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Mötesprotokoll:  Ungdomsarbetsutskott 4-2022 

Plats:  Teams 

Tid:  14.12.2022 kl. 18:00 – 20:22 

 

 

 
Kallade: 

 Förbundets ungdomsledare: 

 FSBR  Sonja Lumme, ordinarie  Johan Träskman, vice 
 

Ordinarie medlemmar  Suppleanter 

 
 MNB  Dick Sandström   Peppe Wächter 
 SÖR   Kim Påfs    Peter Dahlström 
 VNB   Dennis Olander (punkt 49-52 och 54)    Elin Söderlund 
 ÅBB  Jannica Lindqvist    Andreas Nyman 
 ÅLB   Simon Söderlund   Gustaf Eriksson 
 ÖNB   Sandra Lönnfors   Tom Ståhlberg 
  
 Sakkunniga, förbundets ungdomsarbete 
 
 FSBR  Sabina Holopainen  Johan Ehn 
 
 Övriga 
 
 SOME   Robin Hartman 
 SÖR  Cecilia Österlund   Fanny Mangström 
 

 Föredragande 

 FSBR   Anders Ehrnstén     Roger Roos 

 

 

Paragrafer 49 - 63 

Bilagor  2  
 

 Johan Träskman   Sabina Holopainen 

 Johan Träskman   Sabina Holopainen 

 ordförande    sekreterare  
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49. Öppnande av mötet. Godkännande av föredragningslistan  

Förbundets ungdomsledare öppnar mötet. Föredragningslistan behandlas. 

Förslag: Föredragningslistan godkänns. 

Beslut: Godkändes enligt förslag 

50. Val av sekreterare  

Förslag: Väljs en sekreterare för mötet. 

Beslut: Sabina Holopainen 

51. Protokollet från föregående möte 

Förslag: Mötet godkänner protokollet 3/2022 från den 24.09.2022.  

Beslut: Godkändes enligt förslag 

52. Kick-Off för 2023 

En träff för brandkårernas ungdomsledare skall ordnas i början av året. Träffen behöver 

inte nödvändigtvis innehålla ett alltför strikt program med föreläsningar och work-

shops. I stället kunde denna träffa ske inom mera fria ramar, huvudsaken skulle vara 

att man får träffa andra ungdomsledare, diskutera och igen skapa nya kontakter. 

Förslag: Diskuterades hur vi kunde få folk att röra på sig från lokalförbunden till fysisk 

träff. Flera lokalförbund tyckte att det är tufft att få ungdomsledarna att röra på sig. 

Sabina föreslog att borde man i början av året göra några vardagsträffar på distans. 

Kunde FSBR arrangera lokala fysiska träffar ute i lokalförbunden som kunde vara in-

nehållsmässigt likadant. Man kunde presentera aktuellt från lokalförbunden, FSBR och 

sedan eventuellt via en elektronisk plattform öppna en ”gemensam” diskussion. Kunde 

vi utnyttja enkätens resultat och ställa frågor/ öppna diskussioner utifrån det. FSBR 

kunde även samtidigt uppdatera ungdomsavdelningarnas kontaktuppgifter. I första 

hand är det lokalförbund som borde veta vilka är de lokala ungdomsavdelningarna och 

vilka är deras kontaktuppgifter. 

Beslut: Arrangeras i alla lokalförbund en fysisk träff/-ar under vintern/våren 2023 sk. 

”keep it simple”. Aktuella ärenden lokalt och från FSBR med ett friare program med 

olika rubriker om vilken situationen är. Samtidigt uppdateras ungdomsavdelningarnas 

kontaktuppgifter. Görs en sammanfattning av alla träffar som sedan diskuteras i UAU 

under sommaren/hösten 2023. Tillfället/-ena arrangeras av lokalförbundet, kallelsen 

får även skickas till kansli@fsbr.fi.  

mailto:kansli@fsbr.fi


Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund 
Ungdomsarbetsutskott  14.12.2022 
 

 
 

Ungdomsarbetsutskottet  Protokoll 4-2022 4 / 6 

53. Verksamhet 2023 

En verksamhetsplan för nästa år skall utarbetas. I bilaga 1 finns en plan för 2023 med 

några hållpunkter. Planen skall uppdateras med övrig ungdomsverksamhet som för-

bundet ordnar. 

Förslag: UAU kompletterar verksamhetsplanen för 2023. 

Beslut: Arrangeras en ledarträff 17-18.6.2023 i Raseborg (reservdatum 10-11.6). Sa-

bina för fram till styrelsen att byta datumet på studiedagarna och höstmötet då det 

samtidigt är En dag på Brandstationen. Lokalförbunden får gärna skicka in spikade 

datum i lokalförbunden till kansliet så uppdateras det på förbundets kalender.  

54. Förbundets veckoläger 2023 

Förbundets veckoläger ordnas 2023 i Västra Nyland. Plan A är att lägret ordnas i Karis 

Idrottspark med Ishallen som central punkt. Lägret skulle kortas av med en dag så att 

ankomsten sker på söndag 2 juli och avslutningen fredag 7 juli, detta för att inte binda 

upp två veckoslut för lägret. 

Förslag: UAU diskuterar lägerarrangemangen. Dennis Olander presenterade planerna 

och de finns UAU tillhanda på molnet i mappen läger 2023.  

En del av teorin har nu planerats att köra i kårerna före lägret och FSBR skulle skicka 

materialet i februari 2023. 

Lokalförbunden borde ”pusha på” i kårerna att öka antalet deltagare så att det inte 

statistiskt skulle sjunka efter nationella lägren.  

Du behöver inte som ungdom eller ledare deltaga hela veckan. Vi borde också aktivera 

föräldrar inom olika uppgifter 

”Olkkari” tanken försöker också verkställas 

Lägrets tema har planerats att vara: Retro 

Beslut: En del av kursernas teori arrangeras i kårerna före lägret och materialet 

skickas ut av kansliet i februari. Godkändes VNB:s förslag på att förkorta lägret med 

en dag.  

55. Utbildarkurs UBK 2023 

En utbildarkurs för ungdomsavdelningarna skall ordnas under året. Kursen kan i år 

ordnas i samband med förbundets ungdomsläger 

Förslag: Utbildarkursen ordnas 2023 i samband med förbundets veckoläger 

Beslut: Godkändes enligt förslag. Om kursen inte arrangeras på lägret så som reserv 

hösten 2023.  
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56. Ungdomsledarkurs ULK 2023 

En ungdomsledarkurs för ungdomsavdelningarna skall ordnas på hösten. Plats och 

tid? 

Förslag: Behov finns i SÖR men utmaning att få ungdomsledarna att deltaga.  

Beslut: Arrangeras en kurs i Österbotten under hösten 2023 

57. Förbundets ungdomsverksamhet 70 år 

Det har förflutit 70 år sedan förbundet inledde ungdomsverksamheten. På förra mötet 

togs beslut att detta skall uppmärksammas på något sätt under 2023. 

Förslag: UAU tar beslut om hur förbundet skall uppmärksamma jubileet. 

Aktiva inom ungdomsverksamheten kommer att kommas ihåg av förbundet under kon-

gressen i Åbo.  

Kunde vi komma ihåg olika årtionden/ dag under lägret, spela årtiondets musik, visa 

upp utrustning/ redskap. Utnyttja lägrets retrotema. Kunde vi få aktiverade veteranav-

delningarna att visa upp ”hur det var förr”, bilder, historia, etc.  Para ihop nuvarande 

människor med ”åldrade bilder”.  

Beslut: Lokalförbunden borde fundera på aktiva inom den lokala ungdomsverksam-

heten och föreslå förtjänsttecken till de aktiva då under lokalförbundens tillställningar 

och eventuellt även till förbundets kongress. UAU utmanar veteransidan att få hjälp 

med att presentera ”hur det var förr”.  

58. Förfrågan om ungdomsverksamheten i brandkårerna 

En förfrågan om förbundets brandkårsungdomsarbete har skickats ut till de ungdoms-

avdelningar vi har adresser till,102 st. Till dags datum har vi fått in 33 svar [rättat från 

22 i föredragningslistan] (bilaga 2). 

Dessutom har sammanställningen av SPEK:s motsvarande förfrågan ankommit. Sam-

manställningen finns i UAU molnet. 

Förslag: UAU behandlar svaren både från FSBR och SPEK 

Beslut: Ärendet diskuteras grundligare under UAU:s fysiska träff. Förutom det så 

speglas också enkätens svar med sammandragen som vi får av lokalförbundens fy-

siska träffar under året 2023.  

59. 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”. 
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Förslag: Robin Hartman presenterar var vi går och står idag. 

Beslut: Vi borde också ta med TikTok för att nå ungdomarna 

60. Aktuellt från förbundets styrelse 

De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.  

Förslag: Antecknas till kännedom. 

Sabina nämnde kortfattat om styrelsens seminarium i september och studiedagarna 

på Åland  

Beslut: Inga beslut 

61. Övriga ärenden  

Övriga ärenden som UAU tycker behöver diskuteras. 

a) Övrigt 1: Om det sker förändringar inom lokalförbundets representanter borde in-

formationen delgivas kansliet 

b) Övrigt 2: Rescue Race 2023 arrangeras av förbundet och kommer att ske som 

”copy paste”. Ingen övrig information ännu att delge UAU 

62. Möten 2023 

UAU har tidigare strävat till ca fyra möten per år. Förra mötet diskuterades hur UAU 

kunde lägga upp mötena under ett kalenderår, t.ex. två fysiska möten där ALLA deltar 

på plats samt därtill ett antal on-line möten. 

Mötestyp Plats Tidpunkt 

Möte #1: Fysiskt möte  Pargas 11.2.2023 kl. 10:00→ 

Möte #2: On-line möte Teams besluts 02/2023 

Möte #3: Fysiskt möte Kyrkslätt 9.9.2023 kl. 10:00→ 

Möte #4: On-line möte Teams besluts 09/2023 

Förslag: UAU slår fast mötesformer och mötesdatum för 2023 

Beslut: Kolla ovan 

63. Mötets avslutande   

Ordförande avslutar mötet  

Ordföranden avslutade mötet kl. 20:22 

 

 


