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Art: Protokoll styrelsemöte nr 7-2022 Ordinarie medlemmar Ersättare 

Plats: ÅEA [+] Jan Lindgrén, ordförande 40 km  

Tid: Tisdag 23 augusti 2022 kl. 18:30 – 

19:40 

[+] Maria Svedmark, viceordförande [  ] Roger Henriksson 

 [+] Gustaf Eriksson [  ] Robin Gestranius 

 [+] Kurt Erämetsä 42 km [  ] Richard Hagberg 

 [  ] Janne Fagerström [  ] Janne Aaltonen 

 [+] Bo-Yngve Karlsson kl 18:30 - 19:00 

[+] 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 Robin Skog. 

 Beslut enligt förslag 
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4 § Blåljusdagen 2022 

Blåljusdagen hålls i år den andra lördagen i september.  

Förslag: Arbetsgruppen informerar om hur arbetet fortskrider 

Information: I gruppen ingår från ÅBRF Simon Söderlund, Robin Skog och Robin Gestranius. Ömsen 

sponsorerar Blåljusdagen med 1000 euro mot att de får synlighet. De övriga organisationerna som är med 

på evenemanget har inte möjlighet att skjuta till pengar varför bla annonsering görs på ett billigare sätt 

genom hemsidor och sociala medier. Robin S drar slutsatsen att det är ÅBRF som ska dra lasset för att 

ordna Blåljusdagen och medlemmarna i gruppen har begränsade möjligheter att jobba med detta på 

grund av arbeten. Det finns 2 alternativ för att ordna dagen, antigen på östra utfarten vid cirkusplanen 

eller på MRV. Det fordrar mindre insatser om vi använder MRV. 

Beslut: Blåljusdagen ordnas vid MRV trots att Sjöräddningen har väldigt begränsade möjligheter att 

delta då. Maria Svedmark bistår arbetsgruppen med hjälp i mån av möjlighet.  

  

  

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. Sjöfartsmuseets auditorium är 

bokat som möteslokal. 

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),  

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

- samt om vi har någon vi vill premiera. 

Beslut: Sjöfartsmuseets föreläsningslokal är preliminärbokad. VL har ett förslag på 

föreläsare och vi avvaktar beslut från FSBR. Frågan bordläggs tills vi fått veta mera 

från FSBR. 

 

6 § Kommunikationsstrategin 

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

är därmed dags att se över den och fundera på innehållet. På senaste möte beslöts att ordförande och VL 

till detta möte förbereder ett förslag till förändrad kommunikationsstrategi. Styrelsemedlemmarna 

uppmanas fundera på innehållet till dess, och att skicka in eventuella ideer till VL.  

Förslag: Ärendet bordläggs till nästa möte.  

Beslut: Ärendet bordläggs tills VL hunnit göra en beredning på ärendet. 

 

 

7 § 

 

 

ÅBRF höstmöte 

ÖSFBK står i tur att arrangera höstmötet. Datum för höstmötet behöver bestämmas.  

Förslag: Styrelsen besluter att höstmötet hålls fredag 11 november på Högtomt. 

Beslut: ÅBRF höstmöte hålls 4 november. ÖSFBK har preliminär bokat Högtomt. ÖSFBK får ge förslag 

på mat vid höstmötet, och ett pris på maten inklusive servering. VL bokar musik till dansen. 

 

 

  

8 § 

 

 

Info från verksamhetsledaren 

VL är sjukskriven och ovisst hur länge sjukfrånvaron blir. 

Beslut: Styrelsen håller ett ”budgetmöte” 19 september med middag. Mötet inleds kl 16:30. VL bokar 

utrymme. 

 

9 § Info från ungdomsledaren 

- Utbildarkursen blev inställd på grund av för få deltagare 

- Lokallägret hålls 23-25 september vid Näfsby skola 

- FSBR tävlingsveckoslut hålls första helgen i oktober vid Idrottscentret i Godby 
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10 § Utbildningsfrågor 

- Utbildare klara till alla kurser förutom till kursen i släckningsarbete. Patrik Linberg hör efter 

utbildare 

- Cinus Ab från Sverige hölle en visning av ett nytt släckmedel F-500EA på ASA 17 augusti 

- Johan Söderberg kollar på refresh kurs i Rökdykning men behöver veta lite mera om önskad 

kurslängd, innehåll och vad kursen får kosta, 

 

  

11 § Övriga ärenden 

 

 

12 § Övrig info 

 

  

13 § Mötets avslutande 

Nästa möte hålls måndag 19 september, onsdag 5 oktober hålls kvar som reservdatum. 

Mötet avslutades kl 19:40 

 

 

  

  

_____________________________ 

 

Mötets ordförande och sekreterare    

Jan Lindgrén  

 

 

Protokollet justerat _____ / _____ 2022 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

Protokolljusterare  

Robin Skog 


