Protokoll Styrelsemöte 20200610
§1

Mötet öppnas

§2

Val av justerare
Lina Holgersson valdes till justerare.

§3

Föregående mötesanteckningar
Inga kommentarer.

§4

Årsmöte
Fungerade bra med Skypemötet. Vi ska föra in möjlighet att delta online i
kommande stadgar.

§5

Förändring av stadgar
AU fortsätter arbete med att ta fram förslag, förslaget ska vara klart till
styrelsens möte i början på september. Förslag att ta upp detta för ett första
beslut på extra årsmöte i november och andra gången på nästa ordinarie
årsmöte 2021.

§6

Deltagande Nordisk studievecka, förslag låta AU besluta om deltagande, max 2
eller 3 personer, anmälan ska vara inne senast 1 augusti 2020. 1 sökande
hittills, styrelsen uppmanas att marknadsföra utbytet.
Beslut: AU får i uppdrag att besluta om deltagande om max 2-3 personer.

§7

Konferenser (Brand, Skadeplats, Förebyggande)
Information kommer att gå ut till deltagarna på Brand kommer gå ut, skjuts till
maj 2021 och sedan kommer information om eventuell ersättningskonferens i
november.

§8

Status ny hemsida
Utvecklingen fortsätter och delar av sidan är nu inloggningsskyddad. Styrelsen
kommer att få den aktuella länken för test.

§9

Riktlinje för gåvor, riktlinje för middagar/representation

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

Beslut: Lina tar fram ett förslag.
§10

Kommande möten
31 augusti-1 september, fysiskt möte Stockholm

§11

Övriga frågor
Förslag från Sandra att skriva ihop ett nyhetsbrev kring lagrådsremissen och
kanske ha ett webinarium om ämnet.
Beslut: Vi ber Sandra skriva ihop en text samt köra ett
webinarium, Dennis stöttar Sandra i planering av webinariet.
Andreas kontaktar Sandras chef för att ställa frågan om Sandras
tid.
Fråga från Ola Mårtensson om våra tankar kring mångfald- och
jämställdhetsarbete i framtiden.
Beslut: Andreas tar fram ett förslag på svar.
Fråga från regionföreningen Stockholm-Gotland om stöd och hjälp kring att
genomföra webinarium.
Beslut: Dennis undersöker vilka alternativ som finns och om vi kan
hitta något verktyg som vi kan använda.

§12

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

…………………………………………
Andreas Hoff

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

Justeras:

…………………………………………
Lina Holgersson
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