FSB – Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund
Ungdomsarbetsutskott

Protokoll:

Ungdomsarbetsutskott 4-2020

Plats:

Distansmöte via Teams

Tid:

10.12.2020 kl. 17:30 – 19.25

10.12.2020

Närvarande:
Förbundets ungdomsledare:
FSBR

Sonja Lumme, ordinarie

Ordinarie medlemmar
MNB
SÖR
VNB
ÅBB
ÅLB
ÖNB

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

Johan Träskman, vice
Suppleanter
Dick Sandström
Peter Dahlström
Elin Söderlund
Andreas Nyman
Gustaf Eriksson
Tom Ståhlberg

Sakkunniga, förbundets ungdomsarbete
FSBR

Sabina Holopainen

Johan Ehn

Övriga
VNTTK

Robin Hartman (närvarande pkt 45-47 samt 57)

Föredragande
FSBR

Anders Ehrnstén

Paragrafer

44 – 61

Bilagor

1

Roger Roos

Sonja Lumme

Peter Dahlström

Sonja Lumme

Peter Dahlström

Ordförande

Sekreterare
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45. Förslag till föredragningslista
Förbundets ungdomsledare Sonja Lumme öppnar mötet.
Förslag: Föredragningslistan godkänns.
Beslut: Föredragningslistan godkändes med den ändringen att pkt 57 behandlas efter
pkt 47.

46. Val av sekreterare
Förslag: Väljs en sekreterare för mötet.
Beslut: Valdes Peter Dahlström till sekreterare.

47. Protokollet från föregående möte
Förslag: Mötet godkänner protokollet 3/2020 från den 05.09.2020.
Beslut: Protokollet från föregående UAU-möte genomgicks och godkändes.
Under pkt 42: Övriga ärenden, hade diskuterats behovet av någon form av aktivitetsoch arbetsmodell för ungdomsavdelningarnas verksamhet. På Åland har man under
ledarträffar diskuterat behovet av ett arbetsverktyg och dess utformning. Beslöts att
man tar upp frågan under nästa fysiska möte till behandling som ett tema.

48. Storläger 2022
Storlägret 2022 ordnas av Helsingfors räddningsförbund (HELPE), Nylands läns räddningsförbund (UPL) samt Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (FSB).
Under sensommaren och hösten har man gjort rekryteringar gällande ansvarspersoner
för de olika verksamhetsområdena på lägret. Nu har man valt de personer som kommer att bilda lägerledningen för storlägret 2022.
Lägerledningen 2022
Lägerchef:
Vice lägerchef:
Underhållschef:
Ansvar för internationella ärenden:
Ansvar för bespisningen:
Utbildningschef:
Programansvarig:
Kanslichef:
Säkerhetschef:
Informationschef:
Projektchef:
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Dessutom söker man efter sex 14-17 år gamla brandkårister som skall delta som erfarna experter i planerande av storlägret. Intervjuerna hålls under vecka 49 via videosamtal och valen görs vecka 50.
Sabina Holopainen informerar närmare om hur planeringen av lägret framskrider.
Förslag: Antecknas till kännedom
Sabina informerade om lägerplaneringen:
-

-

-

Efter rekryteringen av personer till lägerledningen så har FSB:are fått posterna
som vice lägerchef, underhållschef och programchef.
Dessutom har man sökt 6 st. ungdomar för en planeringsgrupp. 19 ungdomar har
sökt till gruppen och på basen av intresse, kön och ort så valdes ungdomarna till
gruppen. En av de valda ungdomarna har svenska som modersmål och är från
Malmin VPK. Ungdomarna har sitt första möte under inkommande lördag. I fortsättningen kommer de att få vara med lägerledningens möten.
Man kommer även att ta med de övriga sökandena i lägerplaneringen. De
kommer bl.a. att utnyttjas vid informerandet om lägret.
Lägerplats, datum och logo är så gott som klara. Informationen om dessa
kommer vid årsskiftet eller genast efter det.
Cheferna inom lägerledningen kommer att uppgöra budgeten. Bör bli klar så fort
som möjligt.
På lägrets hemsidor finns en möjlighet att komma fram med önskemål om lägret,
och vad man som man önskar att skall beaktas.
Planerna på lägrets kursarrangemang är inte klara. Sabina kastade fram tanken
om att kursspråken skulle vara antingen engelska eller finska. På så vis skulle
man få den internationella sidan med på kurserna. Detta kräver att kursledarna är
språkkunniga.
Ytterst viktigt att storlägret lyckas. Annars kanske sista storlägret. Man vill därför
försöka göra storlägret annorlunda än de tidigare. Mycket inspiration tas även från
andra läger än tidigare brandkårsläger, bl.a. scoutläger.

Beslut: Ungdomsarbetsutskottet antecknade informationen till kännedom.

49. Ungdomsledarkurs 2020
En ungdomsledarkurs ordnades i Västra Nyland (Lärkkulla i Karis) 13-15 november
2020. Som kursledare fungerade Emelia Karlsson och Patrik Sundell från Pargas. 16
deltagare var anmälda varav 14 deltog i kursen.
Förslag: Antecknas till kännedom
Kursen hade lyckats bra. Deltagarna hade givit bra respons.
Beslut: Ungdomsarbetsutskottet antecknade informationen till kännedom.
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50. Ungdomsledarkurs 2021
En ungdomsledarkurs är inplanerad till april 2021 i Åboland. Som kursledare fungerar
Emelia Karlsson och Patrik Sundell från Pargas. Plats och tidpunkt för kursen bör slås
fast.
Förslag: UAU tar beslut om plats och tidpunkt för kursen.
Man diskuterade behovet av ledarkursen och platsen för dem. Många kursdeltagare
var på årets kurs från Åboland, vilket gör att antalet deltagare från Åboland antagligen
minskar. Till Åboland kan det dock förstås komma deltagare även från andra landskap.
Beslut: Man beslöt att man trots allt håller vårens kurs i Åboland, under ett veckoslut i
april, med Sonja, Patrik och Emelia som kursutbildare. Peter utreder med utbildarna
vilket veckoslut som passar bäst. Robin kontrollerar behovet av en ledarkurs på Åland.
Om behovet finns så kan man ordna en andra kurs på hösten i Åland.

51. Tävlingsveckoslutet 2021
Tävlingsveckoslutet 2020 var planerat till Västra Nyland första veckoslutet i oktober
2020. Förbundets styrelse tog beslutet att tävlingarna inte ordnas 2020. Tävlingsveckoslutet för ungdomar ordnas 2021 första veckoslutet i oktober (2-3/10) på Åland.
Åland presenterar möjliga planer för tävlingsveckoslutet.
Förslag: Tävlingarna ordnas 2-3 oktober 2021 på Åland.
Åland är villigt att ordna tävlingarna. Behövs en plats med förmånlig inkvartering och
mat. Likaså behövs en större plan för tävlingarna.
Beslut: Robin reder ut en möjlig plats för ett tävlingsveckoslut och presenterar planerna under nästa UAU-möte.

52. Frågesport 2020 för brandkårsungdomar
Frågesporten för ungdomarna ordades under tiden 7-12 december 2020 som en OnLine frågesport via ett Googledokument. Antal anmälda kårer var 7 med totalt 23 lag.
Förslag: Diskussion om frågesporten 2020.
Konstaterades att för att vara ett första försök med en distansfrågesport så var antalet
lag mycket tillfredsställande. Under normala år har ett 30-tal lag deltagit. Diskuterades
möjligheten att fortsätta med frågesport över nätet. Framkastades förslaget att man tex
kunde på våren ha en uttagning på nätet, från vilken de bästa lagen fick delta i frågesporten på hösten.
Konstaterades att det var bra att man kom fram med ett program under ett år var det
mesta varit inhiberat pga. Corona epidemin.
Beslut: Beslöts att man utreder om man kan fortsätta med frågesporten över nätet.
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53. Verksamhet 2021
Årsplanen för 2021 (bilaga 1) uppdateras. Några evenemang som aktiverar avdelningarna, utbildarna och ungdomsledarna bör också ordnas under 2021.
Förslag: Verksamhetsplanen för 2021 uppdateras.
Beslut: Bestämdes att:
-

man lägger in att studiedagarna, högst troligt, anordnas virtuellt lördagen den 6.2.
man kompletterar med datum för ledarkursen, så fort det är bestämt.
man gör beslut om PreCamp under nästa möte.
kallelsen till lägret borde gå ut i februari.

54. Utbildningsdagar 2021
Utbildningsdagar är inplanerade för februari 2021. Det är dock osäkert huruvida detta
går att ordas som ett fysiskt evenemang. UAU borde planera för ett alternativ med ett
Webbinarie dvs. en utbildningsdag över nätet. UAU bör också ta fram ett förslag till
program och innehåll för utbildningsdagarna.
Förslag: UAU diskuterar och slår fast innehåll och program för utbildningsdagarna.
Beslut: Under rådande läge så kan man anta att inget fysiskt möte är möjligt ännu i
början av februari. Man beslöt därför att man planerar studiedagen som en studiedag
på nätet. Tidpunkt är lördagen den 6.2. börjande på förmiddagen och längd ungefär ca
4 h, med en lunchpaus.
Man beslöt att som ämnen behandlas:
-

Storlägret, med eventuella workshoppar – Sabina förbereder, ca 45 min
Kipinäverktyget, som ett grupparbete – Robin förbereder, ca 45 min
WhatsUp inom ungdomsarbetet, med vissa teman från ungdomsledarkursen –
Sonja förbereder, ca 2 x 45 min.
Planeringen skall vara klar den 4.1. och meddelad till Anders. Anders sköter om att
kallelsen skickas ut efter detta.

55. Förbundets ungdomsarbete 2021
Beslut på förra mötet: UAU-medlemmarna tilldelas en ansvarspost under årets första
möte (denna post kan variera för varje år). Kansliet utarbetar ett förslag till arbetsbeskrivning för de olika posterna.
Förslag: Arbetsutskottet fortsätter arbetet och kompletterar ansvarsposterna.
Kansli / Anders har utarbetat ett förslag till anvisning för ansvarsposterna. Utkastet
finns på ”molnet”, som är tillgängligt för alla UAU-medlemmar.
Beslut: Alla skall till nästa möte läsa igenom och kommentera utkastet till anvisning för
UAU:s ansvarsposter. Kommentarerna skall innan mötet skickas till övriga medlemmar.
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56. UAU möten
UAU har tagit beslut att hålla möten fyra gånger per år; två fysiska och två virtuella.
Mötesplatsen för fysiska mötena varierar mellan Åbo och Helsingfors. Det skall alltid
finnas 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)

Förslag: Mötet slår fast en närmare tidtabell för UAU mötena 2021.
Beslut: Besluter tidpunkten för de två första mötena:
•
•

Möte 1: lördagen den 6.3. från förmiddagen (fysiskt)
Möte 2: torsdagen den 3.6. kl. 17.30 (virtuellt)

57. Aktuellt från SPEK
Robin Hartman redovisar aktuella ärenden från VNTTK.
Förslag: Antecknas till kännedom.
Robin informerade om att det nationella ungdomsarbetsutskottet (VNTTK) har nu haft
sitt sista möte. Enligt SPEK:s organisationsförändring så är det nu den s.k. ”Hobbyarbetsgruppen” som tar över ansvaret över ungdomsarbetet. Hobbyarbetsgruppen har
även haft sitt första möte. För att göra det enklare för Hobbyarbetsgruppen att ta över
arbetet så har VNTTK gjort upp en lista över sin verksamhet, med bl.a. nationella
tävlingar, internationell verksamhet mm.
Enligt tanken för organisationsförändringen skall medlemmar i Hobbyarbetsgruppen
ha egna nätverk som stöder dess arbete. Dessa medlemmar rekryteras som bäst.
Inga ”FBK-medlemmar” har blivit invalda i de nu utnämnda arbetsgrupperna. Finns
dock inte heller någon information om FBK:are sökt till grupperna.
VNTTK:s ordförande har informellt frågat bland förbunden om det finns intresse för ett
nationellt brandkårsungdomsarbetsforum. Några förbund har visat ett visst intresse, så
man kommer antagligen att fortsätta arbetet i någon form.
Utskottet önskade att Robin fortsätter i utskottet som en representant för det nationella
arbetet.
Beslut: Ungdomsarbetsutskottet antecknade informationen till kännedom.

58. Aktuellt från förbundets styrelse
De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.
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Förslag: Antecknas till kännedom.
-

Roger informerade om att riksdagsledamot Anders Norrback valts till ny
ordförande för FSBR r.f. från 1.1.2021.

Beslut: Ungdomsarbetsutskottet antecknade informationen till kännedom.

59. Övriga ärenden
-

FSB:s ”julgröt” anordnas detta år virtuellt i två omgångar. Kallelse finns på
förbundets hemsida.
Kansli önskade att eventuella ändringar i UAU:s sammansättning skall meddelas
till kansli.
Paul har ny e-post: paul.wolff@kssenergia.fi

Beslut: Ungdomsarbetsutskottet antecknade informationen till kännedom.

60. Nästa möte
Förslag: Slås fast tid och plats för nästa möte.
Beslut: Nästa ungdomsarbetsutskottsmöte ordnas som fysiskt möte lördagen den 6.3.
från förmiddagen. Plats bestäms senare. Önskemålet är att alla deltar fysiskt, men det
skall även alltid finnas en möjlighet att delta på distans

61. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla deltagare för mötet, önskade en God Jul samt avslutade mötet
kl. 19.25
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BILAGA 1

Verksamhetsplan ungdomar 2021
JANUARI

FEBRUARI
06.02.2021

Webbinarie

On-Line

09-11.04.2021

Ungdomsledarkurs

Åboland

22-23.05.2021

FSB kongress & vårmöte

Ekenäs

dd.06.2021

Pre-Camp 2021

On-line

2020

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
dd.11.2021
DECEMBER
dd.12.2021
Uppdaterad 15.12.2020

Noteras: CTIF-uttagningstävlingar ordnas i Pargas 2021.
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