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Art: Protokoll, styrelsemöte nr 6-2022 Ordinarie medlemmar Ersättare 

Plats: ÅEA [+] Jan Lindgrén, ordförande  

Tid: Fredag 17 juni 2022 kl. 17:30 [  ] 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 Mats Sjöblom. 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Mats Sjöblom. 
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4 § Blåljusdagen 2022 

Blåljusdagen hålls den första lördagen i september. På senaste möte beslöts att Simon Söderlund 

(sammankallare) och Robin Skog är med i arbetsgruppen. VL fick också i uppdrag att kontakta Henrika 

och Maria, eftersom en av dem önskas som medlem i arbetsgruppen. Beslöts också att Sjöräddningen 

kontaktas så projekten samkörs. VL har haft kontakt med Stephan Remmer, och de kommer att hålla sin 

sjöräddningstävling andra helgen i september istället för den första som ursprungligen var tänkt, eftersom 

stadens hotell är fullbelagda då. VL informerar mer om samtalet. 

Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet, och beslut om datum samt arbetsgruppens slutliga sammansättning 

tas.  

Beslut: Beslöts att Blåljusdagen flyttas till andra lördagen i september, den 10/9, och körs samtidigt med 

Sjöräddningens tävling. Simon frågar Robin G om han kan ta del i arbetsgruppen. VL skickar 

arbetsgruppen gamla protokoll, samt informerar våra tidigare samarbetspartners om när Blåljusdagen 

planeras hållas. 

  

  

5 § FSBR:s höstmöte och studiedagar 

FSBR:s höstmöte och studiedagar är i år planerade att hållas på Åland 18-19 november. 

Samtidigt firar Dam- och Ungdomsverksamheten 70 år. 

Ärendet diskuterades kort redan på senaste möte. VL fick på senaste möte i uppdrag att 

boka Alandica för höstmötet, tyvärr är de redan bokade denna helg. 

Förslag: Styrelsen fortsätter diskutera arrangemangen för höstmötet: 

- föreläsare (för att optimera våra möjligheter att få föreläsare av hög klass behöver vi 

tänka till noga om det redan nu och börja boka upp),  

- möteslokal,  

- kvällsfesten (jubileum med medaljutdelning, fokus på damer och ungdomar)  

- samt om vi har någon vi vill premiera. 

Beslut: Styrelsen beslöt att föreslå att höstmötet hålls lördag-söndag 19-20 november. 

- Föreläsare, förlag: Emma Scholz, brand i elbilar. 

- möteslokal, Ika hör med lr gällande auditoret ”Sälskär” 

- kvällsfesten; VL hör med Brasseriet 

- Styrelsen beslöt fråga medlemskårerna om de har förslag på personer de behöver 

premiera. 

  

 

 6 § Hälsoprojektet 

Ärendet bordlades på senaste möte.  

På marsmötet beslöts att arbetsgruppen tills nästa möte (början av maj) diskuterat igenom hur/om 

projektet går vidare.  

Förslag: Arbetsgruppen presenterar status för projektet. 

Beslut: Styrelsen beslöt avsluta hälsoprojektet i sin nuvarande form. Idén lyfts på nytt i höst, och man 

funderar på ett nytt koncept. 

 

  

7 § Kommunikationsstrategin 

Kommunikationsstrategin har, förutom byte av ansvarspersoner, inte uppdaterats sedan mars 2019. Det 

är därmed dags att se över den och fundera på innehållet. Se bilaga. 

Förslag: Styrelsen diskuterar kommunikationsstrategin.  

Beslut: Till nästa möte förbereder ordförande och VL ett förslag till förändrad kommunikationsstrategi. 

Styrelsemedlemmarna uppmanas fundera på innehållet i nuvarande strategi till dess, och att skicka in 

eventuella ideer till VL.  
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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.  

På senaste möte beslöts AW ordnas onsdag 8 juni. Men efter att Kättinglosstagningen blev den 7 juni och 

Åland fyllde 100 år den 9, konstaterades att vi knappast skulle få många deltagare den 8:e, och AW sköts 

därmed på framtiden.  

Förslag: Styrelsen diskuterar nytt datum för AW. 

Beslut: Fredagen den 19 augusti föreslås för AW, och vi kallar det istället ”Säsongskickoff”. VL checkar 

om Lollos Seaside Café är öppet då.  

 

  

  

9 § 

 

 

Info från verksamhetsledaren 

- Brandbilsparaden och gårdsfesten den 11 juni var lyckade. Över 100 besökare kom till vårt museum, 

där vi sålde varm korv, Trip, kaffe och bulle. Frrån kårerna inkom önskemål om att en parade där de 

gamla bilarna visas upp och ”luftas” skulle ordnas oftare. 

- Hemsidan: Det tänkta lanseringsdatumet den 16 maj höll inte, men nu är vi i slutfasen av projektet. 

Beslöts att ordförande och VL gör en sista noggrann koll av sidorna och sedan sätts sidan live. 

- 23 juli ordnar Old time cruisers en Car Show på travbanan. Kårerna är inbjudna att delta och visa upp 

äldre fordon. 

 

 

 

 

10 § Info från ungdomsledaren 

- Gemensam avslutning hölls på Ödkarby skola med hela 110 ungdomar på plats! 

- Lokallägret i höst flyttas troligen från Lemland till Hammarland 

- Utbildarkursen kommer att hållas första helgen i september 

- Ungdomsledarkurs är planerad till nästa vår, UAU beslutar närmare om kursen på nästa möte 

- Simon har beslutat besöka storlägret under besökardagen, där deltar även Strandnäs FBK. 

 

 

 

11 § Utbildningsfrågor 

- Förevisning av Kättinglosstagning ordnades den 7 juni vid JFBK. Tillströmningen av 

intresserade var stor, och efteråt bjöd ÅBRF på kaffe med bulle. 

- ASA har bjudit in till ett infotillfälle om elbilar (EVFS: Electric Vehicle Fire Safety) den 28 

juni. 

 

 

  

12 § Övriga ärenden 

 

 

 

13 § Övrig info 
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14 § Mötets avslutande 

Nästa möte tisdagen den 16 augusti. 

 

 

  

  

_______________________________ _______________________________ 

  

Mötesordförande    Mötessekreterare 

Jan Lindgrén   Tove Jansson 

 

 

Protokollet justerat den ___/___ 202___ 

 

 

 

 

_______________________________   

 

Protokolljusterare 

Mats Sjöblom 


