Inriktning för Verksamhetsplan 2019
Inför varje verksamhetsår ska styrelsen anta en verksamhetsplan. Denna plan ska ta sin utgångspunkt
i medlemmarnas önskemål och formaliseras i en inriktning som årsmötet beslutar om inför varje år.
För att skapa långsiktighet i föreningens arbete, finns en verksamhetsinriktning för åren 2016-2018.
Inriktningen för 2017 utgår från denna inriktning, men är också kompletterad med andra viktiga
frågor. Inriktningen för verksamhetsplanen 2017 består av vision, värdegrund och verksamhet.
Vision
Sveriges brandbefäl – främst inom samhällsskydd och beredskap
Värdegrund
Föreningen Sveriges Brandbefäl ska vara trovärdiga, oberoende, öppna och pådrivande. Vi ska gå i
spetsen för brandbefälens och räddningstjänstens utveckling.
Verksamhet
Vår verksamhet ska bidra till ökad jämställdhet och mångfald genom att dessa perspektiv integreras i
verksamheten. Både män och kvinnor ska, så långt det är möjligt, utgöra förereningens
representation i olika sammanhang.
Inför 2019 ska följande områden vara i fokus
1.

Utbildning och kompetens – vi ska verka för att utbildningen för brandbefäl ska
vara ledande i Europa, och att befälens kompetens motsvarar riskerna i dagens
samhälle.

2.

Chefs- och befälsrollen – vi ska verka för att ledande befattningar inom
räddningstjänsten är intressanta och attraktiva att söka och inneha.

3.

Räddningstjänstens kultur – vi ska verka för att kulturen i räddningstjänsten blir
mer inkluderande

4.

Förebyggande säkerhetsarbete – vi ska verka för att metoder, teknik och
arbetssätt inom det förebyggande arbetet utvecklas.

I särskilt fokus under 2019 ska områdena Chefs- och befälsrollen samt Räddningstjänstens kultur
stå. Ett av flera viktiga verktyg för att arbeta inom respektive område är våra råd.
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Under 2019 ska särskild vikt läggas vid att arrangera korta seminarier kring aktuella ämnen
spridda över landet.
Mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen 2019 ska tydligt gå att hänföra till de fyra områdena
ovan.
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