
 
 

 
 
   

   

FSB - Finlands Svenska  
Brand- & Räddningsförbund 

Protokoll: Vårmöte 2013 
Plats: Vasa 
Tid: 26 maj 2013, kl.12:00 – 12:20 
 

§ 1  Mötets öppnande 
- Förbundets ordförande 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 Sabina Holopainen, Kyrkslätt 
FBK och Johan Träskman, Ingå FBK  
 

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

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

 
§ 6  Verksamhetsberättelsen för år 2012 

- Verksamhetsberättelsen för år 2012 behandlades och godkändes. 
 
§ 7 Bokslut och revisionsberättelse för år 2012 

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

2012 behandlades och godkändes. 
 

- Bokslutet och revisionsberättelsen för FSB – Finlands svenska brand- 
och räddningsförbund för år 2012 behandlades och godkändes. 

 
§ 8   Fastställandet av bokslutet för år 2012 

- Bokslutet för C. A. Öhmans stipendiefond för år 2012 fastställdes. 
- Bokslutet för FSB – Finlands svenska brand- och räddningsförbund för år 

2012 fastställdes. 
 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer 

- Styrelse och funktionärer beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2012.  

  



 
 

 
 
   

   

FSB - Finlands Svenska  
Brand- & Räddningsförbund 

§ 10 Uppdatering av verksamhets- och resultatplanen för år 2014 -2018 
- Roger Roos redogjorde för innehållet och målsättningen med 

Verksamhets- och Resultat planen. Lokalförbunden och FSB:s övriga 
medlemmar uppmanades att bekanta sig med innehållet och skicka sina 
förslag till ändringar och tillägg i planen till styrelsen senast den 
30.8.2013.    

 
§ 11 Övriga ärenden 

- Förbundet tackade Christer Friis för sitt jobb i FSB styrelse samt att 
bevaka FBK:s intressen i Åboland med SPEK:s förtjänstkors. 
 

§ 12 Mötet avslutas 
 

- Kai Paldanius från Svenska Österbottens Räddningsförbund, tackade alla 
kongressdeltagare och överlämnade ”arbetshandskarna” åt Kim Olin och 
Johan Träskman från Västra Nylands Brandkårsförbund. Kim Olin 
hälsade alla välkomna till Västra Nyland den 25 - 26 maj 2014. 
 

- Förbundets viceordförande avslutade vårmötet kl. 12.55 med 
modersmålets sång.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Blomqvist   Roger Roos 
ordförande    sekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 Protokolljusterare 

 
Sabina Holopainen    Johan Träskman 

 


