Välkommen till
Finlands Svenska Brand- och
Räddningsförbunds höstmöte, studiedagar och
Förbundets 70 års jubileum.

Sjundeå slott

Tid

17 - 18 november 2018

Adress

Scandic Sjundeå bad.

Beskrivning

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund studiedagar är avsedda för
Avtalsbrandkårernas medlemmar, ordinarie personal och för övriga intresserade.

Målsättning

Målsättningen är att höra aktualiteter samt att byta erfarenheter och skapa
nya nätverk för att befrämja säkerheten.

Kostnad

Föreläsningar och i dagsprogrammet nämnda servering 129,00 €
(kvällsmiddagen ingår inte i dagsprogrammet)
Jubileumsmiddag 65,00 € på lördagskväll + (dryck som var och en betalar).

Inkvartering

Deltagarna bokar och betalar sin inkvartering direkt från hotellet.

Anmälningar

senast den 4.11.2018 via vår hemsida www.fsbr.fi
Till de anmälda skickas en bekräftelse före tillfället.
För avbokning som görs senare än 7 dygn före studiedagarna samt för
helt utebliven avbokning faktureras 100 % av studiedagarnas pris.

Övrigt

Verksamhets- & Ekonomiplanen finns att ladda ner på vår hemsida eller
beställas från kansli@fsbr.fi.

Kom ihåg fullmakten till höstmötet.

Tilläggsuppgifter
Roger Roos 020 787 9761 / roger.roos(at)fsbr.fi

Scandic Hotel Sjundeå

För att lyfta fram brandkårsverksamheten önskar vi, att ni kommer i någon form av
brandkårskläder: stationskläder, T-skjorta, uniform, uniform utan medaljer, m.m.

PROGRAM
Lördag den 17 november 2018
09:30 - 10:00

Anmälning och ankomstkaffe

10:00 - 10:15

Studiedagarna öppnas
Jan Lindgrén, viceordförande

10:15 - 11:00

FSB:s höstmöte
Jan Lindgrén, viceordförande

11:15 - 12:00

Sommarens skogsbränder i Finland

12:15 - 13:00

SRVA-Storviltsassistans
Hur hantera storvilt vid trafikolyckor, m.m.
Kim Karlsson, SRVA-kontaktperson, Sjundeå jaktvårdsförening.

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:00

Utbildningen för avtalsbrandbrandkårerna och aktuellt
från Räddningsinstitutet.
Minna Hirvonen, Utbildningschef, Räddningsinstitutet.

14:00 - 14:15

Kaffe

14:15 - 15:00

Reformen av Räddningsväsendet i Finland
HIKLU-samarbete i Nyland och vad det betyder
Stig Granström, Brandchef, Västra Nylands räddningsverk.

16:00 – 16:45

Under arbete

17:00

Studiedagen avslutas

19:00

70 års Jubileumsmiddag.
- Premieringar

Söndag den 18 november 2018
09:00 - 11:00

Workshop I, Fire fit test av personal i Avtalsbrandkårerna

09:00 - 11:00

Workshop II, Vattengymnastik

09:00 – 11:00 Workshop III, Föreläsning Glad vardag med motion

Ca 12:00

Studiedagarna avslutas
Jan Lindgrén, viceordförande.
Lunch.
Hemfärd.
Rätt till ändringar i programmet förbehålls.

UNGDOMSHALARE
Orion
- Färger:
o mörkblå
o blå/gul
o blå/röd
o svart/navyblå
o guld (sand)

195,00 €
157,25 mvs 0%

Föredragningslista:
Plats:
Tid:

Höstmöte
Hotel Scandic Sjundeå bad
17 november 2018 kl. 10:00

§ 1

Mötet öppnas.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Beslut:

§ 3

Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
Beslut:

§ 4

Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets
beslutsförhet
Beslut:

§ 5

Verksamhetsorganens mötesarvoden år 2019 för styrelsen, dam-,
ungdoms- och andra arbetsutskott
Förslag:
För styrelse och arbetsutskotten erläggs inget mötesarvode, resekostnaderna ersätter förbundet.
Beslut:

§ 6

Revisionsarvode
Förslag:
Enligt faktura
Beslut:

§ 7

Medlemsavgifter för år 2019
- lokalförbund
- understödande företag
- understödande privatperson
Förslag:
- lokalförbund
- understödande företag
- understödande privatperson
Beslut:

1 000,00 €
250,00 €
50,00 €

§ 8

Verksamhetsplanen för år 2019
Verksamhetsplanen omfattar verksamheten inom FSB och den
verksamhet som SPEK har som också omfattar vår verksamhet.
Beslut:

§ 9

Budgetförslaget för år 2019
Budgeten är uträknad med årets verksamhet som bas och enligt SPEK samt
Brandskyddsfondens direktiv. Budgetförslaget är uppgjort på rubriknivå. För
styrelsen görs en budget enligt kostnadsställe.
Förslag:
Höstmöte befullmäktigar styrelsen att uppdatera budgeten när bidragen för
verksamhetsåret är beviljade.
Beslut:

§ 10

Val av förbundsordförande för år 2019
Förslag:
Återval av Veronica Rehn-Kivi
Beslut:

§ 11

Val av styrelsemedlemmar jämte personliga suppleanter för mandatperioden 2019 – 2020 Mattsson
för perioden 2019. Kompletteringsval för suppleant Thomas Mattson.
Om möte så anser fördelas tre av platserna åt de lokalförbund som
är i tur att avgå.
I tur att avgå är:
Mellersta Nylands Brandkårsförbund
Erik Dannbäck, ordinarie med Bernt Dahl som suppleant
Västra Nylands Brandkårsförbund
Kjell Flythström, ordinarie med Johan Träskman som suppleant
Åbolands Brandkårsförbund
Kaj-Johan Karlsson, ordinarie med Tom Forsman som suppleant
Sakkunnig inom Brand- och räddning
Torbjörn Lindström, ordinarie med Leif Ekholm som suppleant
Kompletteringsval för Sakkunnig suppleanten Thomas Mattson
inom Brand- och räddning.
Beslut:

I styrelsen fortsätter för perioden 2018 - 2019
Svenska Österbottens Räddningsförbund
Cecilia Österlund som ordinarie med Tor Johansson som suppleant
Ålands Brand- och Räddningsförbund
Jan Lindgrén som ordinarie med Johan Ehn som suppleant
Östra Nylands Brandkårsförbund
Hans-Peter Lindgren som ordinarie med Tom Westerlund som suppleant
Sakkunniga inom Brand- och räddning
Clas Tallberg som ordinarie med __________ som suppleant
Sakkunniga inom Damverksamhet
Birgitta Forsström som ordinarie med Gunnel Hellström som suppleant
Sakkunniga inom Ungdomsverksamhet
Sabina Holopainen som ordinarie med Toni Wasenius som suppleant
§ 12

Väljs en revisor med personlig suppleant samt, om höstmöte så anser
väljs en verksamhetsgranskare med en personlig suppleant för år 2018.
Förslag:

Beslut:

§ 13

Övriga ärenden
Godkänna valet av två nya Herdesmedlemmar.
Beslut:

A2/2011
Rökventilering vid
räddningsarbete

A1/2012
Klareringsinstruktion för räddningsenhetens första åtgärder vid vattentransport

Publikationen innehåller information om rökventileringsutrustningen, rökventileringsmetoder, operationsmodeller
för släckning av eldsvåda samt
olika exempelsituationer för
ventilering av brandgaser.
Författare: Raimo Savola

EUR 23,00
84 sidor

En ny och uppdaterad
version av den gamla sk.
”Typklareringsboken”. Man
har beaktat de redskapsförändringar som har gjorts
som t.ex. 110 mm slang, säkrande huvudledning vid
rökdykning, osv.
Författare: Pentti Miettinen

A2/2012
Arbete på hög höjd

52 sidor

A3/2012
Brandmannens förvaltningslära

Publikationen är ämnad att
vara ett tillägg till utbildningsmaterialet som används inom
räddningsväsendet om arbete
på hög höjd. Den är också ett
komplement till Inrikesministeriets Anvisning om arbete på
hög höjd inom räddningsväsendet (A72)

Publikationen baserar sig på
lagar och förordningar men
texten har skrivits på ett lättfattligt sätt. Den innehåller
också vinkar var man kan söka
tilläggsuppgifter. Lämplig för
alla och en var, inte enbart
studerande.

Författare: Jukka Parvianen

Författare: Mervi Parvianen

EUR 23,00

EUR 23,00

74 sidor

84 sidor

A4/2012
Pumputrustning

A5/2012
Guide för
rökdykning

Publikationen är ett omfattande verk om pumputrustningen som används inom
räddningsväsendet. Den berättar om olika pumpmodeller,
funktionsprinciper, utrustning,
hantering och klarering.
Dessutom finns det teoriavsnitt
samt modeller för de olika
klareringarna.
Författare: Juha Höök

EUR 23,00

EUR 28,00
142 sidor

Publikationen är en studie i
rökdykning utgående från
anvisningen för
räddningsdykning,
utbildningsmaterial och
praktisk erfarenhet. Publikationen är en del av
materialet för
Räddningsinstitutets räddarutbildning men den lämpar
sig mycket väl som studiematerial för kursen i rökdykning
för frivillig och deltids personal.
Författare: Ville Ala-Kokko

EUR 23,00
92 sidor

