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Art: Protokoll, styrelsemöte nr 8-2022 Ordinarie medlemmar Ersättare 

Plats: Park Alandia hotell [+] Jan Lindgrén, ordförande  

Tid: Måndag 19 september 2022 kl. 17:00 [+] 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 Henrika Österlund. 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Maria Svedmark. 

  

 

4 § ÅBRF höstmöte 

VL och ordförande informerar kort om planerna för förbundets höstmöte som hålls på Högtomt fredagen 

den 4 november. 

Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom. 

Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom. Föredragningslista och inbjudan godkänns 

via mailmöte när det slutliga programmet för höstmötet är klart. 
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5 § FSBR:s höstmöte och studiedagar 

FSBR:s höstmöte och studiedagar hålls i år på Åland 19-20 november. Samtidigt firar Dam- 

och Ungdomsverksamheten 70 år. Sjöfartsmuseets auditorium är bokat som möteslokal, och 

vi kommer att be offert om lunch från Nautical. 

Förslag: VL och ordförande informerar om de tänkta arrangemangen. Styrelsen diskuterar 

förslag på plats för kvällsfesten, samt ifall nya idéer gällande föreläsningar kläckts under 

sommaren. 

Beslut: VL och ordförande informerade om de tänkta arrangemangen. Styrelsen ansåg att 

Nautical är en bra plats för kvällsfesten. VL begär in offert. 

  

  

  

6 § Kårbesök 

Kumlinge FBK står i tur att få besök av ÅBRF. VL har haft kontakt med kårchef Lenny Karlsson 

gällande vad som passar dem bäst, och på förslag är att vi besöker dem 3, 4 eller 5 oktober. 

Förslag: Styrelsen diskuterar vilka som besöker Kumlinge FBK, samt när.   

Beslut: VL, ordförande/viceordförande samt ungdomsledaren besöker Kumlinge FBK onsdag 5 oktober.  

 

 

  

7 § Höstens föreläsningar 

 Förslag: Styrelsen diskuterar lämpligt tema för en höstföreläsning. 

Beslut:  

- Utryckningskörning/hur kör man bra i vintertrafik, olika däck etc, hur dirigerar man på plats. 

Möjliga föreläsare kan vara Patrik Lindberg, Christian Böhlström, någon från polisen. 

- Även de uppdaterade traumariktlinjerna kan vara något att föreläsa om. 

- Nya utbildningsprogrammet / FSBR 

- Lena Eriksson /en trygg brandkår 

- 72 timmar, vad förväntas praktiskt av kårerna, vad ska den vanliga människan tänka på. Föreläsare: 

Kalle Nordlund och någon mer. 

- VIRVE och radiokommunikation i största allmänhet /Johan Ehn 

 

  

8 § Budget och verksamhetsplan 2023 

Huvudparten av kvällen ägnas åt detta. 

Förslag: Styrelsen planerar verksamheten 2023. 

Beslut: Styrelsen planerade och godkände Budget 2023 samt Verksamhetsplan 2023. 

  

  

9 § 

 

 

Info från verksamhetsledaren 

- ÅBRF tar det med sig att vid evenemang framöver kan någon från styrelsen vara med och organisera 

brandbilsåkningen så alla som åker har säkerhetsbälte och det inte är för många personer i bilarna. Vi ska 

sträva efter att ingen kår binds upp att köar ett helt evenemang utan att flera löser av varandra eller kör 

parallellt, alternativt att brandbildåkning endast erbjuds en kortare tid. 

- PAF-ansökningarna ska in senast den 15 oktober. 
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10 § Info från ungdomsledaren 

Ungdomsledarträff för 18-plussare i slutet av nov 

Traditionell glöggkväll i december, troligtvis i Eckerö 

Lokalläger med 47 anmälda ungdomar ordnas 23-25 september 

Komma igång med kårbesöken igen 

Få med norra Åland bättre i evenemangen 

 

 

11 § Utbildningsfrågor 

- Utbildningsledaren har varit i kontakt med Johan Söderberg gällande Refreshkurs i rökdyknin 

Han föreslår ett upplägg för kursen med: 

TEORI en kväll med krav att deltagare på förhand bekantat sig med nuvarande RD-anvisning 

Heldags praktiska tillfälle/n på helg om en dag, fast uppdelat så gruppen inte blir för stor. 

 

Beslut: Styrelsen beslöt be Johan Söderberg göra ett förslag till kursprogram enligt det upplägg han 

föreslagit. Kurskostnaden beslutas när programmet är klart. 

 

-      De kurser som är på gång nu i höst är förutom Refreshkursen i rökdykning även Kurs i 

Släckningsarbete och Brandkårens första hjälp. 

 

  

12 § Övriga ärenden 

Förbundet beslöt ordna AW på Kvarnbo Bed & Breakfast 18 oktober från kl 17.  

 

 

13 § Övrig info 

 

  

14 § Mötets avslutande 

Nästa möte blir via mail eller Teams och då godkänns höstmöteshandlingarna. Om därpåföljande möte 

meddelas senare. 

 

 

  

  

_______________________________ _______________________________ 

  

Mötesordförande    Mötessekreterare 

Jan Lindgrén   Tove Jansson 

 

 

Protokollet justerat den ___/___ 202___ 

 

 

 

 

_______________________________   

 

Protokolljusterare 

Maria Svedmark 

  


