
 

 

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. 
 

 

 

 Sidan 1 av 5 

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.  Tfn: +358 40 761 58 78  

c/o Tove Jansson, Södragatan 22 A    

AX-22100 Mariehamn  E-post: brandkar@aland.net 

Åland  Hemsida: www.brandkar.ax 

 

Art: Protokoll, styrelsemöte nr 10-2022 Ordinarie medlemmar Ersättare 

Plats: Ålands Elandelslag [+] Jan Lindgrén, ordförande  

Tid: Onsdag 7 december 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 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 

 

1 §  Mötets öppnande 

 

 

 

2 § Närvarolista 

Närvarolistan gås igenom och körda kilometrar antecknas. 

  

 

3 § Val av protokolljusterare för mötet 

Förslag: Till protokolljusterare väljs Maria Svedmark. 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Maria Svedmark. 
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4 § Besluts som tagits via mailmöten under hösten 

Styrelsen har under hösten via mailmöten beslutat om följande:  

- Beslut att godkänna inbjudan, föredragningslista och kostnad för förbundets eget höstmöte. 

- Beslut att ÅBRF sponsorera deltagare i FSBR:s studiedagar med 50 euro/person 

- Beslut att ÅBRF:s representant på FSBR:s höstmöte är Tove Jansson med Maria Svedmark som 

ersättare 

Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom 

 

  

5 § Avtalsenliga löneförhöjningar 
De kommunala tjänstemännen erhåller en löneförhöjning om 2,0 % från 01 juni 2022. 

Från 1 november 2022 höjs lönen ytterligare med 0.50% 

Förslag: Styrelsen besluter att höja lönen för våra anställda med 2,0 % från 1 juni och 0,50% från första 

november. Löneförhöjningarna betalas ut retroaktivt. 

Verksamhetsledare Toves Janssons månadslön höjs 01.06.2022 från 3010,07 till 3070,27 euro. Lönen för 

20% tjänst höjs från 602,01 till 614,05. Från 01.11.2022 höjs månadslönen från 3070,27 till 3085,02 €. 

Lön för 20% tjänst höjs från 614,05 till 617,12 € 

Timlönen för Utbildningsledare Tove Jansson höjs 01.06.2022 från 18,47 € till 18,84 €/timme. Från 

01.11.2022 höjs timlönen till 18,93 €. Timlönen beräknad med full tid 163 timmar/månad. 

 

Lönen för Verksamhetsledare för ungdomsverksamheten Simon Söderlund höjs 01.06.2022 från 2750,00 

till 2805,00 €. Timlönen höjs då från 16,87 till 17,21 €. Från 01.11.2022 höjs timlönen till 17,29 €. 

Timlönen beräknad med full tid 163 timmar/månad. 

 

Beslut: Styrelsen beslöt att höja lönen för våra anställda med 2,0 % från 1 juni och 0,50% från första 

november. Löneförhöjningarna betalas ut retroaktivt. 

Verksamhetsledare Toves Janssons månadslön höjs 01.06.2022 från 3010,07 till 3070,27 euro. Lönen för 

20% tjänst höjs från 602,01 till 614,05. Från 01.11.2022 höjs månadslönen från 3070,27 till 3085,02 €. 

Lön för 20% tjänst höjs från 614,05 till 617,12 € 

Timlönen för Utbildningsledare Tove Jansson höjs 01.06.2022 från 18,47 € till 18,84 €/timme. Från 

01.11.2022 höjs timlönen till 18,93 €. Timlönen beräknad med full tid 163 timmar/månad. 

 

Lönen för Verksamhetsledare för ungdomsverksamheten Simon Söderlund höjs 01.06.2022 från 2750,00 

till 2805,00 €. Timlönen höjs då från 16,87 till 17,21 €. Från 01.11.2022 höjs timlönen till 17,29 €. 

Timlönen beräknad med full tid 163 timmar/månad. 

 

 

  

6 § Kommunikationsstrategin 

Kommunikationsstrategin har, förutom byte av ansvarspersoner, inte uppdaterats sedan mars 

2019. Ordförande och VL har tagit fram ett förslag till reviderad version (se bilaga).  

Förslag: Styrelsen diskuterar förslaget till reviderad kommunikationsstrategi. 

Beslut: Styrelsen beslöt godkänna förslaget till reviderad kommunikationsstrategi. 

  

  

  

7 § Jämställdhetsplan 

ÅBRF är i startgroparna med att utveckla förbundets jämställdhetspolicy till en mer fullödig 

jämställdhetsplan. Planen skall belysa vad det handlar om att vara en trygg brandkår för alla. Se bilaga 

för nuvarande jämställdhetspolicy. 

Förslag: VL ges i uppdrag att med stöd av ordförande och viceordförande ta fram ett förslag till 

jämställdhetsplan under 2023. Styrelsen ger vägkost inför arbetet. 

Beslut: VL gavs i uppdrag att med stöd av ordförande och viceordförande ta fram ett förslag till 
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jämställdhetsplan under 2023. Ramar sätts i policyn och en separat handlingsplan om hur man agerar om 

problem uppstår görs upp. 

  

8 § Besök till Räddningsinstitutet i Kuopio  

Räddningsinstitutet i Kuopio beslutar om upplägget och innehållet för de frivilliga brandkåristernas 

utbildning. Utbildningen har precis reformerats, dock släpar den svenska översättningen långt efter. På 

Åland genomför vi därför fortfarande våra kurser enligt den gamla utbildningsstegen. ÅBRF har aldrig 

besökt Räddningsinstitutet. Att knyta kontakter dit och förklara vikten av svenskspråkigt 

utbildningsmaterial anser vi viktigt. 

ÅBRF fick i november besök av representanter från SPEK, och vi är välkomna dit på återbesök. 

 Förslag: Representanter för ÅBRF besöker Räddningsinstitutet i Kuopio, samt beroende av tidtabell 

eventuellt även SPEK under vintern. Ålands representant i Helsingfors, Johan Ehn, ombeds följa med för 

att hjälpa oss bygga broar. Resan kommer att ta en eller två vardagar i anspråk. Intresserade 

styrelsemedlemmar anmäler sitt intresse. 

Beslut: Enligt förslag. Från styrelsen anmälde förutom ordförande och VL även Henrika Österlund och 

Robin Skog intresse att i mån av möjlighet följa med. Räddningscheferna samt jurist Camilla Hägglund-

Palmqvist informeras om resan och styrelsen hoppas att de kan delta. 

 

 

9 § Telefon till verksamhetsledaren 

Ärendet är berett av ordförande. Verksamhetsledarens telefon behöver förnyas.  

Förslag: ÅBRF bekostar verksamhetsledarens telefon med summan 400 euro.  

Beslut: ÅBRF bekostar verksamhetsledarens telefon med summan 400 euro. 

  

  

10 § Kårbesök 

Västra Saltviks FBK står i tur att få besök av ÅBRF. VL har haft kontakt med kårchef Jonas Hagman, 

och på förslag är att vi besöker dem torsdag 19 januari kl 19. 

Förslag: Styrelsen diskuterar det föreslagna datumet samt vilka som besöker Västra Saltviks FBK.   

Beslut: Henrika Österlund, Mats Sjöblom, Jan Lindgrén, Simon Söderlund och VL besöker VSFBK den 

19 januari. 

  

 

  

11 § Byte av hyresvärd på brandkårsmuseet 

Från och med den 1 januari 2023 övergår hyresvärden för brandkårsmuseet från Stefan Häger till Json 

Häger. Kontraktet har samma upplägg som det tidigare. 

Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.  

Beslut: Styrelsen antecknade informationen till kännedom. 

 

  

12 § 

 

 

Info från verksamhetsledaren 

Representanter från SPEK har besökt Åland. 

Medlemsinfo är under arbete. 

 

 

13 § Info från ungdomsledaren 

En ungdomsledarträff hölls på Stallhagen/Ålands Idrottscenter i mitten av november, 18 personer deltog 

Ungdomsledarna planerar besöka alla aktiva ungdomsverksamheter 2023 

En glöggkväll är planerad i Eckerö 14 december 

Planerar skaffa enheltiga dräkter 

VL för ungdomssektionen ska framöver ordna ”talkaförsäkring” från förbundets sida då vi är arrangörer 

för ungdomsevenmang. 
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14 § Utbildningsfrågor 

I samband med besöket från SPEK diskuterades utbildning i ”72 timmar”. 

I 72 timmars koncept finns två olika typ av utbildningar:  

• En instruktörutbildning, som tar en hel dag. Människor som deltar i den här utbildningen blir 

själva 72 timmar instruktörer och kan efter utbildningen hålla 1-2 timmars lektioner i ämnet. 

• En 1-2 timmars lektion, som är menat för allmänheten och som ger information om hur man 

hemma bör förbereda sig för en störningssituation. 

SPEK har erbjudit sig att komma till Åland och kostnadsfritt hålla dessa utbildningar. 

Beslut: Beslöts att be SPEK komma och hålla kurserna på Åland under vintern. Innan detta frågar vi 

dock våra medlemmar så vi vet att det finns intresse att bli instruktör i ”72 timmar”. 

 

Utbildningsledaren gick igenom höstens planerade kurser i övrigt. Endast kurs i Släckningsarbete har 

hållits då flera andra kurser blev svårare än väntat att få på plats. Detta innebär att vi istället ser fram 

emot en vår med fler utbildningar än vanligt. 

 

Refreshkursen i rökdykning som varit efterfrågad hos kårerna lockade i slutändan inga deltagare. 

Utbildningsledaren kommer att kontakta kårerna och fråga om orsaken till varför anmälningarna uteblev, 

så vi vet om vi ska försöka ordna kursen på nytt. 

 

Efter att den nya rökdykaranvisningen togs i bruk på Åland har vi en situation där endel som gått kursen 

är färdiga rökdykare medan andra endast får fungera som skyddspar. Skillnaden består i om man klarat 

”Test av muskelstyrka” (det s.k. fystestet) eller inte. Det här har lett till att alla som gick kursen senaste 

vinter inte fått diplom för utförd kurs. Styrelsen beslöt att framöver särskilja på diplomen, så att det 

tydligt framgår om ”Test av muskelstyrka” klarats eller inte. 

 

  

15 § Övriga ärenden 

Henrika Österlund föreslog att ÅBRF blir medlem i Bärkraft.ax och berättade om organisationen. 

Beslut: Ärendet antecknades till kännedom och tas upp på följande möte. 

 

 

16 § Övrig info 

Bosse Karlsson tackar ÅBRF, och särskilt kårerna, för att vi hjälpt till med att få gamla VSFBK:s 

brandbil utrustad åt Ukraina. Bilen kommer troligen att stationeras i Zaporizjza. 
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17 § Mötets avslutande 

Nästa möte onsdag 18 januari.  

 

 

  

  

_______________________________ _______________________________ 

  

Mötesordförande    Mötessekreterare 

Jan Lindgrén   Tove Jansson 

 

 

Protokollet justerat den ___/___ 202___ 

 

 

 

 

_______________________________   

 

Protokolljusterare 

Maria Svedmark 

 


