Protokoll Styrelsemöte 20190820
§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna.

§2

Val av justerare
Anna Henningsson valdes till justerare.

§3

Aktiviteter 2019-2020
a) Chefsträff 2019, status
I dagsläget 28 anmälda, Anna kollar om vi kan byta till en mindre lokal, vi
genomför dagen och försöker marknadsföra den så att fler anmäler sig.
Sandra ansvarar för att planeringsgruppen pratar och gör färdigt inbjudan
samt ber Arto lägga ut på hemsidan, Facebook, Twitter. På träffen ska
finnas blanketter för att anmäla sig som medlem och juridisk medlem. Anna
tar fram.
b) Regionträff 2019, beslut
AU får i uppdrag att prata med regionföreningarna som brukar delta och
planera träffen med grundtanken att vi ska genomföra en träff. Datum
fastställdes till 10 december 2019.
c) Tillsynskonferens 2020, inriktning
Johan N kollar med Johan Rönmark om han kan tänka sig att hålla i
planeringsgruppen. Förslag på ett tema farlig verksamhet. Andra förslag på
namn Mattias Heimdal (Nerike), Kristina Lindfelt (RSG), Per Nisser (RTÖG)

§4

Räddningsledaren, läget med övertagande
Kort sammanfattning av arbetet med Räddningsledaren hittills. Värends skulle
ta över efter två nummer 2019 men den personen som skulle vara ansvarig är
allvarligt sjuk så det är troligen inte längre aktuellt. RTÖG har lovat att hålla ut
och göra de två sista numren 2019 men sedan måste vi ha en lösning.
Johan N och Anna H pratar med Värends för att stämma av mer exakt hur det
ser ut. Om det är helt nej är ett alternativ att be Lovisa Hoff att ta över som
redaktör och att fylla på med nya medlemmar i redaktionsrådet. Samt sondera
med Medelpad om de kan tänka sig att stötta med t ex korrektur.
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Förslag att bjuda in redaktionsrådet till regionträffen i höst.
§5

Arbete efter regionträffen 2018
Arbetsgrupp utifrån Ninas presentation, uppdrag- återrapportering från Sandra
Diskussion utifrån Sandras presentation.
Ny hemsida:
en prioriterad fråga är att plocka fram underlag för att skapa en ny hemsida
med medlemsregister, inloggningsfunktion och möjlighet att fakturera avgifter.
Fredrik, Anna A C och Håkan från styrelsen ansvarar och kan involvera Nina
Bergström.
Prata med regionföreningarna om att vi gärna marknadsför deras aktiviteter.
Profilmaterial,
vi behöver ta fram ex pikétröjor med vår logga mm. Andreas kollar.
Youtube/kommunikation
Nina Bergström berättar om Youtube kanalen och hur arbetet med den har
fallit ut. Vi bör alla vara delaktiga och filma och lägga upp på youtube. Nina
visar också ett sätt att skicka medlemsmail, detta bör vi se till att vi kan göra
från vår nya hemsida.
Be regionföreningarna att filma sina aktiviteter och föredrag så att vi kan lägga
ut det på youtube. Anna A C pratar med Skåne-Blekinge inför Skånsk
Brandskyddsdag.
Behövs en blankett för samtycke enligt GDPR för de filmer vi lägger upp på
youtube?
Konferenser
Andreas ska boka möte med Anders B på SBF om våra gemensamma
konferenser.

§6

Marknadsföring av svensk räddningstjänst hos brandingenjörer, Johan Nilsson,
se även bifogat material
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Johan drar bakgrunden. Arbetet med att ta fram film för marknadsföring har
stagnerat. Närvaro på utbildningarna (lunchföreläsning eller liknande) är
viktigt, i nuläget är det mest konsulter som är där.
Studenterna påpekar också vikten av att bra bemötande på praktiken och att
det finns sommarjobb på räddningstjänsterna. Vi behöver hjälpa till att återföra
praktikanternas åsikter till våra räddningstjänster. Vore bra med en artikel i
Räddningsledaren, Johan N förbereder.
Johan fortsätter arbeta med frågan och vi ska ta upp det den 22 oktober på
chefsträffen.
Hur når vi klasserna på MSBs skolor?
§7

Kaare Brandsjöö stipendiefond, beslut
Vi beslutar att begära in komplettering av Ola där vi vill få bättre uppfattning
om vilken kurs han ska gå och när i tid den ges.

§8

FEU, rapport samt beslut om deltagande på höstens möte i Köpenhamn
Anna A C och Lina rapporterar från mötet i Porto i maj.
Andreas och Anna A C representerar föreningen i Köpenhamn.

§9

Regionföreningar, diskussion om framtiden samt om Regionförening
Östergötland (kommer läggas ned), stadgar
Allmän diskussion om framtiden för föreningen och regionerna. Kommer
regionföreningarna finnas kvar? Om flera lägger ned, behöver vi ändra
stadgarna? Mycket är idag styrt kring regionföreningarna och det är de som får
rösta på årsmötet t ex. Vad kan vi stötta med? Centralisera medlemshantering?
Diskussionen kommer att fortsätta på kommande möten samt när vi träffar
regionföreningarna.

§10

Kommande möten
11 oktober kl 10 Skypemöte
Regionträff, inkl redaktionsrådet och styrelsen 10 december

§11

Övriga frågor
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Inga övriga frågor fanns.
§12

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

…………………………………………
Andreas Hoff

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

Justeras:

…………………………………………
Anna Henningsson
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