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Mötesprotokoll:  FSB:s ungdomsarbetsutskott 1-2022 

Plats:  Via Teams 

Tid:  12.02.2022 kl. 09:00 – 10:55 

 

 

 
Kallade: 

 Förbundets ungdomsledare: 

 FSBR  Sonja Lumme, ordinarie  Johan Träskman, vice 
 

Ordinarie medlemmar  Suppleanter 

 
 MNB  Paul Wolff    Dick Sandström 
 SÖR   Kim Påfs    Peter Dahlström 
 VNB   Dennis Olander (from pkt 6)  Elin Söderlund 
 ÅBB  Jannica Lindqvist    Andreas Nyman 
 ÅLB   Robin Gestranius   Gustaf Eriksson 
 ÖNB   Sandra Lönnfors   Tom Ståhlberg 
  
 Sakkunniga, förbundets ungdomsarbete 
 
 FSBR  Sabina Holopainen  Johan Ehn 
 
 Övriga 
 
 Nationellt  X Robin Hartman 
 

 Föredragande 

 FSBR   Anders Ehrnstén    Roger Roos 

 

Paragrafer 1 - 14 

Bilagor  Utkast för ungdomskursernas provarrangemang och poängräk-
ning 
Uppdaterad verksamhetsplan. 
(i UAU molnet)  

  

Sonja Lumme   Peter Dahlström 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 

 ordförande    sekreterare  
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1. Öppnande av mötet. Godkännande av föredragningslistan  

Förbundets ungdomsledare Sonja Lumme öppnar mötet. Föredragningslistan behand-

las. 

Förslag:  Föredragningslistan godkänns. 

Beslut: Ordföranden öppnade mötet. Föredragningslistan godkändes.  

2. Val av sekreterare  

Förslag:  Väljs en sekreterare för mötet. 

Beslut:  Valdes Peter Dahlström 

3. Protokollet från föregående möte 

Förslag:  Mötet godkänner protokollet 5/2022 från den 23.11.2021.  

Beslut:  Genomgick och godkändes protokollet 5/2022. 

4. Ungdomsarbetsutskottets sammansättning 

Konstaterar ungdomsarbetsutskottets sammansättning för 2022. Varje lokalförbund 

har en ordinarie medlem och en suppleant. UAU sammansättningen 2021 var: 

Lokalförbund Ordinarie medlem Suppleant 

MNB  Paul Wolff  Dick Sandström 
SÖR  Kim Påfs  Peter Dahlström 
VNB  Dennis Olander Elin Söderlund 
ÅBB  Jannica Lindqvist Andreas Nyman 
ÅLB   Robin Gestranius  Gustaf Eriksson 
ÖNB  Sandra Lönnfors Tom Ståhlberg 

Förslag:  Listan över ordinarie medlemmar och suppleanter uppdateras. Kontakt-

uppgifterna uppdateras också. 

Beslut: Paul meddelade att MNB kommer att välja Dick till ny ungdomsledare. 

Viceungdomsledaren är ännu oklar. Även på Åland har skett ett byte, 

ÖNB hade ingen representant närvarande. Övriga oförändrat.     

Lokalförbund Ordinarie medlem Suppleant 

MNB  Dick Sandström ? – Val på våren 
SÖR  Kim Påfs  Peter Dahlström 
VNB  Dennis Olander Elin Söderlund 
ÅBB  Jannica Lindqvist Andreas Nyman 
ÅLB   Simon Söderlund  Gustaf Eriksson ? 
ÖNB  Sandra Lönnfors Tom Ståhlberg 
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5. Ansvarspersoner 2022 

Verksamhetsanvisningen föreskriver att UAU skall välja ansvarspersoner för åtmins-

tone följande uppgifter för året: 

• Lägret 

• Tävlingarna 

• Utbildningen 

• Studiedagar för ungdomsledare 

Förslag:  Väljs ansvarspersoner för 2022. 

Beslut:  Coronaepidemin har gjort att få evenemang kunnat ordnas. Ingen har haft 

möjlighet att göra sin uppgift fullt ut. Beslöts därför att nuvarande ansvars-

personer fortsätter i sin nuvarande roll.  

• Lägret  VNB - Dennis 

• Tävlingarna ÅLB – Robin/Simon 

• Utbildningen SÖR - Peter 

• Studiedagar för ungdomsledare ÅBB - Jannica 

6. Lokal verksamhet 

En lägesöversikt över ungdomsverksamheten i lokalförbunden görs för att UAU får en 

uppskattning hur läget är ”på fältet”. 

Förslag:  Varje lokalförbund presenterar en översikt av sitt nuvarande läge. 

Beslut:  MNB – En del haft övningar trots coronapandemin. Övningar har ordnats 

på distans och dessutom har ordnats uteövningar, så att ungdomarna 

haft halarna med sig och inte behövt gå in på brandstationen. Nu även 

andra avdelningar startat igen efter paus.  

 VNB – Verksamheten är igång. Övningar ordnas och det har ordnats tom 

12 –timmars övningar  

 ÅBB – Verksamheten i Åboland åter nerkörd from december efter att 

stationerna och depåerna stängts pga corona-restriktionerna. En del led-

arbyten gjorts, men annars i stort som förr. 

    SÖR – Situationen som i Åboland. Stationerna är stängda igen sedan 

december, och ingen verksamhet har kunnat ordnas. Hade en ledarträff 

på hösten, och planerade för ny verksamhet detta år, innan restriktion-

erna igen blev hårdare.   

 ÅLB – En del avdelningar kört igång verksamheten igen. Byte av ung-

domsledare för ÅLB. 

 ÖNB – Åtminstone Tolkis varit igång och frågat om kursarrangemangen.  



Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund 
Ungdomsarbetsutskott  12.02.2022 
 

 
 

Ungdomsarbetsutskottet  Protokoll 1-2022 5 / 9 

7. Utbildningar för ungdomsledare 

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

far och längre fysiska träffar. Några ämnen för en fysisk träff i början på året togs fram: 

• Jämlikhet, fairplay, ”alla deltar”, Karin Storbacka, Folkhälsan  

• Lockerroomtalk (https://lockerroomtalk.se/)  

• Coaching. Teambuilding (https://coachmeandmore.com/)  

Förslag:  UAU tar beslut om vad dessa tillfällen skall omfatta samt hur många pro-

gram vi skall ha på respektive tillfälle.  

Beslut:  Sonja inledde och funderade på hur man kunde nu starta om verksam-

heten och få den aktiv igen. Coronaepidemin har kört ner verksamheten. 

Ledarna är ensamma med sitt arbete och behöver hjälp. Vi vet inte var vi 

är och inte vart vi är på väg!  

Man borde nu satsa på ledarna för att komma vidare. Med en mindre 

arbetsgrupp bestående av Sonja, Jannica och Robin har gruppen disku-

terat med Harriet Bodö från ”Coachmeand more”, för att få tips och idéer 

för framtiden. En idé är att man skulle utbilda en kärntrupp, som utbildas 

i coaching och sedan i sin tur kunde coacha de lokala ungdomsledarna.   

Tanken var att man kunde ha haft en ”kick-off” i februari, en nationell stu-

diedag i april och sedan eventuellt en fortsättning på hösten.  

En satsning kräver att alla är med. Finns det tid och intresse för en sats-

ning? Finns det ingen som nu kan satsa så är ordförande av den åsikten 

att man inte kan köra igång nu.  

ÅBB – Verksamheten är nu splittrad. behövs engagemang för att få alla 

igång igen.  

SÖR – Att utnyttja en coach kräver finansiering, och det vet vi inte om vi 

har? Idéen med en kärntrupp låter bra och genomförbar. 

Roger: Det behövs en plan som man kan ta ställning till och likaså en 

budget.  

  Johan: Ungdomsledarna behöver inte order ”uppifrån” just nu. Vi behöver 

först barnen och ungdomarna tillbaka i verksamheten. Därefter kan vi 

fundera om det behövs några kampanjer.  

 Jannica: Instämde i detsamma, men funderade om UAU:s medlemmar 

kunde behöva tilläggscoaching.  

 SÖR: Behövs nog hjälp på vissa områden. Verksamheten varit så länge 

stängd att den inte kommer igång av egen kraft längre. Så kan det vara 

tex i Östra Nyland och även Österbotten. Någon hjälp behövs.  

 ÅLB: Kan inte ta ställning just nu. 

 VNB / Dennis: Precis som Johan så kan inte han eller Elin delta i några 

extra kampanjer just nu. Finns inte extra resurser. Kanske det är så att 

https://lockerroomtalk.se/
https://coachmeandmore.com/
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man skulle ta helt nya personer att delta i detta projekt. Inom VNB har 

man heller inget emot att ”kärntruppen” består av personer från andra 

områden. Det kanske skulle vara det bästa så har del lätt att vara i kontakt 

med varandra och ha möten mm. Dvs VNB:s åsikt är Jo-Nej (sa Karis-

bon).   

 Sonja korrigerade ett eventuellt missförstånd att man nog inte var på 

gång att ordna några lokala evenemang, utan planen är att ordna en trad-

itionell, gemensam studiedag.  

 Robin: Måste utredas vad vi vill ha. Det måste ge något nytt! Behövs en 

plan, en detaljerad plan.  

 Sonja förslog att arbetsgruppen Sonja, Jannica och Robin fortsätter att 

arbeta på saken och återkommer med ett förslag till plan.  

 UAU:s medlemmar understödde idéen och förslaget godkändes.  

8. UBK och ULK kurser 2022 

En utbildarkurs och en ledarkurs är planerad för 2022. Dessutom försöker Åland få 

ihop en egen utbildarkurs under året.  

Utbildarkursen 2022 kunde ordnas i Österbotten då vi senast ordnade den i Nyland. 

Emelia Karlsson och Patrik Sundell vidtalas för kursen. Peter funderar på plats och 

tidpunkt för kursen. 

Ungdomsledarkursen 2022 ordnas på hösten på Lärkkulla i Karis med Emelia och 

Patrik som kursledare. 

Förslag: Förbundet ordnar en utbildarkurs på våren i Österbotten och en ledarkurs på 

Lärkkulla i Karis på hösten. 

Beslut:  ÅLB arrangerar en utbildarkurs på våren, i samråd med Anders.  

 Siktar även på att arrangera en utbildarkurs i Österbotten den 8.-10.4. 

med Emilia och Patrik. Platsen blir ev Norrvalla i Vörå. alla är välkomna 

även om det är i Österbotten! 

 Ledarkurs ordnas på hösten i Karis.  

 Anders och Emilia utreder om Emilia kunde göra material för utbildarkur-

sen under sommaren.     

9. Ungdomarnas kurser 2022 

Kurserna som ungdomarna har utfört under vintern 2021-2022 skall slutföras i mars 

2022. FSBR har utarbetat ett ”nivåprov” som lokalförbunden skall genomföra under 

mars månad. 

Förslag:  Lokalförbunden utser ansvarspersoner för nivåexamen 2022. 
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Beslut:  Anders: Bland mötesbilagorna finns utkast till prov och poängtabeller för 

kurserna som nu genomförs Pga de restriktioner coronaepidemin fört 

med sig så är kurserna försenade och man måste ta ett beslut inom vilken 

tid proven skall hållas. 

 Dennis: Kurserna är på lokalförbundets ansvar och ingen slutgräns för 

proverna behövs.  

 MNB och VNB ordnar ev gemensamt prov.  

 Anders: Lägeranmälningarna för storlägret skall in i mars, så lägret styr 

på så vis tidtabellen. När proven är genomförda skall listorna med ele-

verna skickas till Anders på kansli, så han kan skriva in resultaten och 

göra kursdiplom.      

 Anders presenterade provuppläget och poängtabellerna. 

 Beslöts att proven skall hållas senast sista april 2022. 

10. Eldis 22 lägret 

Lokalförbunden borde nu aktivera sig för att för att få ungdomsledare att anmäla sig till 

lägret som funktionärer. Det behövs utbildare och ledare för temaparkerna. Se 

https://www.palokuntaleirit.fi/avoimet-tehtavat/  

Roger Roos eller Sabina Holopainen uppdaterar hur arbetet framskrider med Eldis 22 

arrangemangen i övrigt. 

Förslag:  Antecknas till kännedom 

Beslut:  Tills vidare har 300 pers anmält sig till lägret. Lägerbudgeten är beräknad 

för 2500 pers. Anmälningstid finns ännu till slutet av mars, så vi ska hop-

pas det blir bättre och vanligen anmäler avdelningarna sig mot slutet av 

anmälningstiden. Scouterna kommer att på samma plats ha ett läger föl-

jande vecka för 13.000 personer.   

 Funktionärer behövs fortsättningsvis till lägret Rekryteringsinfo på läger-

sidorna!  

 SÖR: Åtminstone en stor grupp från Lappfjärd är på väg. 

 ÅBB: Intresse för att delta i lägret finns.  

 ÅLB: Troligtvis inga deltagare?  

VNB: Intresse för att delta i lägret och planer finns.  

MNB: Kyrkslätt, Bobäck deltar. Även finska avdelningar som tex Köklax.  

ÖNB: Tolkis åtminstone? 

Info om byggläger kommer senare.  

Robin och Sonja anmälde sig för arbete i lägerorganisationen.  

https://www.palokuntaleirit.fi/avoimet-tehtavat/
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Lägerinformationen antecknades till kännedom.   

11. Aktuellt från förbundets styrelse 

De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.  

Förslag:  Antecknas till kännedom. 

Beslut:  FSB ordnat ett konstituerande styrelsemöte sedan senaste UAU-möte.  

 På mötet diskuterades tex den svenska räddarkursen, som man siktat på 

att skall ordnas i Räddningsskolan i Helsingfors. Räddningsinstitutets be-

slut var dock att kursen ordnas i Vasa. Styrelsen har nu tillsammans med 

Folktinget gjort en skrivelse till Inrikesministeriet med en uppmaning om 

att kursen skall ordnas i Räddningsskolan i Helsingfors, för att det är 

platsmässigt bättre och för att få en kontinuitet i ordnandet av kurserna.    

 Kongressen ordnas sista veckoslutet i maj i Borgå vid ”Konstfabriken”.  

 Utkastet till materialet för sexuella trakasserier inom brandkåren är färdigt 

och sänts till styrelsemedlemmarna för bekantande.  

12. Övriga ärenden  

a) Nationellt brandkårsungdomsarbete: Robin Hartman redovisar aktuella ären-

den.  

Det är lugnt inom det nationella ungdomsarbetet. Gissningsvis ca 40% 

av alla ungdomsavdelningar är på paus pga coronaepidemins restrikt-

ioner. 

Förslag till ”Årets brandkårsungdomsarbetare” ombeds skickas in till 

SPEK. Finns stora möjligheter att få fram en kandidat!  

Fonden för gynnande av brandskyddet har nu öppet för ansökan om bi-

drag. Sista ansökningsdagen är 20.3.2022. 

https://www.palosuojelunedistamissaatio.fi/  

    

b) Övrigt:   

Det nationella brandkårsungdoms och –damarbetet firar 70 år den 14.-

15.5. i Åbo. Diskuterades om ett UAU-möte kunde ha ordnats i samband 

med detta, men tidpunkten var opasslig.    

13. Möten 2022 

Slås fast tidpunkter och plats för UAU möten under 2022.  

Förslag:  Två On-Line möten och två fysiska möten. 

Beslut:  Beslöts att årets andra möte hålls som fysiskt den 7.5. i Helsingfors. 

Stockholmsbåten anländer ca kl 10.30. Kansli utreder mötesplats.  

https://www.palosuojelunedistamissaatio.fi/
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 Beslöts att årets tredje möte hålls i samband med ”Kivijalka”-kryssningen 

den 24.9. Start kl 16 på fredag.  

 Beslöts att årets fjärde möte hålls i samband med FSB:s höstmöte på 

Åland den 19.11.2022.   

14. Mötets avslutande   

Ordföranden avslutar mötet  

Ordföranden avslutade mötet kl. 10.55. 

 

 


