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Art: Protokoll, styrelsemöte nr 5-2022 Ordinarie medlemmar Ersättare 

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

Tid: Onsdag 4 maj 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 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 

 

1 §  Mötets öppnande 

 

 

 

2 § Närvarolista 

Närvarolistan gås igenom och körda kilometrar antecknas. 

 

  

 

3 § Val av protokolljusterare för mötet 

Förslag: Till protokolljusterare väljs Bo-Yngve Karlsson. 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Bo-Yngve Karlsson.  
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4 § Representant för ÅBRF vid FSBR:s vårmöte 

Förslag: Styrelsen beslutar vem som representerar ÅBRF vid FSBR:s vårmöte i Borgå den 29 maj. 

Samtidigt klarläggs att det beslut som fattats per mail om att ÅBRF:s styrelse och anställda bjuds på resa 

och boende till kongressen och vårmötet även innefattar avgiften för deltagande i kongressen. 

Beslut: Beslöts att Tove Jansson med Simon Söderlund som ersättare representerar ÅBRF vid FSBR:s 

vårmöte den 29 maj. Samtidigt klarlades att det beslut som fattats per mail om att ÅBRF:s styrelse och 

anställda bjuds på resa och boende till kongressen och vårmötet även innefattar avgiften för deltagande i 

kongressen. 

 

 

5 § Blåljusdagen 2022 

Blåljusdagen hålls den första lördagen i september. 

Förslag: Styrelsen utser en arbetsgrupp för Blåljusdagen 2022. 

Beslut: Beslöts att Simon Söderlund (sammankallare) och Robin Skog är med i arbetsgruppen. VL 

kontaktar Henrika och Maria, en av dem behövs också då de tidigare varit aktiva i projektet och gruppen 

nog bör bestå av minst tre personer. Sjöräddningen kontaktas så projekten samkörs.  

  

  

6 § FSBR:s höstmöte och studiedagar 

FSBR:s höstmöte och studiedagar hålls i år på Åland. Samtidigt firar Dam- och 

ungdomsverksamheten 70 år. 

Förslag: Styrelsen diskuterar arrangemangen för höstmötet. Vi börjar även fundera på 

möjliga föreläsningar.  

Beslut: VL hör om Alandicas mindre auditorium är ledigt den aktuella helgen. Möjliga 

föreläsare började diskuteras. 

  

 

7 § Hälsoprojektet 

På senaste möte beslöts att arbetsgruppen tills detta möte diskutera genom hur/om projektet går vidare.  

Förslag: Arbetsgruppen presenterar status för projektet. 

Beslut: Ärendet bordlades till nästa möte. 

 

 

  

8 § After Work 

ÅBRF brukar ordna After Work ca två gånger per år. Senaste After Work hölls en fredag på hösten, 

deltagandet var dock väldigt lågt.  

Förslag: ÅBRF ordnar After Work på en sommarrestaurang en vanlig vardag. Styrelsen beslutar om 

datum. 

Beslut: After Work hålls onsdag 8 juni kl 17 på ÅSS.  

 

  

  

9 § 

 

 

Info från verksamhetsledaren 

- VL informerade om planerna för brandbildparaden och gårdsfesten den 11 maj. Beslöt att eventuellt 

överskott för dagen ges till förmån för Ukraina. 

- Hemsidan: Sjösättning är planerad till den 16 maj. VL skickar länken till utvecklingssidan till 

styrelsen så de kan gå in och läsa. Saker som behöver rättas till meddelas VL eller VL för 

ungdomssektionen.  

- Vårens medlemsinfo gick ut 2 maj. 
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10 § 

 

Info från ungdomsledaren 

- 50 personer har gått nivåkurs och 29 har gjort examinationer i nivåkurserna 

- 18 maj ordnas ungdomsavslutning tillsammans med VSFBK på Ödkarby skola 

- Preliminärt plats för lägret i höst är Lemland  

 

 

 

11 § Utbildningsfrågor 

Vid kårbesöket till Jomala FBK aktualiserades frågan om fyskrav i samband med rökdykningkurs. 

Tidigare krävdes att man klarade fyskraven för att bli antagen till kursen, och därmed var alla 

utexaminerade kursdeltagare även klara för rökdykarinsatser.  

Konstaterades att den nya rökdykaranvisningen inte kräver att man klarat fyskraven för att bli antagen till 

kursen. Numera kan man således gå kursen med lägre antagningströskel, och kursdeltagare som inte 

klarat fyskraven får behörighet att fungera som skyddspar vid en rökdykarinsats men inte att utföra själva 

rökdykningen.  

Fystestet är inte en del av själva kursprogrammet. Tidigare hölls det dock innan kursstart så man skulle 

få deltagare till kursen.  

Till nästa rökdykarkurs tydliggörs när och var deltagarna har möjlighet att göra fystestet. 

 

Utbildningsplan – utbildningsledaren gick igenom utbildningsplanen för år 2022-23. 

 

  

12 § Övriga ärenden 

Information från Ålands Landskapsregering: Vad behöver föreningar och organisationer göra för att 

uppfylla PAF:s jämställdhetsmål vid beviljande av penningautomatmedel? Vad är sexuella trakasserier? 

Vad kan föreningar göra för att förebygga sexuella trakasserier?  

VL skickar närmare info om informationstillfället där man tar upp vad som framöver krävs i 

jämställdhetsplanen till styrelsen. Infotillfället är den 23 maj.  
 

ÅBRF beslöt på förslag av Bo-Yngve Karlsson att skänka 10 e/person från vårmötet samt överskottet från 

Gårdsfesten den 11 juni till förmån för Ukraina. Styrelsen beslöt även att via vår öppna hemsida samla in 

medel, vilka betalas in till ÅBRF:s konto med märke ”Ukraina”.  

 En formell ansökan från polisen krävs.  

 

 

 

13 § Övrig info 
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14 § Mötets avslutande 

Nästa möte fredagen den 17 juni. 

 

 

 

  

  

_______________________________  _______________________________ 

  

Mötesordförande    Mötessekreterare 

Jan Lindgrén   Tove Jansson 

 

 

Protokollet justerat den ___/___ 202___ 

 

 

 

 

_______________________________   

 

Protokolljusterare 

Bo-Yngve Karlsson 


