Nytt i föreningen
Regionföreningsmöte
Den 28 november genomförde vi vårt stadgeenliga möte med regionföreningarna i Stockholm. Det
var en bra dag med mycket intressanta diskussioner. Vi pratade bl a om föreningens framtid och hur
vi kan bli mer synliga och tillgängliga för våra medlemmar. Styrelsen kommer att tillsätta en
arbetsgrupp som fortsätter det arbetet. Regionföreningarna berättade om sin verksamhet och vad de
behöver stöd kring. Under dagen diskuterade vi också vår medlemshantering och verksamhetsplan
och budget för 2019. Vi avslutade dagen med två föreläsningar om sommarens skogsbränder. Tack
Storstockholms brandförsvar för lån av lokaler!

Europeiskt möte, FEU
Det andra mötet med de europeiska brandbefälsföreningarna genomfördes i Tartu i Estland och vår
föreningssekreterare och vice ordförande Anna Andersson Carlin representerade föreningen. Vid
senaste mötet i Rom fick en arbetsgrupp i uppgift att arbeta vidare med förslag på en strategisk plan
för hur FEUs framtid och utveckling kan se ut. Det förslag som gruppen tagit fram genomarbetades
och vi diskuterade bl a vilka värden FEU ska stå för och hur medlemskapet ska utformas i framtiden.
Brandbefälsföreningarnas struktur ser väldigt olika ut i de olika länderna och det bör diskuteras
vidare hur detta ska appliceras på FEU och medlemskapet där. Vi diskuterade också det förslag som
lagts om ett ledarskapsprogram på europeisk nivå- vad skulle kunna ingå i det och vem kan bidra till
det. Vidare samtalades om andra framtida samarbets- och utvecklingsprojekt, t ex fortsättning på det
program kring deltidsorganisationer som vi berättat om efter mötet i Rom, samt hur vi ska göra vår
röst hörd inom Europa. Det var ett bra och givande möte som också innehöll flera intressanta
föreläsningar som t ex räddningstjänstens uppbyggnad på forskningsanläggningen CERN i Geneve,
kommande Interschutz 2020, forskning om dödsbränder i Europa och summering av projektet kring
testmetoder för stoppade möbler.

Möte om rekrytering till Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (RUB)
Hur kan vi tillsammans öka andelen brandingenjörer som söker till RUB? Den frågan diskuteras vid ett
möte som SSB hade tillsammans med MSB, högskolorna i Luleå och Lund (de som utbildar
brandingenjörer), studenter, lärare och Räddningstjänsten i Svedala.
En slutsats är att räddningstjänsterna i Sverige måste bli mycket bättre på att marknadsföra sig som
offentliga arbetsgivare. SBB kommer tillsammans med MSB att jobba vidare med frågan. SBBs
styrelse uppmanar alla räddningstjänster i Sverige att erbjuda praktikplatser, sommarjobb och boka
in marknadsföringsevent både i Luleå och i Lund. Vi har förmånen att jobba för medborgaren och det
måste vi sprida mer.
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