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Inbjudan 
 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund och Östra Nylands Brandkårsförbund 
bjuder dig att delta i Förbundets årskongress på Konstfabriken i Borgå den 28–29 maj 
2022. 

 
 
Bästa kongressdeltagare! 
  

Östra Nylands Brandkårsförbund har åter den stora äran och glädjen att önskar Er alla  
hjärtligt välkomna på kongress till Borgå. Jag tror att Ni alla stämmer in då jag säger 
att denna gång är det speciellt känslofyllt då vi möts. Pandemin har gjort att vi inte på 
två år kunnat arrangera traditionsenliga kongresser och möta vänner och bekanta från 
runtom i Svensk-Finland. 
 
Det som dämpar stämningen är kriget som rasar i Europa. Kriget där människor får 
sätta sina liv och hälsa på spel för att försvara sitt fosterland. Jag hoppas att vi ändå 
kan koppla av för en dag eller två och festa och ha roligt i vår gemenskap för att sedan 
återgå till vardagen och det värdefulla arbete brandkårerna utför. 

 
 

Hjärtligt välkomna ! 
 

Hans-Peter Lindgren 
Ordförande 

 
   
 
 

Anmälningar 
 

Anmälningar till kongressen görs via www.fsbr.fi senast 30.04.2022.  
OBS! Kom även ihåg att meddela eventuella specialdieter (t.ex. glutenfri, vegan o.s.v.).  
 
Anmälningsavgiften är 129,00 €/person och inkluderar deltagande i kongressen och 
middagen på kvällsfesten. Observera att anmälningen är bindande!  
 
Förbundet fakturerar kongressavgiften efter anmälningen. 
 
 

Lokala kontaktpersoner 
 

Ordförande Hans-Peter Lindgren, 0400 611 5825, hans-peter.lindgren@kolumbus.fi 
 
 

  

http://www.fsbr.fi/
mailto:hans-peter.lindgren@kolumbus.fi
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Inkvartering  
 
Inkvarterinen bokning och betalning direkt till hotellet i fråga. 

 
Seurahovi, www.seurahovi.fi 
info@seurahovi.fi, 019 54 761 
- Enkelrum/rum/natt   95,00 € 
- Dubbelrum/rum/natt 110,00 € 
- Bokningskod:  

"Brand- & Räddningsförbund" 
  

Hotel Sparre, www.sparre.fi 
info@sparre.fi, 19 584 455 
- Enkelrum/rum/natt   100,00 € 
- Dubbelrum/rum/natt 130,00 € 
- Bokningskod:  

”Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund” 
 

 Hotel Runo, www.ruon.fi 
info@runohotel.com, 029 319 1200 
- Enkelrum/rum/natt   240,00 € > 
- Dubbelrum/rum/natt 230,00 € > 
- Bokningskod:  

”Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund” 
 
 
Övriga alternativ: 
 Hotel Haikko, www.haikko.fi 
 varaukset@haikko.fi, 019 576 01 

- Enkelrum/rum/natt   178,00 € > 
- Dubbelrum/rum/natt 188,00 € > 
 
Porvoo Hostel, www.porvoohostel.fi  
info@porvoohostel.fi,  019 523 0012 
- Enkelrum/ dygn 45,00 €  
- Dubbelrum (separata sängar) 65,00 € 
- 3-bäddsrum / dygn 90,00 € 
- 4-bäddsrum / dygn 110,00 € 
Priset innehåller lakan men ej frukost. 
 
Easystay, www.easystay.fi 
Info@easystay.fi, 040 124 5200 
- Enkelrum/ dygn 55,00 €  
- Dubbelrum (separata sängar) 75,00 € 
- 3-bäddsrum / dygn 90,00 € 
- 4-bäddsrum / dygn 110,00 € 

http://www.seurahovi.fi/
mailto:info@seurahovi.fi
http://www.sparre.fi/
mailto:info@sparre.fi
http://www.ruon.fi/
mailto:info@runohotel.com
http://www.haikko.fi/
mailto:varaukset@haikko.fi
http://www.porvoohostel.fi/
mailto:info@porvoohostel.fi
http://www.easystay.fi/
mailto:Info@easystay.fi
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Program 

Lördagen den 28 maj 

 8:30 Anmälning och kaffe 
 
 9:30 Kongressen öppnas 
 
 9:45 Föreläsning 

 
11:15  Uppställning för parad 
   
11:45  Parad  
  
12:00  Lunch   
 
12:30 Sammankomst för domarkollegiet och lagledarna  
  
13:00 Förbundsmästerskap i redskapshantering 
 
19:00 Kongressmiddag  

 

Söndagen den 29 maj 
 9:30 Granskning av fullmakter 
 
10:00 Kärnsäkerhet efter Fukushima 
 Peter Tuominen, Chef för samhällsrelationer, Fortum  
 
11:00 Östra Nylands välfärdsområde 
 Peter Johansson, Räddningsdirektör, Östra Nylands räddningsverk 
 
12:00  Förbundets vårmöte 
 
13:00  Kongressen avslutas 
  

  



- 6 - 

Måltider 
 
 

Lunchen på lördagen 
Lunchen på Konstfabriken bokas samtidigt som du anmäler dig till 
kongressen. 13,00 €/person. 
 

 Du kan också välja någon av de många restaurangerna som finns 
i Borgå.  

 
Kongressmiddagen 

 Kongressmiddagen avnjuter vi på Konstfabriken 
 
 Meny     

 
Förrätt 
Fräscha sallader och citronvinägrett   

Rödbetor och hallon smaksatt med ros   

Broccoli med tryffelmajonnäs och rucola   

Rostad pumpa med spenat och nötter   

Sill smaksatt med svartvinbär   

Ugnstorkad tomat med mozzarella och basilika 

 
Huvudrätt 
Kyckling bröst Saltimbocca med kryddig tomatsås och potatisgnocchi  

Vegetarisk alternativ: Rödbets- och halloumibiffar, pakchoi, grön sparris 

och potatisgnocchi 

 
Efterrätt 
Mango-passion ostkaka  

Kaffe och te 

 
 
 
 
 
Kom ihåg att meddela eventuella specialdieter (t.ex. glutenfri,  vegan osv.) i  
samband med anmälningen till kongressen.   
 
Eventuella matdrycker förutom vatten ingår inte i kongressavgiften.  
Övriga drycker kan behändigt köpas från bardisken.  
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Vårmötesförhandlingar 
 

Föredragningslista för vårmötet den 29 maj 2022 

 

§ 1 Mötet öppnas 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

§ 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare 

§ 5 Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets 

beslutsförhet 

§ 6 Årsberättelse för år 2021 

§ 7 Bokslut och revisionsberättelse för år 2021 

• C.A. Öhmans brandmannafond 

• Finlands Svensk Brand- och Räddningsförbund 

§ 8  Fastställandet av bokslutet för år 2021 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer 

§ 10 Övriga ärenden 

§ 11 Mötet avslutas 

  
 
 
 
 
 
  
  Möteshandlingar finns att ladda ner från förbundets hemsida www.fsbr.fi 

Pappersversionen av verksamhetsberättelsen kan beställas från kansli@fsbr.fi. 
  

Röstberättigade vid vårmötet är representant för anslutet lokalförbund samt 
deras röstberättigade kommun- och föreningsmedlemmar. 

 
Representant ska vara försedd med behörig fullmakt eller med protokol- 
lsutdrag. Representant med fullmakt får inte representera flera medlemmar.  
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Turistkarta för brandkårister 

 
 
 

 

Finlands Svenska Brand-  
och Räddningsförbund 
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