ppdrag. För årr 2015 komm
mer ÅBF att
mhet:
ha följaande delmål i sin verksam
•

f att avtalsbrrandkårerna även
ä
i fortsättnningen på ett effektivt
e
sätt skall
s
kunna rädda människ
koliv,
Verka för
begrän
nsa egendomssskador och begränsa
b
skadorna på miljön.

•

n personal occh övriga sam
marbetspartners tillgodosee att ett lämp
pligt och av medlemmarna
m
a
Med sin styrelse, sin
ud erbjuds medlemskårer
m
rna som därm
med har möjliighet att upprrätthålla och utveckla
efterfråågat kursutbu
kårmed
dlemmarnas kompetens.
Den arb
betsgrupp so
om utsetts förr att se över behovet
b
av ny
ya kurser leveererar underr hösten 2014
4 ett dokumen
nt
som geer förslag på nya
n struktureer för ett kom
mmande nytt kurssystem.
k
U
Under
2015 p
påbörjas arbeetet med att
förverk
kliga detta tillsammans med räddningssmyndigheterrna och landsskapsregerin
ngen.

•

Agera för
f att förbun
ndet skall få utökade
u
resurrser för sin veerksamhet. Framförallt
F
bö
ör lösningar för
f en 20%
ungdom
msledare sök
kas. Detta skeer under 2015
5 framförallt genom nedan
nstående rek
kryteringspro
ojekt.

•

Verka för
f att ordna befolkningssskyddsutbildn
ning samt övrrig skolning enligt
e
efterfråågan.

•

På ett ändamålsenli
ä
igt sätt erbjud
da den personal som varitt aktiv i avtalsbrandkårern
nas alarmavd
delningar
under en
e längre tid möjlighet attt delta i komp
pletteringsutb
bildning.

•

Aktivt stöda avtalsb
brandkårernaas arbete med
d att upprätth
hålla och utveeckla verksam
mheten inom
m ungdoms‐
m regelbundn
na gemensam
mma träffar occh aktiviteterr för såväl led
dare som
avdelningarna. Dettta sker genom
mar vilket ger möjlighet tiill inspiration
n och idéutby
yte. ÅBF komm
mer att arran
ngera lokalt lääger för
ungdom
brandk
kårsungdomaar på Åland. Åländska
Å
bran
ndkårsungdo
omar ges möjlighet att deltta i nationellaa och
samnordiska läger. Ungdomssek
ktionen tar fram en egen, mer
m detaljeraad, plan för siin verksamheet vilken
bifogass.

•

verksamhet så att avtalsbrrandkårerna
På lämpligt sätt skaapa ett större intresse och förståelse för brandkårsv
n rekrytera ny
ya brandkåriister. Framförr allt kommerr fokus att liggga på att akttivera kvinnor och
fortsätttningsvis kan
äldre samt tidigare aktiva kårmeedlemmar.
n samordnande roll för blaa kurser. ÅBF
F
Under 2014 har ett system med hjärtstoppslaarm påbörjatts. ÅBF tar en
dsför utåt attt vi är en del av
a arbetet meed hjärtstopp
pare.
markad
Senioreerna i kårern
na är värdefullla och behöv
ver hållas kvaar. Ett tänkbarrt område är som stöd förr
ungdom
msverksamheeten tex som ”faddrar” åt nya ungdomsledare. Undeer det kommande året skaa ÅBF jobba aktivt
a
för att informera om
m och få till sttånd en fungeerande ”fadder” verksamh
het. ÅBF skalll under 2015 tillsammanss med
d möjlighet attt prova på veerksamheten och där så många
m
olika kåårer
kårerna skapa ett nyrekryteringgstillfälle med
o direkt kan
n koppla an tiill intresserad
de. Dessutom
m utarbetas under
u
2015 ettt
som möjligt är representerade och
o
fö
örslag till ett rekryteringsp
r
projekt för viilket PAF‐med
del söks till 2
2016.
mera omfattande

dets informattionsverksam
mhet ska fortssättningsvis utvecklas
u
så att
a medlemm
marna och and
dra intresseraade
• Förbund
på ett enkelt
e
och sm
midigt sätt hitttar informatiion om förbundets verksaamhet. ÅBF taar under 2015
5 fram en tyd
dlig
intern och extern in
nformationssttrategi som stöder
s
förbun
ndets och med
dlemskårernaas varumärkeesbyggande.
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