
 
 

 
 
   

   

FSB - Finlands Svenska  
Brand- & Räddningsförbund 

Protokoll: Vårmöte 2015 
Plats: Hotel Kungsvägen, Esbo 
Tid: 24 maj 2015, kl.13:00 – 13:45 
 

§ 1  Mötets öppnande 
- Förbundets ordförande Thomas Blomqvist öppnade vårmöte och hälsade 

alla välkomna. 
   

§ 2 Val av ordförande för mötet 
- Till mötets ordförande valdes förbundets ordförande Thomas Blomqvist. 

 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 

- Till mötets sekreterare valdes organisationschef Roger Roos. 
 
§ 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare 

- Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ann-Charlott Bender,  
Ingå FBK och Jens Tegengren, Grankulla FBK  
 

§ 5 Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets 
beslutförhet 
- Konstaterades de befullmäktigade mötesdeltagarna genom namnupprop. 

42 befullmäktigade mötesdeltagare var närvarande. Konstaterades även 
att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 
§ 6  Verksamhetsberättelsen för år 2014 

- Möteshandlingarna och verksamhetsberättelsen bör vara tillgänglig på 
förbundets hemsida i god tid före mötet. 
 

- Verksamhetsberättelsen för år 2014 behandlades och godkändes. 
 

§ 7 Bokslut och revisionsberättelse för år 2014 
 

- C.A. Öhmans brandmannafond 
- Bokslutet och revisionsberättelsen för C. A. Öhmans stipendiefond för  

år 2014 behandlades och godkändes. 
 

- FSB 
- Bokslutet och revisionsberättelsen för FSB – Finlands Svenska Brand- 

och Räddningsförbund för år 2014 behandlades och godkändes. 
 
§ 8   Fastställandet av bokslutet för år 2014 

- Bokslutet för C. A. Öhmans stipendiefond för år 2014 fastställdes. 
 

- Bokslutet för FSB – Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund för 
år 2014 fastställdes. 

 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer 

- Styrelse och funktionärer beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  



 
 

 
 
   

   

FSB - Finlands Svenska  
Brand- & Räddningsförbund 

§ 10 Uppdatering av verksamhets- och resultatplanen för år 2016 - 2020 
- Roger Roos redogjorde för innehållet och målsättningen med verksam-

hets- och resultatplanen som omarbetas för att gör planen mera lätt läst. 
Utkastet till ny plan skickas till lokalförbunden som under sommaren, som 
behandlar och kommer med förslag till innehållet senast den 28 augusti 
2015 till FSB:s kansli. 
 

- FSB Dam- och Ungdomsarbetsutskott gör egna förslag till verksamheten i 
planen. 

 
§ 11 Övriga ärenden 

- Ordförande Thomas Blomqvist informerade om arbete och planerna för 
att stärka ekonomin som styrelsen gjort för år 2015.  
 

- En tyst minut hölls i samband med kongressen öppnade på lördagen den 
23 maj för: 
- Räddningsdirektör/Hedersmedlem Boris Aarnio som avled i en ålder 

av 70 år den 25.12 2014. 
- Riksdagsledamot/Hedersordföranden Per-Henrik Nyman som avled i 

en ålder av 88 år den 11 mars 2015.  
- Räddningschef/styresledamot Ole Wik som avled i en ålder av 62 år 

den 7 maj 2015.  
 

- Rolf Hurtta avtackades för sin tid som suppleant i FSB:s styrelse med 
FSB:s väggklocka nr 13. 

 
- Hedersordförandena Ulla-Maj Wideroos hälsade till alla kongress-

deltagare och beklagade att hon inte kunde närvara. 
  

§ 12 Mötet avslutas 
 

- Bernt Dahl från Mellersta Nylands Brandkårsförbund, tackade kongess-
deltagare och överlämnade ”arbetshandskarna” åt Hans-Peter Lindgren 
från östra Nylands Brand- och Räddningsförbund. Hans-Peter Lindgren 
hälsade alla välkomna till Östra Nyland 2016. 
 

- Förbundets ordförande avslutade vårmötet kl. 12.45 med modersmålets 
sång.  
 
 

 
Thomas Blomqvist   Roger Roos 
ordförande    sekreterare 

 
 
 Protokolljusterare 

 
 

Ann-Charlott Bender    Jens Tegengren 


