Protokoll Styrelsemöte 20190610
§1

Mötet öppnas
Andreas öppnar mötet och hälsar välkomna.

§2

Val av justerare
Håkan Wiberg valdes till justerare.

§3

Årsmöte 2019, reflektioner, arbete kvar att göra
Handlingarna är klara, ska undertecknas.

§4

Räddningsledaren, läget med övertagande
Intresset från Värends kvarstår men det är lite resursproblem just nu. Andreas
pratar med Ulf om läget. Efter det kan vi t ex lägga ut fråga på facebook om
någon rtj är intresserad av att stötta oss med arbetet, vi kan ta direktkontakt
med de vi tror kan vara intresserade och i sista hand förändrar vi konceptet.
Viktigt att vi hela tiden kommunicerar med Värends så att de inte känner sig
överkörda.

§5

Aktiviteter 2019-2020
a) Chefsträff 2019
Sandra och Johan berättar om programmet samt det praktiska. Andreas
skickar ut inbjudan idag, 10 juni till alla räddningschefer.
b) Regionträff 2019
Vi diskuterar vidare i augusti.
c) Tillsynskonferens 2020
Vi diskuterar vidare i augusti. Fundera gärna på förslag på namn till
programgruppen. Någon från styrelsen bör ta ett övergripande ansvar.

§6

Arbete efter regionträffen 2018
Arbetsgrupp utifrån Ninas presentation, uppdrag
Sandra pratar med Nina om vilka saker som vi vill ha med på en bruttolista över
vad vi behöver göra. Efter att vi har den listan fördelar vi arbetet och letar
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medlemmar som är intresserade av att bidra i arbetet, förslagsvis via vår FB
sida.
§7

Region Stockholm-Gotland har skickat in en förfrågan om ekonomiska stöd för
inköp av utrustning samt start av Youtube kanal, se bifogat dokument.
Beslut: SBB riks betalar för utrustningen som ska vara riksföreningens och
kunna användas av samtliga regionföreningar samt styrelsen. Nina Bergström
får i uppdrag att köpa in utrustning enligt inskickat förslag samt starta en
youtube sida för föreningens räkning. Anna pratar med Nina om det praktiska.

§8

Konferenser, stipendie mm
a) Nordisk studievecka (sista ansökningsdag 30 juni, sista anmälning 10
september), 1 ansökan har inkommit
b) Skadeplatskonferensen (sista ansökningsdag 30 juni, anmälan 26/8), inga
ansökningar
c) Kaare Brandsjöö stipendiefond (sista dag 15 juni), 1 ansökan har inkommit
Kan AU besluta om deltagande nordisk studievecka, Skadeplats? Beslut om
Kaare på styrelsemöte i augusti?
Beslut: AU får i uppdrag att besluta om deltagande i Nordisk studievecka (max
3 personer) samt Skadeplatskonferensen (max en medlem samt en person ur
styrelsen). Beslut: tilldelning av Kaares stipendiefond beslutas på mötet i
augusti.

§9

Stadgar, inskick av handlingar
Enligt standardstadgarna ska regionföreningar skicka in material (ekonomisk
berättelse, verksamhetsberättelse mm), senast den 15 maj varje år. Ska vi be,
kräva eller avvakta kraftfullt?
Beslut: Vi avvaktar kraftfullt i frågan då det är regionföreningarnas stadgar som
reglerar frågan.

§9

Kommande möten
Styrelsemöte, 19-20/8, hotell bokat till de som anmält behov, vi är på
Johannes, middag på kvällen-lämna gärna förslag på restaurang.

§10

Övriga frågor
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Vi har haft problem med kommentarsfunktionen på hemsidan och har rensat
där en gång. Nya kommentarer har inkommit och nu kommer vi stänga av
kommentarsfunktionen för att komma till rätta med problemet.
Andreas frågar om någon i styrelsen är intresserade av att skriva nästa ledare.
Fredrik kan tänka sig att göra det och har en idé om att skriva om nomenklatur
inom räddningstjänsten.
§11

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

…………………………………………
Andreas Hoff

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

Justeras:

…………………………………………
Håkan Wiberg
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