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Förtroendevalda 2015: 
 
Styrelse: 
Dan Lindblom  Ordförande 
Ove Söderman  Vice ordförande 
Sven-Anders Danielsson Kassör 
Jonathan Brenner  Medlem 
Marcus Rosing  Medlem 
Robin Gustavsson  Medlem 
Ralf Göstas  Medlem 
 
Revisorer: 
Kenneth Mörn  Ordinarie 
Gustav Sirén  Ordinarie 
Håkan Lundberg  Suppleant 
Mats Jansson  Suppleant 
 
Befäl: 
Christian Rögård  Kårchef 
Ove Söderman  Vice kårchef 
 
Ungdomsledare: 
Jonathan Brenner  Ansvarig ledare 
Robin Gustavsson  Ledare 
Mats Jansson  Ledare 
Alfons Eriksson  Ledare 
Carl-Johan Mattsson  Ledare 
 
Rustmästare: 
Dan Lindblom  Ansvarig rustmästare 
Alfons Eriksson  Rustmästare 
Mats Jansson  Rustmästare 
Kurt Erämetsä  Rustmästare 
Carl-Gustav Lindblom  Rustmästare 
Sven Jansson  Rustmästare 
 
Övriga förtroendeposter: 
Sven-Anders Danielsson Intendent 
Johan Jansson  Intendent 
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Utryckningstjänst 
Under 2015 hade kåren 41 alarm, varav 15 automatalarm. Således ett jämförbart 
år med 2013 och 2014 (32 och 47). Genomsnittet för perioden 1998 – 2014 
ligger på 41,6 larm/år. Tre brand i byggnad, två markbränder, elva trafikolyckor, 
två tankbilslarm och ett förstärkningslarm till annan kommun samt ett första 
delvårdslarm och flera lyfthjälpslarm finns bland de uppdrag som kåren larmats 
till under året. 
 
Övnings och kursverksamhet Kåren har samlats till övning 18 gånger under året. Medeltalet per övning var 
9,4. På utbildningssidan konstateras att Elin Söderman och Ronny Gustavsson 
gått släckningsmanskurs. I slutet på mars var fem kårmedlemmar tillsammans 
med Östra Saltviks FBK till Skövde och övade insatser under en heldag. Ett 
givande arrangemang som säkerligen får en fortsättning i någon form. Första 
delvårdsgruppen har haft regelbundna övningar under året.  
 
Ungdomsavdelningen Vid årets början var 22 ungdomar inskrivna, 5 st nya kom med under året. 19 
övningar hölls under verksamhetsåret.  
Under sommaren deltog vi också i FSB:s läger på Korpo, Gyltö garnison med 
två ledare och sex ungdomar. På hösten hölls lokalläger på Naturbruksskolan där 
vi var med tio ungdomar och två ledare. Träningsdräkter har avdelningen 
införskaffat under året i samarbete med ÅBF. 
 
Styrelsen Styrelsen har hållit fem protokollförda möten under året, större frågor har varit 
införskaffande av nya rökskydd, löparbandet har bytts ut, A-Fordens framtida 
placering samt årsfestens utformning är bland annat ärenden som styrelsen 
behandlat. På höstmötet togs också beslut om att ett alarmkvitteringssystem 
skall införskaffas, vilket styrelsen sedan verkställt. 
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Övrig verksamhet 
Årsfesten, i vanlig ordning arrangerad i samarbete med Första Hjälp gruppen 
hölls den 7 mars på Breidablick.  
Intressepriserna för 2014 tilldelades Sven Jansson och Samuel Sandholm. 
”Brand-Jannes” vandringspokal tilldelades Kurt Erämtesä 
Bevakning vid Rallysprinten i Åttböle ställde vi upp med. 
Vårmötet hölls den 17 april på brandstation i Godby. 
På Källbo skolas aktivitetskväll i maj ställde kåren upp med en styrka och 
släckbil samt tankbil där eleverna fick prova på brandsläckning. 
Vår veteranbil, A-Forden fick ett riktigt uppsving under året och togs till heders 
igen och deltog både i A-Fordsrally runt Åland med Svenska A-Fords klubben i 
juni samt i veteranbrandbilsrally i augusti. Då hade vi också öppet hus på 
brandstation i Godby. A-Forden kommer också att få en ny placering på 
veteranbilsmuseet som byggs i Geta. 
På Skördefestloppet i Svartsmara deltog kåren med förstahjälp vakter. 
Höstmötet hölls den 13 november på Smakbyn i Kastelholm. 
Under året har det också, med undantag för sommaruppehållet, varit 
vattengymnastik varje fredag i simhallen i Godby. 
 
 
 
Styrelsens tack I denna berättelse omnämns enbart en del av det omfattande arbete och 
engagemang som många av kårens medlemmar lägger ner. Därför vill styrelsen 
rikta ett stort tack till alla dem som lägger ner en stor del av sin fritid på FFBK: s 
olika verksamheter. Ingen nämnd och ingen glömd.  
 
 
Godby den 7 mars 2016 
 
 
 
 
 
____________ 
Ove Söderman 
V. Ordf. 
 
 


