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Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2023 Ordinarie medlemmar Ersättare 

Plats: Ålands Elandelslag [+] Jan Lindgrén, ordförande  

Tid: Onsdag 18 januari 2023 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 

[  ] Madeleine Lindblom 

[  ] 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 Gustaf Eriksson. 
Beslut: Till protokolljusterare valdes Kurt Erämetsä. 
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4 § Styrelsens konstituerande 

Styrelsen väljer viceordförande, kassör och sekreterare för år 2023. 

Förslag: Till viceordförande väljs Maria Svedmark, till kassör Sven-Anders Danielsson och till 

sekreterare Tove Jansson. 

Beslut: Till viceordförande valdes Maria Svedmark, till kassör Sven-Anders Danielsson och till 

sekreterare Tove Jansson. 

  

  

5 § Tidtabell för bokslut, verksamhetsberättelse och styrelsens möten 

VL presenterar tidtabellen. 

Förslag: Styrelsen diskuterar tidtabellen och godkänner den. 

Beslut: Tidtabellen godkändes efter smärre justeringar. 

 

  

6 § Årets verksamhet 

Styrelsen startar året genom att göra en plan för året, där utbildning, ungdomsverksamhet och 

verksamheten i övrigt gås igenom.  

Förslag: Den närmaste verksamheten diskuteras och ett preliminärt schema för årets verksamhet görs 

upp. 

Beslut: En plan över året gjordes upp.  
 

  

7 § Fördelning av ansvarskårer 

Förslag: Den nya styrelsen beslutar om fördelning av ansvarskårer. 

Beslut: Fördelningen av ansvarskårer godkändes. 

 

  

8 § Ansökan om ÅBRF:s förtjänstmedalj 

Förbundet har emottagit en ansökan om ÅBRF:s förtjänstmedalj. VL informerar närmare på mötet. 

 Förslag: Styrelsen förordar utdelningen av medaljen. 

Beslut: Styrelsen förordade utdelningen av medaljen. 

 
 

9 § Traktering på instruktörskursen, 72 timmar 

Instruktörskursen i 72 timmar hålls lördag 11 februari kl 09-15. Platsen är ännu inte slutligt bestämd, 

men vi hoppas kunna husera på Hotell- och Restaurangskolan. Eftersom det är en heldagskurs behövs 

både mat och kaffe under dagen. VL informerar vidare på mötet. 

Förslag: ÅBRF står för lokalhyra och traktering för samtliga deltagare i instruktörskursen i 72 timmar 

den 11 februari.  

 Beslut: ÅBRF står för lokalhyra och traktering för samtliga deltagare i instruktörskursen i 72 timmar den 

11 februari. 

 

  

10 § 

 

 

Info från verksamhetsledaren 

- Från 2022 års verksamhet har följande betalats till välgörande ändamål: 

* Gårdsfest 336 euro – ukrainax 

* 10 per deltagare vårmötet – ukrainax – 36 personer 

* Blåljusdag 259,65 - DUV 

 

- Kontaktuppgifter från kårerna håller på samlas in, samtidigt rekommenderas de som inte redan har det 

att skaffa en undersida på www.brandkar.ax, endast 80,60 inkl moms/år 

- Resan till räddningsinstitutet, förslag på konkreta datum håller på tas fram 
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11 § Info från ungdomsledaren 

- Höstavslutning hölls på Eckerö FBK i december, 75 personer deltog från fyra kårer 

- VL för ungdomssektionen har börjat titta på talkoförsäkringarna. 

 

 

12 § Utbildningsfrågor 

- 72 timmars föreläsning med Tom Lindell från SPEK planeras 10 februari i Kyrkby högstadium 

- Utbildning till instruktör i 72 timmar, lördag 11 februari 

- Ordförande och VL har träffat representanter för RÅL. De kommer att dra en 
släckningsmannakurs som riktar sig till kommunens fastighetsskötare. 

- Kårchefsdag planeras till den 11.3 

- Alla intresserade var inbjudna att göra Uleåborgstest hos Jomala FBK den 17.1 

 

  

13 § Övriga ärenden 

Beslut: Ekonomi: bidraget om 6 660 euro som ÅBRF fick av Lokal-Tapiola för ungdomsverksamheten 

reserveras för att användas inom de närmaste två åren, 2023 och 2024. 

 

 

14 § Övrig info 

Bosse informerade om den senaste resan till Ukraina, där man åkte ner med VSFBK:s gamla brandbil 

som nu är stationerad i Zaporiszjza, samt om den ukrainska ambassadörens besök på Åland. 

Beslut: Styrelsen bad Bosse komma och berätta sin historia vid ett tillfälle då alla intresserade från 

kårerna kan delta. 

 

  

15 § Mötets avslutande 

Nästa möte tisdag 14 februari.  

 

 

  

  
_______________________________  _______________________________ 

  

Mötesordförande    Mötessekreterare 

Jan Lindgrén   Tove Jansson 

 

 

Protokollet justerat den ___/___ 202___ 

 

 

 

 
_______________________________   

 

Protokolljusterare 

Kurt Erämetsä 

 

 


