Protokoll Styrelsemöte 20200901
Deltagare: Anna Andersson Carlin, Andreas Hoff, Håkan Wiberg, Lina Holgersson, Johan
Nilsson, Sandra Danielsson, Fredrik Liljegren, Dennis Ramberg (t o m punkt 7), Jesper Boqvist
(t o m punkt 6)
§1

Mötet öppnas

§2

Val av justerare
Lina Holgersson valdes till justerare.

§3

Föregående mötesanteckningar
Inga kommentarer.

§4

Allmän information
Konferenserna: vi ställde in Brand och Skadeplats, planerat för en mindre
konferens 11 november. MSB, SBB och SBF arrangerar tillsammans. MSB
arbetar med programmet, planerar för att genomföras på distans, fokus på
förändring lagstiftning och ELS. Vidare diskussioner ska föras med MSB kring
genomförande och kostnader. Verkar inte bli någon räddningschefsträff i
samband med den.
Brand 2021 planerar att genomföras fysiskt i Kalmar och koppla på det som tas
upp på konferensen i november.
Avtal med Gävle för konferensen 2022. Diskussioner förs om att sluta flytta
runt konferensen i landet, att korta ned den något samt att deltagande ska
kunna ske digitalt.
Skadeplats 2021 kommer vara i Uppsala.
Räddningsledaren: Roger Pettersson har fått tjänst som förbundschef i
Värends räddningstjänst och har bekräftat deras fortsatta engagemang i
tidningen. Lite administrativa frågetecken har rätats ut under sommaren.
Extra årsmöte: Vi planerade att ha ett extra möte i samband med konferensen
i november men om det bara blir en digital konferens i november får vi kanske
tänka om. Frågan återkommer på punkten om stadgar.

Föreningen Sveriges Brandbefäl
Box 47244
100 74 Stockholm
www. brandbefal.se

Platsannonser: Vi behöver lobba mer för att sälja platsannonser, vi har många
färre hittills i år än vad vi har budgeterat för (en förklaring kan vara att färre
utlyser tjänster under covid). Det är ett bra sätt att nå många i branschen.
Annons i Räddningsledaren om att man kan annonsera hos oss, Dennis tar med
sig till nästa redaktionsråd. Berätta om möjligheten att annonsera hos oss vid
konferensen i november.
§5

Ekonomi
Våra intäkter har minskat då vi inte kunnat genomföra några konferenser och vi
ser en minskning i antalet platsannonser. En annan intäktsminskning är att när
regionföreningar har lagt ned är det inte alla som stannar kvar som
medlemmar i riksföreningen. Det finns också tveksamheter kring om vi kommer
att få det föreningsbidrag från SBF som vi får som ersättning för att vi bidrar
med personer i programgrupperna för konferenserna. Våra kostnader har
också till viss del uteblivit då vi inte genomfört några konferenser och haft
mindre kostnader för resor pga covid-19.
Styrelsen uppdrar till AU att ta fram en prognos för årets resultat,
återrapportering ska ske till styrelsen senast 25 september.

§6

Verksamhet under hösten
Webinarium reviderad LSO mm: Förslag att MSB och SBB kör gemensamt där
vi tar upp samverkan/ledning och HP/styrning mm, samt förklara var i
processen arbetet ligger och hur allt hänger ihop. Viktigt att inte överlappa för
mycket med novemberträffen. Sandra ansvarar för planering och
genomförande. Andreas pratar med Patrik Perbeck på MSB.

§7

Förslag på nya stadgar
Förslaget gicks igenom och reviderades. AU ansvarar för färdigställande baserat
på de åsikter som kommit fram samt revidering av vissa texter som
ledamöterna ska skriva.
Styrelsen anser att de nya stadgarna ska diskuteras och beslutas vid ett fysiskt
möte och då det inte blir någon träff i höst skjuts nya stadgarna till 2021.

§8

Status ny hemsida
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Fredrik förevisar hemsidan. Viktigt att vi får med oss alla dokument vi behöver
samt att vi kommunicerar med regionföreningarna innan vi går över till den
nya.
§9

Förslag på riktlinje för gåvor, middagar/representation
Lina presenterar förslaget. Förslaget reviderades under mötet.
Beslut: Styrelsen beslutar att anta riktlinjen, daterad 20200901.

§10

Förslag på nya stadgar FEU
Anna sammanfattar förslaget och styrelsen har inga andra åsikter än de som
lämnats.
Beslut: att Sverige ska rösta ja till de nya stadgarna.

§11

Beslut Kaare Brandsjö stipendium
Beslut: Styrelsen beslutar att inte dela ut något stipendium då ingen sökt
stipendiet.

§12

Återrapportering beslut om ansvarig gentemot Loopia.
Styrelsen har tidigare via mail fattat beslut om att ge Fredrik Liljegren i uppdrag
att hantera frågan om inloggning mm till domän-namnet med Loopia. Härmed
anses det rapporterat till styrelsen.

§13

Övriga frågor
•
•

§14

Bilder från Sven Jonsson, Lina kopierar och skickar till Värends.
Återkoppling från Dennis om stöd till regioner kring ex webinarium. Frågan
behöver belysas mer grundligt och förslaget är att en arbetsgrupp tar sig an
detta. Till dess får vi och regionerna använda de verktyg vi har tillgång till
hos våra ordinarie arbetsgivare.

Kommande möten
Ordförande återkommer med datum för nästa styrelsemöte.
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§15

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

…………………………………………
Andreas Hoff

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

Justeras:

…………………………………………
Lina Holgersson
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