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PROTOKOLL

14.8.2003

Protokoll 6/2003
Tid och plats 13.8.2003 kl 17:30, hos Dannbäcks i Honskby

Deltagare Erik Dannbäck, Max Johansson, Jahn-Christer Karle, Mårten Strandell, Anja Sandholm,
Bernt Dahl, Sabina Holopainen, Ulf Ekblad, Andrea Åberg, Raimo Ruuskanen, Rolf Hurtta

Delgivs Harry Cavonius, Silvio Hjelt, Mirka Lappi-Kalliomäki, Carl-Eric Ekberg, Kenneth Seger

1. Öppnande av mötet Erik Dannbäck öppnade mötet kl 17:45.

2. Justering Förra protokollet 5/2003 godkändes.

3. Anmälningsärenden Brandkårsdagen gick bra, Erik Dannbäck tackade Evitskog för arrangemangen. Likaså gick
kongressen bra och arrangemangen fungerade.

4. Öppna ärenden Mårten Strandell har diskuterat med Kyrkslätt FBK, de kan tänka sig att ta en vitrin för MNB:s
föremål i sin lokal. Andrea Åberg och Mårten Strandell jobbar vidare med Kyrkslätts styrelse.

Silvio Hjelt planerar vidare MNB-plaketten. J-C Karle påminner Silvio Hjelt.

5. Nya ärenden Kongressredovisningen till kulturfonder borde slutföras, Erik Dannbäck och J-C Karle jobbar
vidare. MNB skall fakturera FSB för matdrycken, busstransporten och tävlingskostnaderna.
Kongressen gick ca 1.000 euro på förlust.

Erik Dannbäck skickar tackbrev till Olavi Louko på Esbo stad för kongressen och till Finska
Socker för visiten till fabriken.

6. Verksamhetsledarens ärenden
Man kom överens om att lämna i mellan årets seminariedag eftersom det blev i mellan i
februari. Enligt planerna anordnas seminariedagen nästa gång i februari 2004.

Bebbe Dahl berättade att höstens program håller på och startar. Kursen i första delvård blir i
Evitskog. Tävlingarna hålls som planerat.

7. Ungdomsledarens ärenden
Sabina Holopainen berättade att tre kårer från MNB ställde upp på läger i Nedervetil.

Ungdomslägret blev inhiberat eftersom det inte var tillräckligt många anmälda. Man får fundera
ifall MNB i fortsättningen borde hålla ungdomsläger vart annat år.

8. Skattmästarens ärenden Helsingfors stad har inte betalt sin medlemsavgift, J-C Karle tar kontakt med staden.
Medaljlagret börjar vara tomt, medaljtillverkaren skall påminnas.

I frågan om diplomen belöts att man i fortsättningen skriver ut färdigt ”underskrivna” diplom.

9. Damsektionens ärenden Fanns inte.
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10. Inkommande post Fanns inte.

11. Utgående post Fanns inte.

12. Övriga ärenden Fanns inte.

13. Ärenden från FSB Tekniikan sanastokeskus jobbar med att verifiera brandbranschens termer, FSB är med i
arbetet.

Inom FSB har diskuterats arbetsskydd och den frivilliga peronalens och de frivilliga kårernas
roller ur arbetsskyddssynpunkt i samband med utryckninar och övningar. Ansvaret är oklart då
det inte finns något anställningsförhållande mellan personalen, kårerna och kommunerna.

Inom FSB:s styrelse har man kartlagt och kommit överens om de olika styrelse ledamoternas
expertområden.

FSB kongressen 2004 blir i Borgå 29--30.5. Åboland är i turen 2005, då kan kongressen bli en
vecka senare för att inte kollidera med skolavslutningen. 2006 blir kongressen på Åland.

Tävlingssponsorerna, Sampo och Pohjola, har varit ointresserade att delta i tävlingsarbetet.
Tävlingsstadgarna går ut i år.

Erik Dannbäck representerar MNB på FSB:s höstmöte och studiedagar 13--15.11.03 i
Mariehamn. Andra intresserade av studiedagarna är välkomna, man kan övernatta på Hotel
Park 018-14130 till FSB:s specialpris på 65 euro. 7.11. är sista anmälningsdagen.

Länsförbundens omorganisering är på is då länsförbunden inte var intresserade att ansluta sig
till nya "SPEK".

Utbildningens innehåll och dess arrangemang i och med regionaliseringen diskuteras inom
FSB. I dagens läge ansvarar UPL för alla kurser.

Avtalens förnyande i samband med regionaliseringen går långsamt, avtalen är officiellt flyttade
till regionen men avtalen har inte skrivits om. Ur MNB:s synvinkel ser fältet ganska splittrat ut
inom Västra-Nylands-område.

Vidare diskuterades MNB:s framtida roll med hänsyn till VNB, SSPL (V-N) och UPL och
tanken med ett närmare samarbete med exv VNB väcktes.

14. Nästa möte Nästa möte blir to16.10.2003 kl 18:30 på Helsingfors FBK, J-C Karle reserverar. Ingen separat
kallelse skickas! Höstmötet blir 7.11. kl 19.00 på Majvik, styrelsen samlas kl 18.30, Anja
Sandholm reserverar. Också damerna håller höstmötet samma tid. Anja tar emot
reserveringarna 040-538 3910, anja.sandholm@kirkkonummi.fi

15. Avslutande Mötet avslutades kl 19:55.

Justerat:

Max Johansson Erik Dannbäck
sekreterare ordförande


