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28. Val av ordföranden för möte samt förslag till föredragningslista
Förbundets ungdomsledare Sonja Lumme öppnar mötet.
Förslag: Väljs ordförande för mötet. Föredragningslistan godkänns.
Beslut: Sonja Lumme valdes till mötets ordförande. Föredragningslistan godkändes.

29. Val av sekreterare
Förslag: Väljs en sekreterare för mötet.
Beslut: Jannica Lindqvist valdes till mötets sekreterare.

30. Protokollet från föregående möte
Förslag: Mötet godkänner protokollet 2/2020 från den 25.03.2020.
Beslut: Mötet godkände föregående mötesprotokoll efter en kort genomgång av det.

31. Förbundets lägerverksamhet
Lägret 2020 skulle ha arrangerats av Västra Nylands Brandkårsförbund den 27.63.7.2020. Pga. Covid-19 situationen beslöt förbundet i april att flytta lägret ett år framåt.
Lägret ordas m.a.o. av VNB på samma plats sommaren 2021.Närmare tidpunkt beror
på när vi får området till vårt förfogande.
Förslag: Antecknas till kännedom
Beslut: Sommarlägret 2020 inhiberades pga. Covid-19 och det beslöts i samband med
detta att det skjuts upp till sommaren 2021. VNB är fortsättningsvis ansvariga för lägret
sommaren 2021 och det kommer ordnas på samma plats och under samma tidpunkt
(preliminärt). Det strävas efter att försöka ordna lägret trots Covid-19 och i enlighet
med dessa begränsningar.

32. Storläger 2022
Nästa storläger ordnas sommaren 2022 av Helsingfors räddningsförbund (HELPE),
Nylands läns räddningsförbund (UPL) samt Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (FSB).
Roger Roos och Sabina Holopainen redogör för arrangemangen samt FSB:s roll i
detta.
Förslag: Antecknas till kännedom
Beslut: Sabina redogjorde kort för vad som planerats kring storlägret. Det finns bl.a.
tre potentiella lägerplatser och lägerplatsen slås fast under hösten. På webbsidan
www.palokuntaleirit.fi kan man anmäla sig till olika poster och ansvarsområden till
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lägret. Webbsidan finns än så länge bara på finska, men Sabina och Anders kommer
göra en svensk version.
Det uppkom diskussion kring hur man ska få ut information till de svenskspråkiga
kårerna om att FSB är med och ordnar lägret och i vilken mån (FSB har inget ekonomiskt ansvar) samt hur man ska få dessa kårer motiverade att delta och engagera sig
i lägret. Ett annat diskussionsämne var om det är frågan om ett internationellt storläger
eller inte. Ifall det är frågan om ett internationellt storläger måste det satsas mer på
engelskan.
Det kunde konstateras att FSB går hårt ut med språkfrågan och att man på lokalförbundsnivå försöker motivera ungdomsledare och ungdomar att vilja delta i storlägret.
FSB:s egna sommarläger 2021 kommer vara ett viktigt tillfälle att värva intresserade
till storlägret 2022.

33. Utbildning hösten 2020
En ungdomsledarkurs finns inplanerad i Västra Nyland 23-25 oktober 2020. Detta
veckoslut har dock reserverats för förbundets årsmöte så kursen har flyttats till veckoslutet 13-15 november i stället.
Kursarrangemangen beror dock på Coid-19 läget.
Förslag: Kursen arrangeras den 13 - 15.11.2020 i Västra Nyland
Beslut: En ungdomsledarkurs är inplanerad för 13-15 november i Västra Nyland.
Kursen arrangeras med Covid-19 läget i beaktande och begränsningar iakttas. Patrik
Sundell och Emelia Karlsson från ÅbBF drar ungdomsledarkursen.
Kurser och dylikt evenemang planeras så att det är möjligt att delta så väl på plats som
på distans, mindre info- och studietillfällen kan ordnas med endast distansdeltagande.
Ämnen för studiedagar eller evenemang på distans skulle bl.a. kunna vara jämlikhet,
barnskydd, specialpedagogik m.m. Ungdomsledarna tar upp detta i sina lokalförbund
och frågar om intresse för olika evenemang. Har ledarna tankar och idéer som kan
framföras vidare.
Det togs upp ifall man t.ex. skulle kunna hålla utbildarkursen under andra tillfällen än
enbart under sommarlägren. Man var överens om att det behövs tilläggsutbildning för
ungdomsledarna, men problemet är att dessa redan nu har massor att göra i.o.m. att
de ofta är med både i larmavdelning och ungdomsavdelning samt åker på larm och
tiden inte alltid räcker till för allt. Därför är det viktigt att man även kan ordna och delta
i utbildningar på distans.
En ungdomsledarkurs samt en utbildarkurs planeras till hösten 2021, se punkt 36,
Verksamhet 2021.

34. Tävlingsveckoslutet 2020
Tävlingsveckoslutet 2020 har planerats till Västra Nyland första veckoslutet i oktober
dvs. 3 – 4 oktober 2020. Förbundets styrelse sammankommer måndagen den 31
augusti och kommer då att ta beslut om detta evenemang.
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Förslag: Beroende på styrelsens beslut.
Beslut: Förbundets styrelse beslöt att tävlingsveckoslutet inte blir av i höst som
planerat, utan flyttas fram till nästa år.
Det diskuterades möjligheten att trots det arrangera förbundsmästerskap i frågesport.
Mötet beslutade att ordna en online-frågesport under tidsperioden 26.10-1.11.
Frågesporten skulle utföras av ungdomarna individuellt eller i lag. Själva frågesporten
kan utföras när som helst under denna vecka och det skulle ta ca en halvtimme att
utföra denna. Varje lokalförbund hittar på fem frågor var från deras utbildningsområde
på lägret och skickar dessa frågor till kansliet senast den 27.9. Kansliet ordnar resten.

35. Vår-/Höstmöte & studiedagar
Förbundets vårmöte med kongress inhiberades på våren 2020. Avsikten är att ordna
ett kombinerat vår- och höstmöte i oktober istället. Förbundets styrelse sammankommer måndagen den 31 augusti och kommer då att ta beslut om detta evenemang.
Förslag: Styrelsens beslut antecknas till kännedom.
Beslut: Kongressen inhiberades och flyttades fram till våren 2021. Vår- och höstmötet
hålls den 12.11 på Esbo centralbrandstation och på Teams. Det föredras att man deltar
på distans.

36. Verksamhet 2021
Arbetsutskottet sammanställer en årsplan för 2021 och placerar in de normala evenemangen i kalendern. Dessutom borde något evenemang som aktiverar avdelningarna,
utbildarna och ungdomsledarna begrundas.
Förslag: Verksamhetsplanen för 2021 slås fast (bilaga 1).
Beslut: Verksamhetsplanen fylls i så långt som möjligt under mötet och resten fylls i
vartefter bl.a. tidpunkter och platser klarnar.

37. Arrangörskalender
Peter Dahlström funderar ifall man kunde göra en arrangörskalender för 3-5 år framåt.
Den behöver ju inte stämma till 100%, men så man vet några år på förhand!
Förslag: En arrangörskalender för nästa treårsperiod utarbetas (bilaga 2).
Beslut: Arrangörskalendern fick positiv respons och UAU strävar efter att följa den så
gott det går. Kalendern kommer att publiceras på ett eller annat sätt (eventuellt på
FSB:s hemsida).
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38. Arbetsinstruktion för förbundets ungdomsarbete
Kunde vara bra att göra en lista på vad förbundets olika ansvarspersonerna förväntas
göra. Instruktionen kunde gärna utvidgas med hur lägren och tävlingarna skall göras,
t.ex. vad förväntas av det arrangerande lokalförbundet och vilken är arbetsfördelningen
mellan kansli och lokalförbund.
Förslag: Arbetsutskottet inleder arbetet med en instruktion för förbundets ungdomsarbete.
Beslut: UAU-medlemmarna tilldelas en ansvarspost under årets första möte (denna
post kan variera för varje år). Kansliet utarbetar ett förslag på hur uppgiftsfördelningen
kunde se ut och vilka uppgifter som hör till vilken ansvarspost (arbetsbeskrivning).
Detta förslag presenteras sedan för UAU som i sin tur får komma med kommentarer
och ändringsförslag. UAU har en egen arbetsbeskrivning enbart för läger. För tävlingar,
utbildningar osv. följer vi FSB:s gemensamma.
Det konstaterades att det på varje tillställning/evenemang som ordnas måste vara en
UAU-medlem på plats som har huvudansvaret (måste ta ansvaret vid eventuell kris).

39. UAU möten
Diskussion om ungdomsarbetsutskottets möten. Hur skall vi ordna våra möten och på
vilket sätt.
Förslag: Mötet slår fast en preliminär tidtabell för UAU mötena 2021.
Beslut: Mötet beslöt att UAU håller mötet fyra gånger per år; två fysiska och två
virtuella. Mötesplatsen för fysiska mötena varierar mellan Åbo och Helsingfors. Det
finns alltid en möjlighet att delta på distans.
Möten 2021:
Möte 1: början av mars (fysiskt)
Möte 2: början av juni (virtuellt)
Möte 3: slutet av september (fysiskt)
Möte 4: början av december (virtuellt)

40. Aktuellt från SPEK
Robin Hartman redovisar aktuella ärenden från VNTTK.
Förslag: Antecknas till kännedom.
Beslut: Hartman hade mailat UAU angående aktuella ärenden från SPEK. Dessa
redogjordes för kort.

Protokoll ungdomsarbetsutskottet 3-2020

6/9

FSB – Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund
Ungdomsarbetsutskott

25.08.2020

41. Aktuellt från förbundets styrelse
De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.
Förslag: Antecknas till kännedom.
Beslut: Sabina redogjorde kort för vad förbundets styrelse kommit fram till under sitt
senaste möte. Bl.a. kommer ett gemensamt vår-och höstmöte ordnas 12.11 på Esbo
centralbrandstation och på Teams (distans). Allmänna möten kan flyttas fram till sista
juni 2021 (ny lag under beredning). Vår-och höstmötet är det enda programmet som
ordnas i år, resten inhiberas och skjuts upp till nästa år.
Styrelsen vill att FSB börjar producera FSB-utbildning på Teams så fort som möjligt.
Tävlingarna och kongressen flyttas fram till nästa år. Studiedagarna flyttas till hösten
2021. Evenemang som bl.a. kongressen bör planeras med Covis-19 i beaktande så att
dessa evenemang trots detta kan ordnas. FSB:s julgröt skulle eventuellt kunna ordnas
på distans.

42. Övriga ärenden
•
•

•
•

Ledarträffen Tyskland Finland
o Ledarträffen Tyskland - Finland är inhiberad
Statistiken
o FSB samlar inte längre in statistik separat. Statistiken bör komma rakt från
o HAKA. Ifall man går in på hakatilastot borde man se all statistik.
SPEK idrottskampanj?
Aktivitetskampanj
o Hur skulle man kunna aktivera ungdomsavdelningarna. Ett arbetsbotten för
ungdomsavdelningens administrativa bör göras (hur ska en ungdomsavdelning fungera, vad gör en ungdomsavdelning m.m.). Kansliet gör upp ett
sådant arbetsbotten under vintern.

43. Nästa möte
Slås fast tid och plats för nästa möte.
Förslag:
Beslut: Nästa möte blir ett virtuellt möte som hålls torsdagen den 10.12 kl. 17:30-19.

44. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet
Ordföranden avslutade mötet kl. 16:32
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BILAGA 1

Verksamhetsplan ungdomar 2021
JANUARI

FEBRUARI
06 – 07.02.2021

Studiedagar & Pre-Camp

Kasnäs

dd.04.2021

Ungdomsledarkurs

Åboland

dd.05.2021

FSB kongress & vårmöte

Ekenäs

dd.06.2021

Pre-Camp

Teams eller Zoom

dd - dd.07.2021

FSB ungdomsläger

Västankvarn Ingå

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUSTI
ÖNB veckoslutsläger
VNB veckoslutsläger
ÅLB veckoslutsläger
SEPTEMBER

OKTOBER
02-03.10.2021

Tävlingsveckoslut för ungdomar

Åland

23-24.10.2021

Utbildarkurs för ungdomsledare

Mellersta Nyland

FSB studiedagar & höstmöte

Åboland

FSB julgröt

FSB:s kansli Ekenäs

NOVEMBER

DECEMBER
dd.12.2021
Uppdaterad 05.09.2020

Noteras: CTIF-uttagningstävlingar ordnas i Pargas 2021 och lägerplaneringsdag ordnas i maj/juni
på distans.
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BILAGA 2

Arrangörskalender 2021 - 2025
Evenemang

2021

2022

2023

2024

2025

Förbundets kongress &
vårmöte

VNB

ÖNB

ÅBB

ÅLB

SÖR

Förbundets höstmöte och
studiedagar

ÅBB

ÅLB

SÖR

MNB

VNB

VNB

storläger

ÅLB

ÅBB

MNB

ÅLB

ÅBB

VNB

ÖNB

SÖR

Förbundets sommarläger
Tävlingsveckoslutet för
ungdomarna

Arrangemangen är preliminära. Förändringar kan ske.
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