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Mötesprotokoll:  Ungdomsarbetsutskott 1-2023 

Plats:  Pargas brankkis 

Tid:  11.02.2023 kl. 10:00 

 

 

 

Kallade – På plats: 

 Förbundets ungdomsledare: 

 FSBR   X Johan Träskman   Xxxx Yyyy, vice 

 

Ordinarie medlemmar  Suppleanter 

 

 MNB     Dick Sandström        Peppe Wächter 
 SÖR      Kim PåfsFel! Bokmärket är inte definierat.Peter Dahlström 

 VNB      Dennis Olander         Elin Söderlund 
 ÅBB     Jannica Lindqvist        Andreas Nyman 
 ÅLB       Simon Söderlund       Gustaf Eriksson 

 ÖNB    Sandra Lönnfors       Tom Ståhlberg 

  
 Sakkunniga, förbundets ungdomsarbete 

 

 FSBR X Sabina Holopainen          Johan Ehn 

 

 Övriga 

 

 SOME     Robin Hartman 

              ÖNB     X Martin Törnqvist                  X Christoffer Söderström 

 

 Föredragande 

 FSBR   X  Anders Ehrnstén     Roger Roos 

 

 

Paragrafer 1 - 16 

Bilagor  3  
 

 Johan Träskman   Anders Ehrnsten 

 Johan Träskman   Anders Ehrnstén 
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1. Öppnande av mötet. Godkännande av föredragningslistan  

Förbundets ungdomsledare öppnar mötet. Föredragningslistan behandlas. 

Förslag: Föredragningslistan godkänns. 

Beslut: Föredragningslistan godkändes enligt förslag. 

2. Val av sekreterare  

Förslag: Väljs en sekreterare för mötet. 

Beslut: Simon Söderlund väljs till sekreterare för mötet. 

3. Protokollet från föregående möte 

Förslag: Mötet godkänner protokollet 4/2022 från den 14.12.2022.  

Beslut: Protollet 4/2022 godkändes enligt förslag. 

4. Förbundets ungdomsledare 

Styrelsen har på sitt möte 8.2 slagit fast att Johan Träskman fungerar som förbundets 

ungdomsledare för 2023 samt att en vice ungdomsledare skall utses av UAU. 

Förslag: Mötet väljer en vice ungdomsledare för 2023.  

Beslut: Beslutades om att skjuta upp denna punkt till eftermiddagen för att alla skulle 

få lite betänketid. Punkten tas upp sist på mötet. Peter Dahlström ställer upp 2023. 

Understödes av UAU.  

5. Ungdomsarbetsutskottets sammanställning 2023 

Ungdomsarbetsutskottets sammansättning för 2023 uppdateras. Varje lokalförbund 

har en ordinarie medlem och en suppleant. Om ingendera av dessa personer kan delta 

i ett utskottsmöte kan någon annan från området delta. Förbundets styrelse slår fast 

UAU på sitt första möte 2023. 

UAU sammansättningen 2022 var: 

Lokalförbund Ordinarie medlem Suppleant 

MNB  Dick Sandström Peppe Wächter 
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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Förslag: Listan över ordinarie medlemmar och suppleanter uppdateras. Kontaktupp-

gifterna uppdateras också. 

Beslut: Sammansättningen är oförändrad sedan 2022. 

6. Ansvarspersoner 2023 

Verksamhetsanvisningen föreskriver att UAU skall välja ansvarspersoner för åtmins-

tone följande uppgifter för året: 

• Lägret 

• Tävlingarna 

• Utbildningen 

• Studiedagar för ungdomsledare 

Förslag: Väljs ansvarspersoner för 2023. 

Beslut: Till ansvarig för lägret valdes Dennis Olander och Elin Söderlund eftersom 

lägret ordnas av VNB. 

Till ansvarspersoner för tävlingarna valdes Simon Söderlund och Gustaf Eriksson ef-

tersom tävlingsveckoslutet ordnas på Åland.  

Till ansvarig för utbildningen valdes Peter Dahlström 

Till ansvarig för studiedagarna för ungdomsledare valdes Peter Dahlström eftersom 

studiedagarna är i Vörå i höst. 

7. Lokal verksamhet 

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

uppskattning hur läget är ”på fältet”. 

Adressuppgifterna till aktiva brandkårer som har ungdomsverksamhet skall uppdateras 

av respektive lokalförbund. Bilaga 2 innehåller de adresser vi har idag. 

Förslag: Varje lokalförbund presenterar en översikt av sitt nuvarande läge och presen-

terar en uppdaterad kontaktlista över ungdomsavdelningarna inom lokalförbundet.  

Beslut: VNB – Alla brandkårer som har ungdomsavdelningar har verksamhet igen. 

Utmaningar inom lokalförbundet är bristen på ledare. Samma gäng är ofta på olika 

poster. Bra med deltagare under höstens ungdomsträff. Ledarträff på kommande i feb-

ruari. Haft några spontana 12 timmars- och 24 timmars övningar mellan kårerna. Bland 

annat Pojo FBK och Ingå FBK. Några brandkårer som haft vilande ungdomsavdel-

ningar  ska försöka starta upp ungdomsverksamheten igen.  

SÖR - Under höstkanten kombinerad läger/tävling/actiondygn med  ca 50 deltagare. 

På hösten ordnades en kryssning till Umeå och tillbaka för ledarna där det deltog ca 

15 ledare. Under våren planeras att ordna traditionella tävlingarna och under hösten 

planeras ett actiondygn. Det är 8 ungdomsavdelningar som har verksamhet just nu. 

Svårigheter att ordna gemensamma evenemang då avstånden är så långa. 

MNB - Läget ser bra ut, bra med ungdomar. Planerar att ordna vintertävlingar före 

påsken.  
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ÅBB - Läget är bra, bra med ungdomar men ledarsidan har brister. 6 Januari ordnades 

kickoff i Pargas med ca 20 ungdomar och lika många ledare. Vintertävlingar kommer 

att hållas på torget i Korpo den 4 mars.  

ÅLB - Under 2022 deltog 10 av 13 ungdomsavdelningar i lokalförbundets verksamhet. 

Av de 3 återstående ungdomsavdelningarna fanns kontakt med 2 st medan en av dom 

inte har någon verksamhet. Det ordnades 2 terminsavslutningar, 2 ungdomsledarträf-

far, ett lokalläger samt en föreläsning med jämställd skola. Under våravslutningen del-

tog ca 110 ungdomar, under lokallägret deltog ca 45 deltagare och under höstavslut-

ningen deltog ca 75 deltagare. Upplägget för 2023 kommer vara ungefär samma som 

2022. 1 april kommer en workshop ordnas för att ta fram en övningsbank som stöd för 

ungdomsledarna och i samband med det kommer kickoffen att ordnas.  

ÖNB - Kommit igång efter pandemin. Utskottsmöte för en månad sen. Ska börja sam-

arbeta med de finskspråkiga brandkårerna. Vinterläger ordnas 4-5 mars.  

8. Kick-Off för 2023 

Under våren arrangeras i alla lokalförbund en fysisk träff enligt principen ”keep it 

simple”. Behandlas aktuella ärenden lokalt och från FSBR med ett friare program med 

olika rubriker om vilken situationen i lokalförbundet är. 

Förslag: UAU funderar på vilken relevant information från förbundet som kunde be-

handlas på dessa träffar. 

Beslut: Det som bör tas upp på lokalförbundens kickoff är att marknadsföra lägret så 

att det bygger upp ett intresse att delta. Det bör även lyftas upp att HAKA registret bör 

tas i bruk även av svenskspråkiga brandkårer då det annars inte kommer lägga resur-

ser på att få HAKA registret på svenska. Förbundets årsklocka bör lyftas för att synlig-

göra FSBRs verksamhet inom lokalförbunden. Det kan vara bra att poängtera att le-

darna inte behöver vara på plats hela veckan utan flera ledare kan dela på en lägerav-

gift. 

9. Verksamhet 2023 

Verksamhetsplanen 2023 (bilaga 1) uppdateras. 

Förslag: Verksamhetsplanen för 2023 kompletteras. 

Beslut: Verksamhetsplanen för 2023 kompletterades på plats.  

10. Förbundets veckoläger 2023 

Förbundets veckoläger ordnas 2023 i Västra Nyland söndag 2 juli till fredag 7 juli. Till 

lägret kommer vi som tidigare att behöva två ansvarsutbildare per kurs. Dessa kan vi 

låta gå till allmän ansökan eller så tar lokalförbunden hand om en eller två kurs som de 

utser ansvarsutbildare för. 

Förslag: UAU diskuterar lägerarrangemangen 
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Beslut: Lägret förkortat med en dag i år. Börjar på söndag och slutar på fredagen. 

Viktigt att marknadsföra lägret inom lokalförbunden samt att fundera över ansvarspos-

terna. Bestämdes att lägeravgiften blir 180 euro samt 200 euro vid sen anmälan för att 

få ut informationen till brandkårerna. 

11. Synlighet för förbundets ungdomsverksamhet 

Arbetsgrupp har gjort upp en projektplan. Robin Hartman som gjort arbetet med IG-

profilen tar hand om moderering och övervakningen av inläggen samt samlar ihop ett 

lämpligt gäng av ”redaktörer”. 

Förslag: Robin Hartman presenterar var vi går och står idag. 

Beslut: Inget nytt presenteras, Robin Hartman ej på plats. Sabina ringer till Hartman 

och kollar läget. Tanken är att hitta ett gäng ungdomar som UAU känner till och litar på 

som fixar material till kontot och moderatoren/moderatorerna godkänner materialet in-

nan publicering.  

12. Ungdomarnas integritet inom brandkårsungdomsarbetet 

Förbundet har utarbetat en anvisning som gäller ungdomarnas integritet. Styrelsen har 

inledningsvis behandlat ärendet och uppmanar UAU att ta ställning till anvisningen (bi-

laga 3). 

Förslag: UAU tar ställning till anvisningen. 

Beslut: Sabina presenterar ärendet. UAU läser igenom anvisningen och hör av sig till 

Sabina senast 20.2. Anvisningarna godkänns på styrelsens e-postmöte den 22.2.2023.  

13. Aktuellt från förbundets styrelse 

De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.  

Förslag: Antecknas till kännedom. 

Beslut: Nästa styrelsemöte 7/3. Styrelsen ska gå igenom materialet från workshopen 

studiedagarna. AU ska fundera över förbundets framtid. Förslag på hur kanslisidan ska 

se ut kan man skicka till Sabina eller Johan Ehn. 

14. Övriga ärenden  

Övriga ärenden som UAU tycker behöver diskuteras. 

a) Övrigt 1: UAU:s åsikter om diverse anvisningar som finns i molnet.  

Anders har uppdaterat anvisningar och instruktioner i UAU-molnet. Förslag att gå                                                                                   

             igenom UAUs anvisningar på kickoffen som varje lokalförbund ordnar under 

våren.  
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b) Övrigt 2: Ansökning om årets ungdomsavdelning. Sista dagen att göra detta är 

 26.2. Uppmanas av Anders att skriva på svenska så informationen kanske kommer 

 på svenska i fortsättningen. 

15. Möten 2023 

UAU strävar till att ordna åtminstone fyra möten under 2023. Möte #3 borde flyttas då 

förbundets styrelse håller sitt arbetsseminarium den 9-10 september. 

Mötestyp Plats Tidpunkt 

Möte #1: Fysiskt möte  Pargas 11.02.2023 

Möte #2: On-line möte Teams slås fast 11.02 

Möte #3: Fysiskt möte Kyrkslätt 09.09.2023 

Möte #4: On-line möte Teams slås fast i september 

Förslag: UAU slår fast mötesdatum för möte #2 (Teams möte) och möte #3 (fysiskt 

möte) 

Beslut: Nästa möte onsdag 3.5 kl 18.30- 21.00. På mötet i maj fastslås datum för möte 

3/2023. 

16. Mötets avslutande   

Ordförande avslutar mötet.  

Ordföranden avslutade mötet kl. 13:53 

 

 


