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PROTOKOLL

14.8.2002

Protokoll 5/2002
Plats Espskär, Kyrkslätt

Deltagare Erik Dannbäck, Mårten Strandell, Rolf Hurtta, Raimo Ruuskanen, Ulf
Ekblad, Max Johansson, Silvio Hjelt, Kenneth Seger, Anja Sandholm, Jahn-
Christer Karle.

Delgivs Harry Cavonius, Sabina Holopainen, Carl-Eric Ekberg, Mirka Lappi-
Kalliomäki, Andrea Åberg, Bebbe Dahl

1. Öppnande av mötet Erik Dannbäck öppnade mötet kl 18:00 och önskade styrelsen välkommen till
Espskär. Han tackade för arrangemangen i samband med brandkårsdagen och
MNB-lägret.

2. Justering Förra protokollet 04/2002 godkändes.

3. Anmälningsärenden Veikkola VPK har grundat damavdelning, berättade Raimo Ruuskanen.

4. Öppna ärenden Noterades att SMS-alarmeringen har börjat fungera ganska bra inom hela
området. Det ser ut att MNB inte behöver ta vidare åtgärder i saken.

5. Nya ärenden Fanns inte.

6. Verksamhetsledarens ärenden
Ulf Ekblad berättade att kursen i Första Hjälp är nästa, Bebbe Dahl sköter
arrangemangen. Därefter skulle det vara tur för rökdykningskursen, men
deltagarantalet verkar bli litet så man måste slå ihop sig med ÖNB eller VNB.

Hösten tävlingar är under planering.

7. Ungdomsledarens ärenden
Ingen ungdomsledare var på plats. Verkar som om lägret skulle vara på plus,
arrangemangen gick bra. Vädret var regnigt under första kvällen vilket
'skrämde' några deltagare.

8. Skattmästarens ärenden
Läget ser bra ut. Skattmästaren önskade att räkningen från medaljtillverkaren
skulle inflyta. Silvio Hjelt hör sig för.

LM Ericsson har flyttats till fabriksbrandkårer till understödande företag
eftersom brandkåren inte har någon verksamhet.

Kyrkslätt kommun har inte betalat sin medlemsavgift.
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9. Damsektionens ärenden
Damsektionen ansvarade för förplägningen under lägret.

10. Inkommande post Noterades att Merkkikeskus Oy har köpts upp av Rahapaja Oy. Tillsammans
skall de bilda Rahapaja Insignia Oy, kontaktuppgifter http://www.rahapaja.fi/

11. Utgående post Fanns inte.

12. Övriga ärenden Noterades att i UPL:s tävling är nästan alla domare från MNB.

Ett bibliotek i Massachussets har önskat att MNB:s historik skulle skickas till
dem, de samlar på finska FBKers historiker, berättade Silvio Hjelt.

FSB styrelsemöte är 28.8. Det ser ut som om både ordföranden och
verksamhetsledaren byts ut.

Gällande kongressen 2003 diskuterades arrangemangen. Dannbäck har
sammanställt en ansökan till Kulturfonden om understöd. Också till
Sparbanksfonden tänkte man skicka en ansökan.

Tävlingsplanen som sist användes är inte mera tillgänglig. Vidare är
skolornas sportplaner reserverade för skolavslutningen. Ulf Ekblad har hört
sig för med Esbo stad om andra alternativ, Länsi-Auto Areena sågs som ett
eventuellt alternativ.

Ulf Ekblad har reservera en dansmusikorkester. Tolkis hornkapell kunde vara
ett alternativ till marschorkester, Mårten Strandell jobbar vidare.

Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med arrangemangen.

13. Ärenden från FSB Diskuterades under övriga ärenden.

14. Nästa möte Blir ti 10.9 på Evitskog FBK kl 18.30. Ingen separat kallelse skickas!

15. Avslutande Mötet avslutades 19:00. Mårten Strandell tackade värden och värdinnan på
styrelsens vägnar för maten och för att styrelsen fick komma till skäret.

Justerat:

Max Johansson Erik Dannbäck
sekreterare ordförande
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