
 Årsmöte 2021-04-22 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 

Föreningen Sveriges Brandbefäl - Stockholm-Gotland 

2020-01-01 till 2020-12-31 

 

Aktiviteter  
Föreningen har under 2020 genomfört följande aktiviteter: 

• Styrelsen eller utskotten har genomfört totalt 3 medlemsaktiviteter. Dessa 

har innefattat: 

− Medlemsmöte den 22 januari innehållande intervju av Hillevi 

Engström samt föredrag om branden i SL:s bussgarage 2018. I 

anslutning anordnades en kamratafton 

− Årsmötet genomfördes som planerat den 21 april men på distans 

via Teams. 15 personer deltog 

− Medlemsmöte och sommaravslutning genomfördes den 25 juni på 

distans där MSBs projekt, Ett enhetligt ledningssystem för 

kommunal räddningstjänst presenterades. Cirka 20 medlemmar 

deltog 

− Plan- och byggutskottet ordnade den 8 december ett möte om 

brandsäkerhet i trähus med föreläsare från olika branscher. 47 

personer deltog 

• Styrelsen har genomfört 8 styrelsemöten.  

• Styrelsen har skickat ut 3 medlemsblad under året. 

 

Inställda aktiviteter  

Föreningen har under 2020 ställt in vissa aktiviteter på grund av rådande pandemi. 

Aktiviteter som var planerade men som ställts in är: 

- Föreläsningen med Cecilia Uneram och Roger Valberg om deras arbete på 

plats i Albanien efter jordbävningen i slutet på november 2019  

- Ljugarlunchen med seniorutskottet  

- Besöket på nya Sollentuna brandstation inklusive föreläsningen av Ola 

Mårtensson med titeln ”En inkluderande räddningstjänst” 
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Styrelsens verksamhet 

Styrelsen har under året arbetat med att skapa attraktiva arrangemang för sina 

medlemmar. Styrelsen har behövt arbeta med att anpassa aktiviteterna efter rådande 

pandemi och strävat efter att genomföra aktiviteterna på distans. I de fall det ej varit 

lämpligt har aktiviteten ställts in. Styrelsen har arbetat vidare med att digitalisera 

medlemsmöten och hitta möjligheter att dela informationen digitalt till 

medlemmarna.   

Styrelsen påbörjade en planering för ett större evenemang till hösten 2020 men som 

fått avvakta tills vidare på grund av rådande pandemi. Styrelsen anser att det finns 

fler fördelar att hålla en sådan aktivitet fysiskt därav att det skjutits upp på 

obestämd framtid. Fokus har i stället legat på att driva kortare digitala seminarium 

för medlemmarna.   

Styrelsen har även diskuterat ett eventuellt namnbyte på regionföreningen då 

medlemmar utanför stockholm-gotland ingår i föreningen. Dock avvaktas planerade 

förändringar i riksstyrelsens stadgar innan nytt namn kan föreslås.  

 

Utskottens verksamhet 

Plan- och byggfrågor 

Utskottet för Plan- och Byggfrågor har haft möten kontinuerligt under året. En ny 

ordförande och nya medlemmar i utskottet har tillkommit under 2020.  

I december arrangerades ett medlemsmöte innehållande brandsäkerhet i trähus där 

47 personer deltog.  

 

Ledarskap 

Ledarskapsutskottet har inga genomförda aktiviteter under året.   

 

Räddningstjänst 

Utskottet har ej haft en utskottsordförande under året. 

 

Senior 

Seniorutskottet hade en planerad aktivitet i april 2020 i form av ljugarlunchen ”Man 

in the Moon” som ställdes in p.g.a. rådande pandemi.  
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Måluppfyllelse - kommentarer 

Vid årsmötet 2020-04-21 beslutades mål för verksamheten 2020. Mål för 

Föreningen Sveriges Brandbefäl - Stockholm-Gotlands län var att: 

− verka för en professionell samverkan mellan personer och föreläsare som är 

aktiva inom föreningens intresseområde, 

− erbjuda aktiviteter som ska bidra till att öka medlemmarnas kompetens, 

− genomföra minst 3 medlemsaktiviteter per halvår inklusive kamratträffar 

− genomföra minst 1 medlemsaktiviteter på Gotland 

− anordna 2 kamratträffar per halvår, 

− sträva efter fler medlemmar och fler deltagare på våra sammankomster 

− under året redovisa resultat från utskotten, 

− utge 2 medlemsblad per halvår, 

− sprida information om föreningens aktiviteter via tidningen 

Räddningsledaren, 

− förbättra möjligheterna att sprida information om föreningens olika 

aktiviteter via hemsidan och andra möjligheter via internet  

− verka för att dela ut ett stipendium till någon av föreningens medlemmar. 

 

På grund av rådande pandemi har en del aktiviteter ställts in då de ej bedömts vara 

lämpliga att genomföra digitalt.  

 

Bedömning 

Under året har vissa begräsningar funnits i att genomföra fysiska aktiviteter. 

Gällande antalet medlemsaktiviteter och kamrataftnar har målen inte helt kunnat 

uppfyllas. Föreningen har dock kunnat genomföra en del aktiviteter och anpassat 

dessa digitalt där det ansetts lämpligt. 

 

Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att målsättningen för år 2020 i 

väsentliga delar har uppfyllts.  

 

Medlemmar 

2020-12-31 hade föreningen 317 medlemmar. 

 

 

  

http://brandbefal-stockholmgotland.se/
http://www.brandbefal.se/
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Förtroendeposter 2020 

Styrelsen 

 

Ordf Magnus Wallin Sida (f.d. räddningstjänsten Norrtälje) 

V Ordf Victoria Luoma Södertörns brandförsvarsförbund 

Sekreterare Lina Holgersson Länsstyrelsen Stockholms län 

Kassör Gunnar Neselius Storstockholms brandförsvar 

Ledamot Mikael Lundh Storstockholms brandförsvar 

Ledamot Lars Anderman Sv Skorstensfejaremästares riksförbund 

Ledamot Torwald Snickars  Länsstyrelsen Stockholms län 

Ledamot Anders Ahlström MSB  

Suppleant Susanne Hessler Brandskyddsföreningen 

Suppleant Anders Klarström SOS Alarm  

Suppleant Peter Schöön Räddningstjänsten Gotland 

Suppleant Mats Kumblad Brandkåren Attunda 

Suppleant Emil Ringh Södertörns brandförsvarsförbund 

Adjungerad  Nina Bergström MSB (f.d. Storstockholms brandförsvar)

  

 

Utskotten och dess ordförande 

 

Ledarskapsfrågor  Gunnar Hansson Södertörns brandförsvarsförbund 

Plan- och byggfrågor Victoria Luoma  Södertörns brandförsvarsförbund 

Räddningstjänst Vilande - 

Seniorutskottet  Lars Hjelmberg Pensionär 

Olycksundersökningar Vilande  - 

 

Övriga föreningsfunktionärer  

 

Revisorer Katarina Wadensten Brandkonsulten AB 

 Greger Persson f.d. Storstockholms Brandförsvar 

 

Revisorssuppleanter Anders Palm Storstockholms Brandförsvar 

 Minna Bodin MSB 

  

Valberedning  Jesper Boqvist Brandskyddsföreningen  

 Liisa Honkaranta, Storstockholms brandförsvar 

 Tomas Strandman Storstockholms brandförsvar 

 Erik Öberg Briab  

 

http://brandbefal-stockholmgotland.se/
http://www.brandbefal.se/
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Medlemsavgift  

Medlemsavgiften har för året varit 250 kr som oavkortat gått till Föreningen Sveriges 

Brandbefäl (SBB). I avgiften ingår prenumeration på tidningen Räddningsledaren som 

utkommer 4 gånger per år samt medverkan vid de flesta av föreningens aktiviteter 

förutom konferensen/utbildningsdagarna eller förtäring vid Ljugarluncherna samt 

vissa resor. 

 

Stockholm 2020-04-08 

 

Victoria Luoma  

Vice ordförande 
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