Stöd Sveriges Brandbefäl
– bli medlem!
Från och med 2017 kan juridiska organisationer vara stödjande medlemmar till
Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB). För oss vore det naturligt att se Sveriges
räddningstjänster som medlemmar. SBB är en yrkesförening för brandbefäl
och vi har inga politiska eller fackliga bindningar. Vi har funnits sedan 1958 och
arbetar för att utveckla samhällets skydd mot olyckor, kriser och extraordinära
händelser och tillvarata brandbefälens roll i utvecklingen.
Under 2017 kommer vi ha flera intressanta aktiviteter igång, som vi är övertygade om
kommer vara ett stort stöd, inte bara för befäl, utan även hela räddningstjänsten.
Guide vid omkommen personal

Vi har samlat erfarenheter från räddningstjänster, som under 2013-2016 haft medarbetare som omkommit i tjänsten. Syftet är
att få fram en guide för andra räddningstjänster vid liknande händelser. Denna
kommer bli klar under 2017.

Metodstöd för att minska
döds- och bostadsbränder

Vår plats i Nationella samverkansrådet för
brandskyddsfrågor gör att vi kommer bidra till
att utveckla och sprida metoder som minskar
döds- och bostadsbränderna. I nuläget är det
Hembesök och Individanpassat brandskydd
som är i fokus.

Räddningschefs-/förbundsdirektörsträff

Den träff som vi bjöd in räddningschefer och
förbundsdirektörer till i september 2016, gav så
mycket god respons att vi direkt beslutade att
göra en ny. I mitten av september 2017 kommer
en ny träff i ett högaktuellt ämne. Den är
kostnadsfri för stödjande medlemmar, medan
andra får betala en avgift!

Konferenser

Vi kommer tillsammans med Brandskyddsföreningen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap arrangera konferenserna
Brand, Skadeplats samt Förebyggandekonferensen. Ett utmärkt sätt att sprida kunskap och
skapa mötesplatser för branschens utveckling.

Tycka om utredningar

Under 2017 kommer sannolikt flera angelägna
utredningar pågå; Alarmeringstjänstutredningen och kanske en Räddningstjänstutredning. Vi kommer följa och påverka dessa
utredningar för våra medlemmars och
räddningstjänstens räkning.

Tidningen Räddningsledaren

Tidningen är enligt vårt tycke den enda
kunskapstidningen för branschen. Tidningen
kommer ut med fyra nummer nästa år direkt i
medlemmarnas brevlåda och har funnits i över
30 år.

Stöd till nya ledare

Under 2017 kommer vi ta fram att stöd för
de som är nya i rollen som befäl eller ledare.
Stödet består i förslag på utbildningar som
man kan och bör komplettera sin räddningsledarutbildning med.

Referensgrupp

Vi är referensgrupp i flera olika projekt, arbeten
och styrelser. Vi är referensgrupp till MSB:s
arbete kring Säkerhet vid arbete på väg, Hot
och våld mot blåljuspersonal samt Samverkan
vid pågående dödligt våld i publik miljö. Dessutom representerar vi räddningstjänstens och
brandbefälets perspektiv i Boverkets referensgrupp och Brandforsks styrelse.

Intresserad?
Vill ni bli medlemmar, så maila räddningstjänstens namn, adress samt
fakturauppgifter till:
anna.carlin@rsyd.se
Ni kommer därefter få er faktura.
När ni betalat, kommer er räddningstjänst att synas på vår hemsida som
stödjande medlem.
Har ni frågor, kontakta Anna Carlin på
anna.carlin@rsyd.se
Avgiften är juridiska personer är
1000 kronor per år.

