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Mötesprotokoll:  Ungdomsarbetsutskott 2-2022 

Plats:  Vid din dator (Teams) 

Tid:  07.05.2022 kl. 09:00 – 11:32 

 
 

 

 
Närvarande: 

 Förbundets ungdomsledare: 

 FSBR  Sonja Lumme, ordinarie, from pkt 22 kl. 10.20  
   Johan Träskman, vice 
 

Ordinarie medlemmar  Suppleanter 

 
 MNB  Dick Sandström   Peter Wächter 
 SÖR   Kim Påfs    Peter Dahlström 
 VNB   Dennis Olander    Elin Söderlund 
 ÅBB  Jannica Lindqvist   Andreas Nyman / Camilla Rautanen 
 ÅLB   Simon Söderlund   Gustaf Eriksson / Robin Gestranius 
 ÖNB   Sandra Lönnfors   Tom Ståhlberg 
  
 Sakkunniga, förbundets ungdomsarbete 
 
 FSBR  Sabina Holopainen  Johan Ehn 
 
 Övriga 
 
 Nationellt   Robin Hartman 
 

 Föredragande 

 FSBR   Anders Ehrnstén    Roger Roos 

 

 

Paragrafer 15 - 28 

Bilagor  1  
 

 Johan Träskman   Peter Dahlström  

 Johan Träskman   Peter Dahlström 

ordförande    sekreterare 
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15. Öppnande av mötet. Godkännande av föredragningslistan  

Förbundets vice ungdomsledare Johan Träskman öppnar mötet.  

Föredragningslistan behandlas. 

Förslag:  Föredragningslistan godkänns. 

Beslut: I och med att utskottets ordförande Sonja Lumme är förhindrad fungerar 

viceordförande Johan Träskman som mötets ordförande. Föredragnings-

listan godkändes. 

16. Val av sekreterare  

Förslag:  Väljs en sekreterare för mötet. 

Beslut:  Valdes Peter Dahlström till sekreterare. 

17. Protokollet från föregående möte 

Förslag:  Mötet godkänner protokollet 1/2022 från den 12.02.2022.  

Beslut:  Behandlades och godkändes protokollet från senaste möte.  

 Tillägg till protokollet: 

- Till ersättare för MNB har valts Peter Wächter (Peppe). 

- Ordinarie för ÅLB är Simon Söderlund med Gustaf Eriksson som er-

sättare. Robin Gestranius fungerar som ersättare för dessa vid be-

hov. 

18. Utbildningar för ungdomsledare, Coaching-satsning 2023 

UAU har tagit beslut att ordna utbildningar för ungdomsledare, både korta virtuella träf-

far och längre fysiska träffar. En arbetsgrupp med Sonja, Jannica och Robin har arbetat 

på saken och skall presentera en plan för utbildningsdagar. 

Förslag:  Arbetsgruppens plan diskuteras.  

 Robin Gestranius berättade att gruppen diskuterat frågan med den tänkta 

coachen. Planen som diskuterats är att det skulle ordnas 5 online works-

hops, med deltagare som valts områdesvis. Ämnen som skull behandlas 

under dessa kunde vara bl.a: ledarskap, rekrytering mm inom frivillighets-

föreningar. Varje work-shop skulle inledas med en 1,5 timmars inspirat-

ionsföreläsning. 

 Någon direkt offert har inte ännu erhållits för paketet, men en summa som 

nämnts var 800 € för utbildningspaketet. 

 Deltagarna kunde vid behov och intresse även köpa individuell coaching. 
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Beslut: Ordförande konstaterade att ungdomsutskottet fått informationen till kän-

nedom och att arbetsgruppen får fortsätta med sitt arbete. Man ber grup-

pen precisera planen och ta fram en budget, som kunde behandlas under 

nästa möte.       

19. Utbildarkurser UBK 2022 

En utbildarkurs ordnades i Österbotten på Norrvalla i Vörå veckoslutet 8.-10.4. Emelia 

Karlsson och Patrik Sundell fungerade som utbildare. Peter ordnade brandbil och ”ele-

ver” att öva med till kursen. 10 personer anmälda varav 3 backade ur. 

Utbildarkursen på Åland är ännu öppen. Datum för kursen hade spikats men med allt 

för kort tid för anmälningar och förhandsstudier. 

Förslag:  SÖR -kursen antecknas till kännedom. Åland presenterar sina planer för 

en utbildarkurs detta år. 

  Simon Söderlund har meddelat att planen är att UBK-kursen på Åland 

ordnas på hösten, det första veckoslutet i september i Hammarlands 

FBK:s depå. Depån har ett övernattningsrum, så eventuella deltagare 

från fastlandet kan övernatta där.  

Simon hade även givit önskemål om att få ordna en ledarkurs på våren 

2023 på Åland, enligt samma system som senaste kurs ordnades, dvs 

med flera träffar under en längre tid.    

Beslut: Beslöts att man fortsätter med planerna för UBK-kursen på hösten An-

ders ber Simon komma med noggrannare uppgifter om kursen och kost-

naderna för den, så man kan komma ut med en kurskallelse i början av 

augusti. Anders uppmanade att man på Åland ännu skulle diskutera om 

man kunde ordna en ”övernattningskurs”. En del av kurserna är även att 

man under fritiden kan fortsätta med att bilda nätverk och byta erfaren-

heter och inspireras ytterligare. 

 Ledarkursen är möjlig, men man beslöt att man diskuterar denna när 

verksamhetsplanen för nästa år uppgörs under nästa möte.    

20. Ungdomarnas kurser 2022 

Kurserna som ungdomarna har utfört under vintern 2021-2022 skall vara slutförda i 

april 2022. Nivåproven har utförts i den del lokalförbund. 

• ÖNB öppet 

• MNB klart 

• VNB delvis klart 

• ÅBB delvis klart, en del av resultaten inlämnade 

• ÅLB delvis klart, resultaten inte ännu inlämnade 

• SÖR på gång 
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Förslag:  Nivåproven skall utföras så fort som möjligt och resultaten skickas till för-

bundets kansli. 

  I dagens läge har 71 ungdomar utfört kursen av 210 anmälda.  

 VNB - Har ordnat ett restprov. Resultaten på kommande.   

 ÖNB - Tolkis FBK är på gång. Nickby har inhiberat. 

  SÖR – Teoriprovet genomfört. Praktiska provet återstår. 

 ÅLB – Proven genomförda. Resultaten inte ännu inlämnade.  

 ÅBB – Pargas klart. Övriga brandkårer ogenomförda.  

  

Anders bad mötesdeltagarna om respons om hur kurserna tagits emot 

på fältet. En sak som man fäster sig vid är att skillnaden mellan anmälda 

och de som genomfört testerna är stor.  

ÅBB – Ungdomarna är väldigt unga. Många har svårt att skriva och läsa. 

Tom enkla prov har varit svåra.  

 ÅLB – En del domare var lite oerfarna med ungdomarnas kurser. Annars 

ok.  

 VNB – Proven gick smidigt. Kurserna var enkla att genomföra. Kunde bra 

ordnas även i framtiden. Man ordnade ett prov gemensamt för alla, samt 

ytterligare ett prov skilt för en brandkår, som är lite avsides. 

 Johan – Bra sätt att genomföra ungdomskurserna! Borde fundera på hur 

man kan fortsätta. Teorin var en aning svårare att genomföra än på läger. 

Bra sätt att få program till ungdomsavdelningarna.  

 Robin H – Idé: Utöver kurserna kunde man även ordna distansutbildning 

i mer främmande ämnen, som avdelningarna kunde delta i gemensamt.  

 Johan E – Kunde även gärna bandas in, så det gick att höra på när det 

passar avdelningen. Alla övar inte samtidigt. 

 Robin H – Skulle tex behövas material om föreningsverksamheten. 

 Johan T – Finns ett avsnitt om föreningsverksamhet i gruppchefskursen.   

 Anders E – Tex jubileer och begravningar väcker genast frågor.   

Beslut: Beslöts att i det fall nivåproven ännu inte är genomförda så skall de göras 

det så fort som möjligt och resultaten skickas till förbundets kansli. 
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21. Förbundets ungdomsledare 2023 framåt 

Sonja Lumme har flyttat till Sverige och meddelat att hon hoppar av uppdraget som 

förbundets ungdomsledare. Förbundet behöver därför rekrytera en ny ungdomsledare 

som samtidigt fungerar som ordförande för ungdomsarbetsutskottet. 

Utskottet bör nu aktivt diskutera rekryteringen av en ungdomsledare för förbundet. 

Förslag:  UAU diskuterar uppdraget som förbundets ordförande samt hur vi skall 

gå vidare med rekryteringen av en ny person för uppdraget. 

  Konstaterades att det var bra att det meddelats i god tid att man behöver 

en ny ungdomsledare. 

 En öppen rekrytering skall ske och alla bör vara med och reda ut vem 

som kunde ta hand om uppgiften.  

Johan E uppmanade utskottet att sedan stöda den nya ungdomsledaren. 

Uppmanades att alla skall informera om ärendet och marknadsföra den 

lediga ungdomsledarplatsen under sina evenemang: 

- ÖNB – Ordnas veckoslutsläger i augusti.  

- MNB – Blir inga evenemang i år. En tävling man försökte ordna lock-

ade inte deltagare. 

- VNB – Ordnar den 4-7.8. ett förlängt veckoslutsläger i Bromarv. 

Vintertävling ordnas i mars. 

- ÅBB – Ordnar veckoslutsläger på Hitis 19.-21.8. Utmaning med att få 

alla avdelningar igång. Situationen inom Pargas är bra, både vad gäl-

ler ledare och ungdomar! 

- ÅLB – Har ordnat två evenemang, haft kombinerad glöggkväll och 

ledarträff. och den 18.5. ordnas gemensam sommaravslutning. 

Ledarträff i september samt lokalt läger den 23.-25.9. Glöggkväll av-

slutar året.     

- SÖR – Under sensommaren ordnas en Umeåkryssning för ledarna 

och under hösten ett kombinerat actiondygn och tävlingsveckoslut.  

 Peter: I verksamhetsplanen finns att en ledarträff skall ordnas i oktober 

2022. Även under denna kunde man försöka rekrytera en ny ungdomsle-

dare. 

Anders höll med om att ledarträffen bör ordnas.  

 Robin H: Ledarträffen kunde kanske ordnas i lättare form. Borde koncen-

trera sig på att fundera hur man kan stöda avdelningarna.  

 Johan: Alla bör informera om läget och söka efter en person som kunde 

ta över ungdomsledarposten. Ledarträff i oktober är bra att ordna.  

 Johan konstaterade att det är styrelsen som väljer ungdomsledare, inte 

höstmötet. Under höstmötet väljs sakkunniga för ungdomsverksamheten.     

 Anders gör en ”rekryteringsannons” för ungdomsledarskapet.  
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Beslut: Beslöts att ledarträffen bör ordnas i höst och att alla skall hjälpa till att 

marknadsföra den lediga ungdomsledarplatsen. Utskottsmedlemmarna 

får gärna komma med förslag till ämnen.   

22. Ungdomsverksamhet efter Covid 19 

Enligt SPEK har ungdomsverksamheten minskat med ca 65% under de tre senaste 

åren. Inom FSBR har vi inga direkta resultat om hur ungdomsarbetet ser ut efter tre år 

med pandemi. Man kunde kanske göra en kort enkel internetförfrågan och fråga vilka 

avdelningar som har verksamhet, hur många deltagare i snitt, vad slags verksamhet 

eller hjälp som man önskar av lokalförbunden och FSBR. 

Förslag:  UAU diskuterar hur en dylik förfrågan skulle kunna se ut och om vi skall 

utföra en dylik undersökning. 

 UAU vet inte hur verksamheten ser ut på fältet. Tex Åboland gör egen 

bokföring av verksamheten och publicerar den på sin hemsida. Finns tyd-

liga tecken på att verksamheten gått ner pga coronan.  

 Det man behöver är riktgivande svar. Inte exakta.   

 Johan T: I Ingå planerar man göra en rekrytering i skolan i samband med 

att skolan börjar. Hur skulle det vara med att göra med nationell synlighet 

samtidigt? 

 VNB gör kampanj i samband med Bromarvlägret. Tex ÅU är inbjudet.  

  I samband med en eventuell nationell kampanj, kunde man ta kontakt 

med lokal media, var man kan informerade om vilka avdelningar har verk-

samhet.  

 Johan T: Tex Svenska YLE brukar göra nyheter på så vis att man gör en 

nationell grej som de lokala avdelningarna kompletterar med lokala an-

knytningar.  

 Johan T: Föreslog att ÅBB gärna kunde delta i VNB:s läger och vice 

versa.  

 Dennis påminde om att man före coronan kommit överens om att alla kan 

delta med en manskapsbil (ca 1+8) i varandras läger. Det är en stående 

inbjudan! (Inbjudan kan gärna även publiceras och skickas till medlem-

marna i UAU!)  

Beslut:  Man beslöt att man gör en internetförfrågan till avdelningarna om verk-

samheten. UAU:s medlemmar gör några (2-3) frågor per medlem. För-

slagen till frågor skall skickas in till kansli inom två veckor!   

 Tex ÅBB:s frågeformulär innehåller frågor om: Brandkår, antal ungdo-

mar, antal ledare, antal flickor och antal pojkar 

Johan T: Förfrågan, skall ta ca 5 min att fylla i och skall gå att förmedla 

via Whatsapp. 

https://www.spek.fi/korona-on-vahentanyt-palokuntien-nuorisotoimintaa-jopa-65/


Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund 
Ungdomsarbetsutskott  07.05.2022 
 

 
 

Ungdomsarbetsutskottet  Protokoll 2-2022 8 / 11 

23. Synlighet för förbundets ungdomsverksamhet 

Vi borde få mera synlighet för vår verksamhet vilket kanske kunde hjälpa till med re-

kryteringen. En bra grej storlägerförberedelserna fört med sig är ju en väldigt aktiv In-

stagram sida. Kanske kunde vi försöka rekrytera 5-6 äldre ungdomar från olika delar 

av landet som skulle få i uppgift att sköta en IG-sida och publicera ungdomsaktiviteter 

från sina övningar och liknande. Detta kunde kanske också hjälpa till att locka äldre 

ungdomar tillbaka till verksamheten.  

Förslag:  UAU-medlemmarna kollar upp i sina lokalförbund om det finns intresse 

för en dylik verksamhet. 

 Johan T kommenterade att det är en bra idé, men kräver jobb. Kunde 

vara bäst att göra i projektform? Behövs dock någon som tar hand om 

saken.  

 Robin: IG-konto är en bra idé. Andra ser vad man har förverksamhet. 

Behövs dock en plan. 5-6 ansvariga är bra.  

 Sonja: Man behöver en arbetsgrupp, men för vad och för vem skall IG-

kontot göras?  

 Peter: Dels för synlighet, dels för att ungdomarna kan se vad avdelning-

arna gör. PR för verksamheten.   

 Johan E: Behöver bra kvalitetskontroll och tydlig plan på vad man vill. 

Robin: Man borde passa på och försöka få kontot igång så man kan få 

input redan från Storlägret samt från veckoslutslägren under slutsomma-

ren!   

Beslut: Beslöts att man bildar en arbetsgrupp som gör upp en projektplan. An-

ders, Robin och Peter valdes till gruppen. Gruppen uppgift är att göra en 

projektplan samt ramar för vad man vill med IG-kontot och vem som skall 

sköta den.   

24. Eldis 22 lägret 

Roger Roos eller Sabina Holopainen uppdaterar situationen med Eldis 22 arrange-

mangen. 

Förslag:  Antecknas till kännedom 

Beslut:  Beslöt att man antecknar lägerinformationen till kännedom: 

- 2500 anmälda. Kan ännu ändra.  

- Budgeten ansträngd. Kostnaderna ökat – minimiantal deltagare.  

- Egen FSBR-träff skall ordnas. 

- 147 deltagare från FSB. 

- Gemensam Whatsapp-grupp borde ordnas.     

Camilla informerade om fritidsprogrammet:  
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- Enligt en undersökning så vill 60% ”hänga” och inte ha ledd fritid. Där-

för strävar man till att istället ordna olika samlingspunkter  

- En punkt är tex ”Olkkari” – ”Vardagsrum” med vuxna leder olika hob-

bypunkter, pyssel mm 

- Tuunauspaja – Man får fixa cyklar, göra hängmattor av slangar mm 

- Man har inte glömt bort tävlingarna, utan varje kväll ordnas olika täv-

lingar, bla FM i slang- och pytsstafett. 

 Efter ungdomarnas önskemål kommer man även att ordna escape-room 

samt olika spel, tex brädspel i jättestort format (med människor som spel-

pjäser) mm.  

Programmakarna gör samarbete med utbildningen och får använda ut-

bildningsområdet på kvällen, tex höghöjdsbana.  

Programbyrån har även en resebyrå som ordnar utflykter. Man kan tex 

köpa 7 –dagars busskort och resebyrå kan både hitta på program samt 

erbjuda guider till simhall, djurparker, brandmuseum mm.    

Programbyrån har ett cirkustält som programtält. 

- I samband med öppningen (som varar ca 30 min) har man en get2get-

her-festival 

- Disco ordnas under veckan. 

- På onsdag, som är besöksdag så blir det presentationer samt en 

mässa och bla ett CTIF-uppträdande.  

- På onsdag ordnas även ett frivilligt lägerdop! 

- Avslutningsvis blir det ett ”Loppusirkus” – avslutningscirkus. Man 

samarbetar med en hobbycirkus, som ordnar program. Dessutom blir 

det möjligt för avdelningarna att uppträda (programafton). 

- Camilla utmanade här FSB att ställa upp med ett programnummer! 

 Programbyrån har även ”Turva-aikuisia” – Trygga vuxna – som tar tag i 

saken om man ser någon som mobbar, någon som är ensam mm = Läg-

ret skall vara tryggt för alla! man skall kunna ha en vuxen att diskutera 

med.  

 Tältplatsen ges denna gång med GPS-koordinater, så det skall vara möj-

ligt att planera in gemensamma tältområden. (Tex Pargas-Kimito-Tolkis-

Lappfjärd tältar gemensamt).   

25. Aktuellt från förbundets styrelse 

De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.  

Förslag:  Antecknas till kännedom. 

Beslut:  Antecknas till kännedom att:  

- FSB:s kongress ordnas 27.-28.5. i Borgå.  

- ca 120 anmälda.  

- Ingen parad, utan föreläsning.  
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- Kongressen 2023 ordnas i Åbo på Åbo FBK:s brandkårshus. - FSBR 

fyller 75 år.  

- Styrelsen skall uppgöra en årsklocka – skall innehålla kommande 

program och vad som ordnats och om det inte ordnats så varför.  

- Arbetet mot trakasserier. - FSB:s strategi godkänd vid senaste styrel-

semöte.  

- Nationella ungdoms- och damarbetets 70 år. 

- SPEK godkände inte FSBR:s förslag till premieringar.  

- Styrelsen informerades om Eldis 22 

- Styrelsens följande möten ordnas i maj i Borgå, samt i september och 

november.  

- Kivijalka 2022 –kryssningen ordnas som fysiskt möte.     

26. Övriga ärenden  

a) Nationellt brandkårsungdomsarbete: Robin Hartman redovisar aktuella ären-

den. 

Robin informerade om att det finns bra information på ”Palokuntaan” –sidorna, 

även på svenska. Finns bla övningstips. 

Palokuntaan.fi 

- SPEK:s sida: ”Palokuntaan.fi” – Finns även en del på svenska, tex ”Trygg 

verksamhet i brandkåren”. 

- Undersökning har visat att ca 65% av ungdomarna i ungdomsverksam-

heten har försvunnit pga corona-pandemin. Ungdomarna har inte kommit 

tillbaka trots att coronapandemin ebbat ut.  

- På finska sidan finns en hel del tips till övningar. Finns tex många videon 

man kan tillämpa. Man kan kolla tex ”Rantakulman VPK”. Då lär man sig 

finska på samma gång!   

- Tips till fysiska övningar: ”Palokuntoon” – Kom i brandskick!  

- Finns även sidor med Haka-statistik – Haka-tilastot. En del FSB-avdel-

ningar finns både på finska och svenska sidan. Bör komma ihåg att fylla i 

statistiken!  

Kommande verksamhet: 

- Eldis 2022 – storläger. 

- 14.5. Veikon Malja samt nationella Ungdoms- och damarbetets 70 år. 

- CTIF-tävlingar i Selje i Slovenien. 

- XXIX allmänna brandkårsmötet under Eldis 22.     

 

b) Österbottens Röda kors söker samarbetspartner: Österbottens Röda Kors tog 

kontakt (med Peter) och efterlyste samarbete, dvs de sökte efter äldre brandkårs-

ledare med på sitt ungdomsläger. De skulle dels behöva vuxna ledare, dels typ 

brandkårsutbildning, en dag. Att delta kostar inget, men de betalar heller inget. 

Lägret har ett intressant program och kommer att ordnas i Sverige. Lägret är 
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mycket förmånligt för ungdomar. Lägerkallelsen finns i bilagan. Ingår både forsrän-

ning och klättring i programmet. Övernattning sker i en vikingaby! Lägret är öppet 

för vem som helst.   

Anders kommenterade att detta är ett bra exempel på samarbete som kan göras 

med andra lokala organisationer.  

 

c) Övrigt: Övriga ärenden som UAU tycker behöver diskuteras. 

Fanns inga övriga ärenden.  

Robin H frågade efter antalet tävlingslag i Borgå. Tävlingslag anmälda till Borgå är 

6 lag (12 lag senast) i den allmänna klassen och 2 lag (6 lag senast) i damklassen.  

27. Möten 2022 

Föregående möte beslut att årets tredje möte hålls i samband med ”Kivijalka”-kryss-

ningen den 24.9. Start kl. 16 på fredag och årets fjärde möte hålls i samband med 

FSB:s höstmöte på Åland den 19.11.2022.  

Förslag:  Datum för mötena 3 och 4 verifieras. 

Beslut:  Mötena ordnas enligt ovan. 

Sonja kan inte delta så Johan ersätter som ordförande. Viktigt är att varje 

område är representerat, så man bör söka en ersättare om man inte själv 

kan delta, antingen ersättaren eller någon annan ersättare från området! 

 Även under storlägret håller ungdomsledarna från FSB ett möte på lägret.     

28. Mötets avslutande   

Ordförande avslutar mötet  

Ordföranden avslutade mötet kl. 11.32. 

 

 


