
 
 

 
 
   

   

Finlands Svenska Brand- & 
Räddningsförbund 

Föredragningslista: Årsmöte (vår- och höstmöte)  
 
Tid:  12 november 2020, kl. 18:00  
 

§ 1 Mötets öppnande 
   

§ 2 Val av ordförande för mötet 
 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 
 

§ 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare 
  
§ 5 Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutsförhet 
   
§ 6 Verksamhetsberättelsen för år 2019 

 
§ 7 Bokslut och revisionsberättelse för år 2019 

- C.A. Öhmans brandmannafond 
- FSBR 

 
§ 8   Fastställandet av bokslutet för år 2019 
 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer 

 
§ 10  Verksamhetsorganens mötesarvoden år 2019 för styrelsen, dam-, ungdoms- 

och andra arbetsutskott 
 
§ 12 Revisionsarvode 
 
§ 13 Medlemsavgifter för år 2021 
 
§ 14 Verksamhetsplanen för år 2021 
 
§ 15 Budgetförslaget för år 2021 
 
§ 16 Val av förbundsordförande för år 2021 

 
§ 17  Val av styrelsemedlemmar jämte personliga suppleanter för mandat- 

   perioden 2021 – 2022  
- Om möte så anser fördelas tre av platserna åt de lokalförbund som är i tur att 

avgå.    
   
  Mellersta Nylands Brandkårsförbund 
  Bernt Dahl med Sixten Malmström som suppleant. 
    
   Västra Nylands Brandkårsförbund 
   Kjell Flythström, ordinarie med Johan Träskman som suppleant. 
    
   Åbolands Brandkårsförbund  
   Kaj - Johan Karlsson, ordinarie med Rasmus Nyback som suppleant.  
    



 
 

 
 
   

   

Finlands Svenska Brand- & 
Räddningsförbund 

   Sakkunnig inom Brand- och räddning   
Torbjörn Lindström, ordinarie med Karl-Gustav Svedjebäck som suppleant. 

 
I styrelsen fortsätter för perioden 2020 – 2021 

  Svenska Österbottens Räddningsförbund 
  Joni Staffas som ordinarie med Cecilia Österlund som suppleant.  
   Ålands Brand- och Räddningsförbund 
   Jan Lindgrén som ordinarie med Marie Swedmark som suppleant. 
   Östra Nylands Brandkårsförbund 
   Hans-Peter Lindgren som ordinarie med Tom Westerlund som suppleant. 
   Sakkunniga inom Brand- och räddning 

Clas Tallberg som ordinarie med Karl Nordlund som suppleant. 
Sakkunniga inom Damverksamhet 

   Satu Wikström som ordinarie med Gunnel Hellström som suppleant. 
   Sakkunniga inom Ungdomsverksamhet 

Sabina Holopainen som ordinarie med Johan Ehn som suppleant 
 

§ 18   Väljs en revisor med personlig suppleant samt, om höstmöte så anser väljs 
en verksamhetsgranskare med en personlig suppleant för år 2021 

 
§ 19  Uppdatering av stadgarna 
   Styrelsen föreslår att §9 i stadgarna uppdateras med tillägget att man kan delta i 

förbundets allmänna möte på distans. Se den kursiva texten i nytt tillägg här 
under. 
§ 9  
Förbundsmöten 

  
 Förbundet sammankommer årligen till två ordinarie förbundsmöten, ett vårmöte 

och ett höstmöte. Vårmötet hålls före utgången av juni månad och höstmötet 
före utgången av december månad. Förbundsmötet sammankallas av styrelsen. 
Kallelse till förbundsmöte skall göras till medlemmarna minst 30 dagar innan 
mötet. Varje ordinarie medlem har en röst vid respektive möte. Rösten får 
användas av representant som medlem befullmäktigat. Representant med 
fullmakt får icke representera flera medlemmar. Övriga mötesdeltagare innehar 
yttranderätt men inte rösträtt. 
 
Nytt tillägg till § 9  
Styrelsen kan besluta att deltagande i förbundets möte kan ske på distans med 
hjälp av datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. Beslutet 
måste i så fall fattas i så god tid att information om saken kan inkluderas i den 
officiella möteskallelsen. Förbundsmötet fastställer en omröstnings- och 
valordning, i vilken skall intas sådana bestämmelser om röstning och val som 
behövs för att komplettera dessa stadgar i denna fråga. 

 
§ 20  Övriga ärenden 
    


