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Art: Protokoll, styrelsemöte nr 3-2022 Ordinarie medlemmar Ersättare 

Plats: På plats på ÅEA/Via Teams [+] Jan Lindgrén, ordförande  

Tid: Torsdag 24 mars 2022 kl. 18:30 [+] Maria Svedmark, viceordförande [  ] Roger Henriksson 

 [  ] Gustaf Eriksson [  ] Robin Gestranius 

 [+] Kurt Erämetsä [  ] Richard Hagberg 

 [+] Janne Fagerström [  ] Janne Aaltonen 

 [+] Bo-Yngve Karlsson 

[+] Mats Sjöblom 

[  ] Robin Skog 

[+] Henrika Österlund 

[  ] Robin Mattsson 

[  ] Inger Eriksson 

[  ] Johan Mansnerus 

[  ] Alexandra Lillie 

 

   

 Övriga: Övriga: 

 [  ] Sven-Anders Danielsson, kassör [+] Tove Jansson, verksamhets- och 

utbildningsledare 

 [+] Simon Söderlund, 

verksamhetsledare för 

ungdomssektionen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 
 

 

 

1 §  Mötets öppnande 

 

 

 

2 § Närvarolista 

Närvarolistan gås igenom och körda kilometrar antecknas. 

 

  

 

3 § Val av protokolljusterare för mötet 

Förslag: Till protokolljusterare väljs Gustaf Eriksson. 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Janne Fagerström. 
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4 § Vårmöte 2022 

ÅBRF:s vårmöte hålls den 29 april och värdar är Strandnäs FBK. VL presenterar på mötet förslag på 

meny och plats för tillställningen. Föreslaget till föredragningslista bifogas denna kallelse. 

Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till föredragningslista samt diskuterar meny, plats och kostnad 

för deltagandet i vårmötet. 

Beslut: Styrelsen godkände förslaget till föredragningslista med tillägget att brandkårsmuseets ekonomi 

diskuteras. Beslöts att vårmötet hålls på Kallas Stadskrog och ÅBRF betalar 10 euro per deltagande 

person till Röda Korsets katastroffond till förmån för Ukraina. 

  

  

5 § Hjälp till Ukraina 

Mats Sjöblom har initierat ärendet att ÅBRF skänker en summa till krigets offer i Ukraina. 

Förslag: ÅBRF skänker 200 euro till Röda Korsets katastroffond. 

Beslut: Se ovanstående paragraf. 

  

 

6 § Hälsoprojektet 

Ärendet bordlades på senaste möte. 

Förslag: Arbetsgruppen presenterar status för projektet. 

Beslut: Arbetet med projektet har inte framskridit under vintern. Beslöts att arbetsgruppen till nästa möte 

diskuterar hur/om projektet går vidare.  

 

  

7 § Hyreshöjning brandkårsmuseet 

Konsumentprisindexet har från 2020 till 2022 ökat med ca 5,4 % från 113,2 till 119,4 vilket skulle 

medföra en hyresökning med 82,23 €/mån eller 986,82 €/år. 

Förslag: Den hyra ÅBRF betalar för brandkårsmuseet höjs från 1 513,43 €/månad till 1 595,67 €/månad 

från och med 01 februari 2022. 

Beslut: Styrelsen beslöt att den hyra ÅBRF betalar för brandkårsmuseet höjs från 1 513,43 €/månad till  

1 595,67 €/månad från och med 01 mars 2022. 

  

  

8 § 

 

 

Info från verksamhetsledaren 

- Brandkårsparaden 11 juni: Projektgruppen har ännu inte träffats, VL väntar på besked från Åland 100 

gällande när programmet tidsmässigt bäst passar in. 

- Hemsidan, projektet rullar på men har dragit ut över vintern.  

- Museibladet 2022, Brandkårsmuseet är med i denna. Museibladet ges ut digitalt och deltagandet är 

kostnadsfritt. 

- Medlemsinfo är på kommande i april. 

 

 

9 § Info från ungdomsledaren 

-Ungdomsledarträff hölls den 1 mars med 15 deltagare. Bl.a. sommarens storläger och 

bakgrundskontroller gick igenom. 

- Utbildarkurs har varit på gång att ordnas i vår. Nu har tidtabellen dock blivit för tight och man ser 

därför på nya datum. 

- Examinationerna för nivåkurserna som gjordes i egna kårerna i höstas/vintras ska enligt beslut från 

UAU göras inom april. För Strandnäs och Lemland hålls dessa examinationer lördagen den 23 april och 

för Hammarland den 27 april med 28 april som reservdag. 

 

 

10 § Utbildningsfrågor 

- Ytlivräddningskurs, slutförd - dock endast fyra deltagare 

- Rökdykarkursen är avslutad, den pågick 24 januari -13 mars med 19 deltagare 
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- Räddningsmannakurs är planerad 7-10 april, sista anmälningsdag är den 31 mars 

- Kvällsföreläsning gällande el- och hybridbilar, ännu under arbete men osäkert om den ordnas i vår 

eller senare. 

- Kättinglosstagning, kvällskurs i vår – kårerna får komma och titta och det kommer även att filmas. 

 

  

11 § Övriga ärenden 

Talka på museet beslöts till torsdag 12 maj. 

   

 

12 § Övrig info 

ÅBRF har fått PAF-medel för verksamheten, 35 000 euro (ansökt 45 800 e).  

 

  

13 § Mötets avslutande 

Nästa möte onsdagen den 4 maj. 

 

 

  

  

_______________________________  _______________________________ 

  

Mötesordförande    Mötessekreterare 

Jan Lindgrén   Tove Jansson 

 

 

Protokollet justerat den ___/___ 202___ 

 

 

 

 

_______________________________   

 

Protokolljusterare 

Janne Fagerström 

  


