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Styrelsemöte 12.10.2005 
 
 
 
 
1§ Mötet öppnades på Kyrkslätt FBK av ordförande Erik Dannbäck kl. 18.52 
 
2§ Mötesdeltagare: 

Erik Dannbäck, Anja Sandholm, Rolf Hurtta, Jahn-Christer Karle, Raimo 
Ruuskanen, Kenneth Seger, Bernt Dahl, Sabina Holopainen 

Delgives:  Uffe Ekblad, Christoffer Weber, Andrea Åberg, Pio Hjelt, C-E Ekberg. 
 
3§ Ordförande tackade Kyrkslätt FBK för mötesservering. 
 
4§ Anmälningsärenden 

 
• Rolf Hurtta uppvaktades på 60 årsdagen 8.8.2005 med förbundets standar. 
• Silvio Hjelt uppvaktades på 60års dagen 6.10.2005 med Aaltovas 

   
5§ Styrelsemedlemmarna undersökte MNB:s prisskåp som finns på Kyrkslätt FBK. Skåpen 
innehåller bl.a. MNB:s plaketter, pokaler samt ett arkiv. Ett nytt vitrinskåp inköps för placering 
i Långvik FBK. Innehållet i skåpen flyttas till behövliga delar till Långvik. Ägande rätten till de 
tomma skåpen överförs till Kyrkslätt FBK.  
 
6§ Kallelse till höstmötet den 11.11 på Majvik är skickat till avdelningarna 
I tur att avgå från styrelsen är: 

• Raimo Ruuskanen (undanbett sig återval med ålderns rätt) 
• Sabina Holopainen 
• Jahn-Christer Karle 
• Erik Dannbäck 
• samt styrelsens suppleanter 

 
Budgetförslaget presenterades av Karle och godkändes av styrelsen 
Verksamhetsplanerna är under slutarbete och finns tillgänglig vid höstmötet  
Styrelsen föreslå för höstmötet att Mårten Strandell skall kallas till förbundets hedersmedlem. 
 
 
7§ Övriga ärenden 
   

• Utdelning av standarer samt plaketter 
 

*Reglerna för utdelning av föreningens bordstandar borde 
uppdateras. Ordförande presenterade kort stadgarna från 1952 som 



är justerare 1973. Bearbetningen av de nya stadgarna sköts av 
ordförande. Samtidigt görs också stadgar för MNB plaketten. 
 

• En redogörelse av styrelsemedlemmarnas förtjänsttecken är under 
bearbetning. Styrelsemedlemmarna meddelar Kenneth Seger vilka 
förtjänsttecken de innehar, inkluderande både MNB:s samt övriga 
förtjänsttecken.  

 
• Navala FBK har inlämnat ansökan för förtjänsttecken. Dahl presenterade 

ansökan. Dahl tar kontakt med Navala FBK för tilläggsinformation och beslöts 
att ärendet bordläggs för precisering. 

 
• MNB:s tävlingsstadgar diskuterades och styrelsen konstaterade att de bör 

uppdateras. Verksamhetsledaren, ungdomsledaren samt damorganisationen 
gör en redogörelse över ärendet och eventuella förslag till korrigering av 
gällande stadgar och vid behov nya stadgar. 

 
• Ruuskanen påminde om brandpumpen och dess placering. Holopainen utreder 

om Kyrkslätt FBK skulle vara intresserad. 
 

8§ Verksamhetsledarens ärenden 
 

• Klareringstävlingen hölls 10.10, fem tävlingslag deltog. 
 
• Räddningstävlingen hålls 7.11 

 
• Seminariedagarna för våren 2006 är under arbete. Ämnen diskuterades, 

förslag: 
* Storolyckor ( t.ex. Tsunami) 
* Clas Tallberg (Finnish Rescue Force) 
* Förstadelvården 
* Förstatligandet av bl.a. räddningsväsendet och dess inverkan på 
enskild brandkår 

 
9§ Skattmästarens ärenden 
   

• Budgetförslaget presenterades i § 8 och godkändes. 
 
10§ Ungdomsledarens ärenden 
 

• Redskaps- och kombinerade tävlingen arrangerades den 2.10, tre lag deltog. 
 
• Ungdomsledaren deltog i FSB:s utskottsmöte den 10.9. Utskottet planerade/ 

föreslog hur FSB kunde utvecklas i framtiden. Uppgiften hade framförts av en 
arbetsgrupp inom och utsedd av FSB:s styrelse.  

 
 



• Rovaniemi 2006 diskuterades. Detaljer gällande MNB:s deltagande fortfarande 
oklart. 

 
• Ansökan till stiftelser gällande stöd för ungdomsverksamhet är under arbete.  

 
• Obbnäs 2007(?) – ansökan borde göras under hösten (november) 2005. 

Ungdomsledaren och ordförande sköter ärendet. 
 
11§ Damorganisationens ärenden 
  

• Damerna har också tagit ställning till förslaget gällande FSB:s utveckling. 
Förslaget skickades till FSBD.  

 
• Två Damlag deltog i Redskapstävlingen den 2.10. 

 
• FSBD:s seminariedagar hålls i Kasnäs den 5-6.11. 
 

12§ Inkommande post 
  - 
13§ Utgående post 
  -  
14§ Information från FSB 
 

• Erik presenterade aktuella ärenden från FSB, närmast förslaget till 
organisationsmodell samt frågor gällande personalen. 

 
•  Erik presenterade ärenden som pågår i SPEK, närmast gällande SPEKs 

organisation, budgetering, uppföljning, flerårsplan samt arbetet via 
länsförbundens arbetsforum som fungerar som primusmotor i denna 
utvecklingsfas.  SPEK:s 100års jubileum går av stapeln 20.5.2005 

 
 
Nästa möte hålles i samband med höstmötet den 11.11 på Majvik. Sedan är det ”Julgröt” den 
10.1.2006 hos Sökö-Sommarö FBK-VPK om möjligt. Kenneth sonderar med Toffe och Erik 
kontaktar catering för maten. Toffe meddelat att herr och damstyrelserna tillsammans med 
hedersordförandena/medlemmarna är välkomna. 
 
Mötet avslutades av ordförande kl. 20.30 
 
Bilagor: Budgetförslag, Verksamhetsplaner 
 
 
 
 
ERIK DANNBÄCK     SABINA HOLOPAINEN 
Ordförande      Sekreterare 


