Protokoll Styrelsemöte 20200416
§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna och ett extra varmt
välkomnande till Jesper Boqvist från SBF som är adjungerad i styrelsen.

§2

Val av justerare
Johan Nilsson valdes till justerare.

§3

Föregående mötesanteckningar
Utan anmärkning.

§4

Årsmöte
Förslag att genomföra på tidigare planerad dag men via Skype, samt att ha ett
extra årsmöte vid Brand till hösten.
Beslut: Att genomföra årsmöte 2020 den 27 maj kl 15 via Skype samt att
genomföra ett extra årsmöte i samband med Brand 2020.
Handlingar till årsmötet i maj gicks igenom och justerades.

§5

Förändring av stadgar
Förslag att ta upp detta för ett första beslut på extra årsmöte vid Brand till
hösten och andra gången på nästa ordinarie årsmöte 2021.
Beslut: att lägga fram förslag på nya stadgar på extra årsmöte hösten 2020.

§6

Fråga från regionföreningen Värmland om övertagande av
ekonomi/medlemshantering då de inte kommer kunna välja en ny kassör
Frågan diskuterades och riksföreningen kan ta över medlemshanteringen från
nästa år, regionen måste ha kvar firmatecknare så att de kan lägga ned
föreningen och i samband med det hantera kvarvarande ekonomiska medel.

§7

Konferenser (Brand, Skadeplats, Förebyggande)
Dialog kring konferensernas framtid och utveckling pågår på initiativ av SBF.
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Vad vill branschen ha på dessa konferenser? Vad är viktigt,
ämnen/nätverkande, var ska de genomföras, vem är målgruppen, hur ser vi till
att konferenserna inom området inte konkurrerar med varandra utan
kompletterar varandra? Viktigt att alla organisationerna får tid på konferensen
och tar ansvar för budskapet som sänds.
§8

Chefsträffen
Inriktningen är att vi ska genomföra en träff med räddningscheferna i samband
med Brandkonferensen. Andreas samverkar med SBF i frågan och Johan N och
Sandra tar ansvar för genomförandet.

§9

Status ny hemsida
Två förslag har presenterats för arbetsgruppen och nästa vecka kommer
arbetsgruppen arbeta vidare med det ena förlaget.

§10

Kommande möten
10 juni, möte Microsoft Teams med nya styrelsen
27–28 augusti, fysiskt möte Stockholm

§11

Övriga frågor
Anna får i uppdrag att fakturera stödjande medlemmar.
Johan N skriver ledare i tidningen nummer 3 av Räddningsledaren.

§12

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

…………………………………………
Andreas Hoff

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

Justeras:
…………………………………………
Johan Nilsson
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