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1. Val av ordföranden för möte samt förslag till föredragningslista
Förbundets sakkunniga för ungdomsarbetet Sabina Holopainen öppnar mötet.
Förslag: Väljs ordförande för mötet. Godkänner den uppdaterade föredragningslistan.
Beslut: Sabina Holopainen valdes till ordförande. Den uppdaterade föredragningslistan godkändes.

2. Val av sekreterare
Förslag: Väljs en sekreterare för mötet.
Beslut: Anders Ehrnsten valdes till sekreterare.

3. Protokollet från föregående möte
Förslag: Mötet godkänner protokollet 03/2019 från den 17.09.2019.
Beslut: Protokollet godkändes.

4. Ungdomsarbetsutskottets sammansättning 2020
Förslag: Listan över ungdomsledare och viceungdomsledare för lokalförbunden uppdateras. Kontaktuppgifterna uppdateras.
Beslut: Listan kompletterades och kontaktuppgifterna uppdaterades.
Lokalförbund

Ordinarie medlem

Suppleant

MNB
SÖR
VNB
ÅBB
ÅLB
ÖNB

Paul Wolff
Kim Påfs
Dennis Olander
Jannica Lindqvist
Robin Gestranius
Sandra Lönnfors

Dick Sandström
Peter Dahlström
Johan Träskman
Andreas Nyman
Gustaf Eriksson
Tom Ståhlberg

5. Lokal verksamhet
För att få en uppskattning hur läget är i lokalförbunden görs en lägesöversikt över lokalförbundens ungdomsverksamhet.
Förslag: Varje lokalförbund presenterar en översikt av sitt nuvarande läge.
Beslut: Antecknades till kännedom. Sammandrag nedan.
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ÖNB
•
•

Verksamheten lite mindre aktiv för tillfället, 5-6 aktiva avdelningar
Ordnar vinterläger samt ett veckoslutsläger under sommaren

MNB
•
•
•
•

Jobbigt då förbundets medlemmar är uppdelade på tre olika räddningsverk
Stor del av aktiviteten sker på finska
3-4 kårer som deltar i den svenska verksamheten på ungdomssidan
Ungdomsverksamheten har gått lite på sparlåga men nu försöker man göra ett lyft
med bl.a. nya tävlingar

VNB
•
•
•
•

Traditionell verksamhet med läger (120 pers. 2019) och tävlingar
De tidigare ordnade seminariedagarna för ungdomsledare har övergått till kvällsträffar ca 2 ggr/år
Samma gäng som var med för 10 år sedan gör verksamheten idag
Aktiva ungdomsledare finns i brandkårerna men inte sådana som hittar tid över för
lokalförbundets eller FSB:s verksamhet

ÅBB
•
•
•
•
•
•
•

2019 har inte varit ett aktivt år för ungdomsverksamheten
127 ungdomar inskrivna
Ny ungdomsledare för ÅBB fr.o.m. 2020 är Jannica Lindqvist, Andreas fortsätter
som vice
Ordnar läger, actionsveckoslut samt ledarträffar
Ordnar också olika träffar för ungdomarna, t.ex. simhallsresa, julgröt, ...
Ledarsituationen någorlunda i kårerna men att delta i lokalförbundets verksamhet
intresserar inte lika mycket
Lokalförbundets UAU roterar ut till de olika brandkårerna

ÅLB
•
•
•
•

Verksamheten har aktiverats och fått en nytändning i och med ungdomsledarkursen 2019; en ny avdelning 2019 och en ny som startar upp 2020.
Lokalläger 2019 med 56 personer vilket var mycket om man ser några år bakåt
Förbundets ungdomsledare gör besök under året till alla ungdomsavdelningar
Två träffar för ungdomsledarna under året.

SÖR
•
•
•
•
•
•

Verksamheten rullar på si som så.
Aktiviteten i avdelningarna varierar stort
Ett tiotal verksamma avdelningar men egentligen endast en avdelning som deltar i
FSB verksamheten.
Ny ungdomsledare 2020 Kim Påfs och Peter fortsätter som vice.
Ny ordförande för SÖR 2020: Linus Östman.
Aktiviteten i de olika kårerna intresserar men inte förbundsarbetet
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6. Förbundets ungdomsledare
Valberedningen för FSB:s höstmöte hade inte kunnat ge förslag till val av ny ungdomsledare för FSB. För att lösa detta valdes Sabina Holopainen på förbundets höstmöte in
i styrelsen som sakkunnig för ungdomsverksamheten, men hon fortsätter inte som förbundets ungdomsledare.
Förbundets styrelse har fått i uppdrag att utreda frågan hur vi skall organisera ungdomsverksamheten i framtiden.
Förslag: Diskussion om situationen.
Beslut: Diskussionen gällande förbundets ungdomsledare och arbetsutskottets framtid
sammankopplades och diskuterades som en helhet.
Några plock ur diskussionen:
-

Lokalförbundens roll borde kanske förtydligas
Lokalförbunden skall representeras i UAU men det betyder inte att det är lokalförbundets ungdomsledare som måste delta i utskottets möten
För få ”ansvarspersoner” som deltar i förbundets verksamhet
Övergå till ansvarsområden inom UAU => ”hjärtesaker” 
Kommunikationen brister mellan alla berörda parter
o Kommunikation  medan Information 
Ett allmänt utskott som omfattar hela brandkårsverksamheten är inte att sträva efter
Det är den lokala verksamheten som är viktig, utan den finns inte ett svenskspråkigt
förbund
Även lokalförbundens styrelser har en viktig position att se till, att ungdomsarbetet
fungerar; utan ungdomar inga brankkare

Beslut:
•
•
•
•

•
•

De sakkunniga för ungdomsarbetet fortsätter som tidigare i förbundets styrelse.
Sonja Lumme väljs som förbundets ungdomsledare med Johan Träskman som
vice (fastslås av FSB:s styrelse).
Dessa två samarbetar nära med de två sakkunniga i styrelsen samt med kansliet
när det gäller förbundets ungdomsarbete
Anvisningen för ungdomsarbetsutskottet skall revideras; ett förslag arbetas fram av
Sonja, Johan T, Sabina, Johan E och Anders. Anvisningen fastställs av förbundets
styrelse. Anvisningen skall granskas varje år av ungdomsarbetsutskottet.
Verksamhetsbeskrivningar för de olika posterna inom UAU och för läger- och
tävlingsverksamhetens skall tas fram
Ansvarspersoner för lokalförbunden skall utses inför varje evenemang där det
deltar brandkårer från lokalförbundet. Dessa ansvarspersoner skall vara närvarande på evenemanget och kan på så sätt snabbt sammankallas vid behov om en
speciell situation uppstår under evenemangets gång.

Bifogat en bild som försöker förklara UAU i framtiden.

Ungdomsutskottet 2020

Protokoll 1/2020

5 / 10

Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund
Ungdomsarbetsutskott

18.01.2020

7. Arbetsutskottets framtid
Bilaga 2 samt Peter Dahlströms mail (bilaga 3) från den 16.1.2020 som underlag för
diskussionen.
Förslag: Allmän diskussion.
Beslut: Se punkt 6 då denna punkt samt punkt 6 behandlades som en helhet.

8. Verksamhetsplanen för år 2020
Förslag till verksamhetsplan finns som bilaga 1.
Förslag: Allmän diskussion. Verksamhetsplanen uppdateras.
Beslut: Verksamhets planen uppdaterades, se bilaga 1

9. Läger 2020
Lägret 2020 arrangeras av Västra Nylands Brandkårsförbund den 27.6 - 3.7.2020. VNB
presenterar de planer som idag finns för lägret.
Förslag: Antecknas till kännedom
Beslut: Johan Träskman (VNB) presenterade lägerområdet och de preliminära planerna för årets läger. VNB håller ett ungdomsledarmöte i slutet av januari där man
närmare planerar vidare.

10. Aktuellt från SPEK
Robin Hartman eller kansliet redovisar aktuella ärenden från VNTTK.
Förslag: Antecknas till kännedom.
Beslut: Antecknades till kännedom:
•
•
•

Omstruktureringen av SPEK har fastslagits och tas i bruk fr.o.m. januari 2021
Ett enda ”brandkårsarbetsutskott” kommer att bildas i stället för de separata
utskotten som nu verkar.
Brandkårsungdomarna arbetsutskott ersätts med ett ”nätverk” som behandlar ungdomarnas ärenden som för vidare till det nya brandkårsarbetsutskottet

11. Aktuellt från FSBR:s styrelse
Sabina Holopainen eller kansliet redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.
Förslag: Antecknas till kännedom.
Beslut: Antecknades till kännedom:
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Nästa styrelsemöte 24.02.2020, där behandlas bl.a. UAU:s sammansättning

12. Övriga ärenden
12 a. Tävlingsveckoslutet 2020
•
•
•

Ordnas i Ekenäs 3 4 oktober 2020
Preliminärt i Hakarinne skolan
Simhallsbesök, bowling preliminärt som kvällsprogram

12 b. Tävlingsveckoslutet 2019
•
•
•

Responsen från tävlingarna 2019 har påpekat brister i domararbetet samt hur man
följer stadgarna för de olika tävlingarna.
Domararbetet måste förbättras och bli mera oberoende av vilket lag som tävlar.
Påpekande om uttrycket ”standard utrustning” har också ventilerats.

UAU noterade denna respons och diskuterade ingående tävlingsveckoslutet 2019.
Beslut:
o
o
o

Domarna, åtminstone huvuddomarna, skall utses på förhand.
Mera information åt domarna innan tävlingen startar.
Stadgarna för de olika tävlingarna skall ses över och preciseras detta år.

12 c. Ungdomsledarnas uppförande under tävlingsveckoslutet 2019
•

Vissa ungdomsledare uppträdande under natten var inte helt ok bl.a. svårigheter
att ”lyda” nattvakterna.

Arbetsutskottet påpekar, att vi har ansvaret för ungdomarna under de evenemang vi
ordnar och där gäller samma regler för alla, både ledare och ungdomar. Nattvakter har
vi för att trygga att alla kan sova säkert. Det är inte helt i sin ordning, att vi då har ledare
som inte följer nattvakternas anvisningar. Vill man samlas på kvällen när ungdomarna
lagts sig gör man det men inte i närheten av sovsalarna. Nattetid är det endast nattvakter som rör sig på platsen, inte ungdomar och inte ledare.
12 d. UAU prokollens fördelning
Ungdomsarbetsutskottets protokoll publiceras på förbundets hemsida när alla ordinarie
representanter på mötet har godkänt protokollet.
Protokollet skickas per e-post för godkännande och man godkänner protokollet genom
att besvara e-posten. Inget svar = icke godkänt protokoll = inget på hemsidan.
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13. Nästa möte
Tid och plats för nästa möte.
Förslag: I samband med tävlingsveckoslutet i Ekenäs i oktober.
Beslut: Nästa möte hålls i Ekenäs 3 - 4 oktober 2020.

14. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet
Ordföranden avslutade mötet kl.16:40
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BILAGA 1

FSBR ungdomsverksamhetsplan för år 2020, uppdaterad vers.
Brandkårsungdomar
Utbildningsläger för brandkårsungdomar
•
•

Västra Nyland 27.6-3.7.2020,
Under lägret ordnas brandkårsungdomarnas kurser. Närmare info kommer i lägerbrevet.

Tävlingar
•

FSB:s mästerskap i redskapshantering, slang- och pytssprutestafett samt frågesport för
ungdomar, 3 - 4 oktober, Västra Nyland

Brandkårsungdomsledare
Utbildning för ungdomsledare
•
•
•

Utbildningsdagar för ungdomsledare ordnas nästa gång 2021
Ungdomsledarkurs, 23 – 25 oktober, Nyland
Lägerplanering, Västra Nyland och Skype, närmare datum följer

Ungdomsarbetsutskottet
Ungdomsarbetsutskottet, 18 januari, Raseborg
Ungdomsarbetsutskottet, 3-4 oktober, Ekenäs

Övrig FSB och SPEK verksamhet
Ungdomsavdelningar/ungdomsledare
•
•
•
•
•

Rescue Race, 14 mars, UPL arrangör
Veikon Malja, 16 maj, Riihimäki/ SPEK
Öppet för alla ungdomsavdelningar
SPEK -semi, 28 - 29 mars 2020
Öppet för alla
SPEK -semi, 28 - 30 oktober 2020
Öppet för alla ungdomsledare
CTIF uttagningstävling 7 - 9 augusti 2020, Pargas

Övrig FSB- och SPEK-verksamhet
Öppet för alla
•
•
•
•

Tulimeri - kryssning, 24 - 25 januari, Tallink Silja – öppet för alla
FSB-kongress & vårmöte, 16 - 17 maj, Esbo, Hanaholmen – öppet för alla
Utbildningsdagar & FSB-höstmöte, Åboland, 14 - 15 november – öppet för alla
FSB julgröt, 16 december, Ekenäs – öppet för alla
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BILAGA 2

UAU 2020 => i bild
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