Protokoll styrelsemöte 20190124
§1

Mötet öppnas

§2

Val av justerare
Johan Nilsson valdes till justerare.

§3

Räddningsledaren
Vi avvaktar fortfarande besked från Ulf Lago efter hans möte med Värends
räddningstjänst.

§4

VP2019, beslut
VP antogs med tillägget att tidningen Räddningsledaren ska ges ut i fyra
nummer.

§5

Hearing räddningschefer, 5 mars
Förslag till beslut:
-

-

Med avseende på befälsmötet i Helsingborg, Brand 2019, Halmstad, mm så kan det vara
svårt att få till en konferens på mindre än två månader.
Vi försöker få till att filma ett samtal om nyheterna med JÅB och folk från MSB (Janne) och
sända detta på vår hemsida/youtube med inloggningsmöjligheter för medlemmar så får vi ut
budskapet till medlemmarna. Ett alternativ till en konferens.

Vi genomför en kulturkonferens i slutet av september, 2019 i Stockholm
Vi bokar en tid i sen september och annonserar ut datumen redan nu och i samband med
Brand2019.
Tema Kultur och då må workshops/erfarenhetsåterkopplingar mellan räddningstjänsterna
och gärna en påbyggnad på Halmstads projekt. Kan dela in mindre block med få deltagare i
för att få en bra diskussion och inga inköpta föreläsare. Tokigheterna vet vi redan, nu vill vi
lyfta fram goda konkreta exempel.

Beslut att genomföra en räddningschefs/förbundschefsträff i oktober med
fokus på kultur. Sandra, Johan och Johan ansvarar för planeringen.
Förslag att spela in film med Jan och Jan-Åke med ett samtal kring utredningen.
Andreas pratar med Lina Holgersson och Nina Bergström om de kan ta ansvar
för detta.
Föreningen Sveriges Brandbefäl
115 87 Stockholm
www. brandbefal.se
facebook.com/SBBSverige
@SBBOrdf

§6

Arbete efter regionträffen, utifrån Ninas presentation
Förslag att styrelsen träffas i april tillsammans med Nina för att starta upp
arbetet. Viktigt att vi börjar det praktiska arbetet snabbt.
I samband med Brand2019 tänker vi oss intervjua föreläsare, samtala om
dagens föreläsningar mm och sedan lägga ut för medlemmarna.

§7

Rapport från rådet för chef och ledarskap
Andreas berättar om det dokument gruppen arbetet fram. Diskussion fördes
kring var vi ska kalla denna typ av dokument, tidigare produktion kring dödsfall
kallas vägledning och det kan vara ett alternativ. Andreas skickar ut ett
reviderat dokument till styrelsen för synpunkter. Diskussion kring att be
medlemmar om synpunkter. När dokumentet är klart ska vi lägga den till
medlemmarna bakom inloggning.

§8

Kommande möten
Nordiskt möte Turku/Åbo 27/2-1/3
Beslut: Anna Andersson Carlin, Andreas Hoff och Håkan Wiberg deltar.
FEU Portugal 15-19/5
Beslut: Anna Andersson Carlin och Lina Holgersson deltar.
Styrelsemöte 20190402-03 i Stockholm

§9

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

…………………………………………
Andreas Hoff

…………………………………………
Anna Andersson Carlin

Justeras:

…………………………………………
Johan Nilsson
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@SBBOrdf

