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Protokoll:   FSBR:s ungdomsarbetsutskott 3-2021 

Plats:  Vid nätet på Teams 

Tid:  03.06.2021 kl. 18:00 – 19.38. 

 

 

 
På plats: 

 Förbundets ungdomsledare: 

 FSBR X Sonja Lumme, ordinarie X Johan Träskman, vice 
 

Ordinarie medlemmar  Suppleanter 

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

 Föredragande 

 FSBR  X Anders Ehrnstén   X  Roger Roos 

 

 

Paragrafer 25 - 37 

Bilagor  5 (i UAU molnet) 

https://1drv.ms/u/s!AhrSObNKVSfYjXmy3dSHDExEa0k2?e=FdJe1c 

 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 
 ordförande    sekreterare 

   

https://1drv.ms/u/s!AhrSObNKVSfYjXmy3dSHDExEa0k2?e=FdJe1c
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25. Öppnande av mötet. Godkännande av föredragningslistan  

Förbundets ungdomsledare Sonja Lumme öppnar mötet. Föredragningslistan behand-

las. 

Förslag: Föredragningslistan godkänns. 

Beslut: Ordföranden öppnar mötet. Mötet konstateras lagligt och beslutförbart, samt 

man godkänner den utsända föredragningslistan till mötets lista. 

26. Val av sekreterare  

Förslag: Väljs en sekreterare för mötet. 

Beslut: Valdes Peter Dahlström. 

27. Protokollet från föregående möte 

Förslag: Mötet godkänner protokollet 2/2021 från den 28.04.2021.  

Beslut: Behandlades och godkändes föregående protokoll från UAU:s möte 2/2021 

den 28.4.2021.  

28. Kursverksamhet 2021-22 

UAU har tagit beslut att lokalförbunden / avdelningarna själva, under detta år, med 

hjälp av tillgängligt material kan ordna utbildning enligt nivåkurserna. Förutsättningen 

för att en ungdom kan få kursintyg för genomgången nivåkurs är lokalförbundet och 

dess ungdomsledare ordnar så att ungdomarna kan avlägga ett kunskapsprov. Om 

ungdomen avlägger detta godkänt får hen ett kursintyg utskrivet av FSBR (UAU 

protokoll 2/2021). 

En modell för kurserna och hur kursutvärderingen skall ske finns som bilaga. 

Förslag: Anders redogjorde för kursupplägget.  

- FSBR informerar avdelningarna om kursupplägget. En kursanmälan kommer att 

ordnas via Lyyti, för att få en kontroll över antalet deltagare.  

- Precis som på läger skall kursen genomgås i princip till 100%.  

- Kurserna ordnas med de obligatoriska kursdelarna. De alternativa kursdelarna kan 

inte denna gång användas.  

- FSBR gör upp kursprovet. Det teoretiska provet görs via nätet. Det praktiska ordnas 

av lokalförbundet.  

- Tidtabellen är att informationen om  kursupplägget sänds ut inom juni och 

kursanmälan skall vara gjord inom september, med start den 6.9.  

- kursinnehållet bör genomgås i avdelningarna inom september – december. 

Slutprov skall helst ordnas inom december.  
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- En motivering till tidtabellen är att tiden för den förmånligaste anmälan till nästa års 

storläger, Eldis, tar slut i slutet av december. Kan slutprovet för kurserna ordnas i 

december så kan man även beakta dessa vid anmälan till lägerkurserna.  

- Kurserna på Eldis påbörjas före lägret, så att de teoretiska delarna genomgås via 

nätet med början i april/maj 2022.     

Beslut: UAU antecknade informationen till kännedom och godkände kursupplägget. 

29. Minieldis22h läger 

SPEK ordnar ett evenemang som fungerar väl som inledning på ungdomsavdelnin-

garnas höstsäsong 2021 då skolorna börjar följande vecka. Corona pandemin har 

inverkat kraftigt på brandkårernas ungdomsverksamhet under det senaste året och 

nästan alla brandkårsläger har inhiberats två år i rad. Därför är det nu nödvändigt att 

ordna någon form av verksamhet för brandkårsungdomarna i mindre, lokala format. 

Närmare presentation finns i bilaga 5. 

Förslag: FSBR:s brandkårer deltar i detta evenemang. 

Beslut: Informationen om evenemanget finns i en broschyr som SPEK utgivit. 

Programförslaget är inte ännu fastställt. Konstaterades att tidpunkten inte är gynnsam 

med tanke på pandemiläget och hur stängd verksamheten fortsättningsvis är.  

UAU beslöt att FSBR informerar om evenemanget, och att avdelningarna gärna kan 

delta i det.  

30. Storläger 2022 

Nästa storläger ordnas sommaren 2022 av Helsingfors räddningsförbund (HELPE), 

Nylands läns räddningsförbund (UPL) samt Finlands Svenska Brand- och Räddnings-

förbund (FSBR). 

Roger Roos eller Sabina Holopainen redogör för arrangemangen samt uppdaterar hur 

arbetet framskrider. 

Förslag: Antecknas till kännedom. 

Beslut: Sabina redogjorde för lägerplanerna hittills och Roger kompletterade.  

- Lägret arrangeras av FSB – UPL och Helpe. Ett arangörskontrakt har uppgjorts 

mellan förbunden.   

- De flesta ansvarspersoner är nu valda. Bland ansvarspersonerna finns även flera 

från FSB. Ansvarspersonerna består av 1 anställd och ca 60 frivilliga.  

- Anställd är Valtteri Tervala, som även lyckats uppbåda bra med bidrag för lägret.  

- Hyreskontrakt har uppgjorts för lägerområdet. En professionell 

evenemangsarrangör har ombetts planera området, för att få ett så bra och effektivt 

använt lägerområde som möjligt.  

- Lägerkallelsen sänds ut i slutet av augusti. Målet är kunna erbjuda en förmånlig 

deltagaravgift, som varierar enligt anmälningstiden. Förmånligaste pris får de som 

kan anmäla sig redan i december. Målet för lägrets ekonomi är att intäkterna skall 

täcka utgifterna. Ingen vinst eftersträvas, vilket även är brandskyddsfondens krav 
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för sitt bidrag. Samtidigt kommer man även att vara mycket försiktig med utgifterna. 

Varken program eller byggen skall ta före mycket av budgeten.    

- Fritidsprogrammet kommer delvis att vara FSB-likt.  

- Lägerspråken är finska, svenska och engelska. 

- Om man behöver tilläggsuppgifter om lägret står Sabina gärna till tjänst.    

 

- UAU antecknade informationen till kännedom och ordföranden tackade Sabina för 

det hittills gjorda arbetet för lägret.  

31. Utbildning 2021 

En utbildarkurs (UBK) har planerats för hösten 2021(23-24 oktober) som en vecko-

slutskurs. Kurslängd och innehåll är ännu öppet. 

Förslag: UAU slår fast datum, plats och utbildare för utbildarkursen. 

Beslut: Diskuterades utbildarkursen och konstaterades att den behövs.  

- Patrik och Emelia lovat ställa upp som kursledare.  

- Beslöts att man flyttar kursen till november, tex 19.-21.11. Oktober har mycket 

program iom att både ungdomarnas och vuxnas tävlingar ordnas i oktober.  

- Kursen ordnas i Mellersta Nyland. Johan hjälper till med elever och Paul med 

material för utbildningen.  

- Paul kontrollerar även upp ev plats för utbildarkursen. Troligt antal elever kan vara 

ca 15 personer. Idealisk plats är tex en läger- eller kursgård (Noux, Solvalla mm).   

- Peter påbörjat insamlingen av kursmaterial till en kursmapp.  

 

- UAU godkände planerna för kursen. 

32. Tävlingsveckoslutet 2021 

Tävlingsveckoslutet för ungdomar ordnas 2021 första veckoslutet i oktober (02-03.10) 

på Åland. Åland presenterar planer för tävlingsveckoslutet. Diskussioner har också 

förts om att förlänga evenemanget med en dag och att ordna något mera roligt för 

ungdomarna då vi missat lägret två år i rad. 

Förslag:  Planerna antecknas till kännedom. Slår fast ett längre evenemang och ett 

program för evenemanget. 

Beslut: Robin redogjorde för planerna hittills:  

- En arbetsgrupp från Åland har grundats för att planera evenemanget.  

- Offert för evenemanget har begärts av Godby vandrarhem och idrottscenter, inkl 

platser, mat samt övernattning. Platsen har även preliminärt reserverats.  

- Diskuterades tidtabellen. Konstaterade att tidtabellen föregående gång var lite väl 

snäv iom att man bara var ett knappt dygn på Åland. Bra skulle vara om man kunde 

börja med tävlingarna redan på lördag förmiddag.  

- Simhallen på idrottsgården reserveras på lördag kväll för evenemanget.  

- Sonja gör en snabb gallup via FSB:s FB-sida om tidtabellen kan förlängas.  
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- I mån av möjlighet rekryterar man lokalt så mycket domare och funktionärer som 

möjligt. Tex tidtagare kan rekryteras även bland deltagande ledare. Huvuddomare 

torde även väljas av eller i samråd med FSB, en för redskapstävlingen och två för 

slang- och pytssprutestafetten. Bra om tidtabellen inte är så snäv och domarna 

fastställda på förhand, så hinner huvuddomarna även utbilda punkt-

/avsnittsdomarna. Statusen på tävlingen faller om domarna rekryteras på plats och 

ställe och inte hinner utbildas.     

- FSBR uppgör kallelse till evenemanget och tar in anmälningar.  

- Kansli kontrollerar färjornas tidtabeller och förhandsbokar platser.    

 

- UAU godkände planerna hittills och antecknade informationen till kännedom.  

33. Nationellt brandkårsungdomsarbete 

VNTTK har avslutats 2020. Robin Hartman följer dock med vad som sker på nationell 

nivå och redovisar aktuella ärenden.  

Förslag: Antecknas till kännedom. 

Beslut: Robin kunde inte delta i mötet pga arbete, så informationen blir till nästa möte. 

34. Aktuellt från förbundets styrelse 

De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.  

Förslag: Antecknas till kännedom. 

Beslut: Det allmänna brandkårsmötet som var planerat att arrangeras i Ekenäs den 

9.10.2021 har beslutats flyttas till Helsingfors 2022 i samband med storlägret.  

UAU antecknade informationen till kännedom.  

35. Övriga ärenden  

Kryssningen ”Stenfot” – Kivijalka 
Avtalsbrandkårerna i Nyland har haft som en relativt ny tradition att åka på kryssning 
från Helsingfors på hösten. Årets kryssning planeras bli av den 17.-18.9.  

 
Förslag: Förbundsdirektören föreslår att UAU deltar i kryssningen och ordnar sitt 
nästa möte i samband med denna. Kryssningen avgår på fredag kl 16 och kommer i 
hamn på lördag kl 16. Mötet kunde arrangeras på lördagen.    
 
Beslut: UAU deltar i kryssningen och ordnar nästa möte den 18.9. 
 
 
Folkhälsans Trygghetslåda 
 
Sabina har deltagit i ett av Folkhälsans evenemang. Folkhälsan har tagit fram en sk 
Trygghetslåda för idrottsföreningar, som innehåller programmaterial för bla 
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samarbetsövningar mm. Lådan passar lika bra för tex brandkårsföreningar. Sabina 
fick en låda för FSB.  
 
Förslag: Lådan förvaras på FSB:s kansli och kan få lånas till olika evenemang, som 
tex läger.  
 
Beslut: UAU tackar för lådan och för Sabinas initiativ, antecknar informationen till 
kännedom och godkänner förfaringssättet med lådan.  
 
 
UPL:s och Helpes läger 
 
UPL och Helpe har beslutat att inget sommarläger för brandkårsungdomarna ordnas 
år 2021.  
 
Förslag: Antecknas till kännedom.  
 
Beslut: UAU antecknar informationen till kännedom.  
 

36. Nästa möte   

Slås fast tidpunkt och plats för nästa möte.  

Förslag: I samband med kryssningen Stenfot den 17.-18.9. med möte den 18.9. 

Beslut: UAU godkänner förslaget. 

  

37. Mötets avslutande   

Ordförande avslutar mötet  

Ordföranden avslutade mötet kl.19:38. och tackade deltagarna för livligt deltagande i 

mötet. 

 

 


