Protokoll Styrelsemöte 20200228
Närvarande: Andreas Hoff, Anna Andersson Carlin, Håkan Wiberg, Lina Holgersson, Sandra
Danielsson, Anna Henningsson, Johan Nilsson, Johan Szymanski, Fredrik Liljegren
§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet

§2

Val av justerare
Fredrik Liljegren valdes till justerare.

§3

Föregående mötesanteckningar
Inga synpunkter.

§4

Räddningsledaren, uppdatering
Värends räddningstjänst är igång med första numret. Avtal om redaktion är
skrivet.

§5

Förändring av stadgar
AU har påbörjat arbetet med ett nytt förslag, bl a skrivningar om
regionföreningarna så att vi kan driva verksamhet även om de inte finns i alla
regioner. Förslagen ska skickas till styrelsen inför kommande möte.

§6

Beslut deltagande Brand 2020 i Kalmar
Beslut: Håkan Wiberg åker på föreningens bekostnad.

§7

Tillsynsdag
Regionföreningen Västra Götaland funderar på att genomföra en dag med det
temat och vi har ställt frågan om de kan utöka till en nationell dag. Andreas
kopplar samman regionföreningen och de som vi tänkt kan ingå i
arbetsgruppen.

§8

Nya hemsidan, ansvarig kontaktperson SBB
Arbetsgruppen har gett klartecken till konsulten att ta fram tre förslag på
grundstruktur.

Föreningen Sveriges Brandbefäl
115 87 Stockholm
www. brandbefal.se
facebook.com/SBBSverige
@SBBOrdf

Beslut: Fredrik Liljegren är föreningens kontaktperson.
§9

Kommande möten
Styrelsemöte i Stockholm 16/4, 10-16, Johannes brandstation
Chefsträff hösten 2020, Sandra och Johan N påbörjar planeringen

§10

Övriga frågor
MSB kommer under hösten genomföra tre träffar under hösten med dialog ELS
och SBB styrelse ser gärna att det görs i samverkan med SBBs regionföreningar,
Malmö, Stockholm och Göteborg är de orter MSB tänker besöka. Vi bör också
jobba för att det blir på flera platser.
Förslag på att genomföra en aktivitet för våra medlemmar som är på
styrkeledarnivå, inkl deltid. Andreas kontaktar Johnny och ber honom ta fram
förslag till nästa möte.
Anna och Sandra har filmat två kortare intervjuer på Brandbefälsmötet som vi
efter redigering kommer lägga på föreningens Youtube.
Brandkonferensen, det kommer inte vara någon utställning på samma sätt som
tidigare. Vi ska kanske ändå ha ett bord där vi har vår roll-up och lite material.
Andreas kollar på profilkläder.

§11

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

…………………………………………
Andreas Hoff

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

Justeras:

…………………………………………
Fredrik Liljegren
Föreningen Sveriges Brandbefäl
115 87 Stockholm
www. brandbefal.se
facebook.com/SBBSverige
@SBBOrdf

