Hej medlem!
Vi står inför ett nytt år med stora utmaningar för brandbefäl och räddningstjänsten.
Regeringens utredning om skogsbranden i Västmanland blir klar, MSB genomför en
översyn av sin utbildningsverksamhet och troligen kommer någon form av resultat vad
beträffar Alarmeringstjänstutredningen. Lägg till detta att Polisens nya organisation
sjösätts och i vår omvärld förändras hotbilden snabbt.
En del saker har redan inträffat. MSB har
avveckla verksamheten med de regionala
samordnarna för olycksundersökningar.
Samma sak kommer sannolikt hända med de
regionala jämställdhets- och mångfaldsutvecklarna. MSB:s stöd på dessa områden
har vart mycket värdefulla och räddningstjänsten behöver fortsatt stöd.
Träff med MSB
Den 28 januari är vi inbjudna att tillsammans
med SKL och Brandskyddsföreningen
diskutera framtiden vad gäller just stödet till
räddningstjänsternas lärande från olyckor
med MSB. Mötet sker med anledning av att
MSB avvecklar verksamheten med de
regionala samordnarna! Det känns positivt
att MSB bjuder in oss och vi ska göra allt för
att få en samsyn kring en bra framtid för stöd
till räddningstjänstens lärande från olyckor.
Vår uppfattning är att stöd fortfarande
behövs!
Roadshow 2015
Den 24 november bjöd styrelsen in
ordföranden i regionföreningarna till ett
möte för att diskutera vilket innehåll
föreningen och styrelsen ska ha på sitt arbete
2015 och 2016. En av flera idéer som kom
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fram var att styrelsen skulle besöka
medlemmar i landet för att genomföra en
framtidsdialog. Denna dialog har fått namnet
Roadshow 2015. Alla regionföreningar fick
erbjudande om att vara hållplats på resan,
och följande fem platser blir anhalter:
16/3
17/3
7/4
14/4
24/4

Revinge
Göteborg
Linköping
Växjö
Luleå

Vi kommer ha sällskap av MSB (Jan Wisén),
och vi kommer göra ett intressant program
tillsammans med dem. Mötet är till för
medlemmar, men vi vill ju att detta också
ska vara ett tillfälle att rekrytera nya
medlemmar också. Därför kommer den som
inte är medlem kunna bli det på mötet, och
på så vis bli bjuden på fika och lunch av
föreningen som alla andra medlemmar!
Håll utkik på hemsidan för mer information!

Ny konferens om utbildning
Den 21-22 arrangerar vi, Räddningstjänsten
Syd, MSB, FEU och Informationsbolaget en
konferens om information och utbildning.

Målgruppen är brandbefäl och andra inom
räddningstjänsten som arbetar med
information och utbildning. Konferens syfte
är att bidra till ökad kunskap och
erfarenheter inom området. Snart kan du
läsa mer om programmet på
www.ises2015.se. Konferensen har
genomförts 2011 och 2013 i Finland, men
genomförs nu i Sverige. Den är internationell
och senast lockade den deltagare från 19
olika länder!

Expertseminarium om
deltidsorganisationen
Vi har valts ut som 1 av 12 länder att delta i
ett europeiskt möte om deltidsorganisationer
i Spanien. Spanien driver ett EU-projekt som
syftar till att utveckla deltidsorganisationen
där, och i detta arbete har man fått pengar för
att samla ett antal experter från Europa. SBB
kommer att representeras av Anders
Sigfridsson, Höga Kusten-Ådalen men även
aktiv i Glesbygdsklubben sedan många år.
Anders har även ett stort SBB-hjärta och
kommer vara en bra representant för SBB
och Sverige. Mötet genomförs 23-27 mars
och finansieras helt av EU-medel.
Räddningsledaren firar 30 år!
Vår medlemstidning Räddningsledaren firar
30 år i år! Det innebär att det är den äldsta
branschtidningen för räddningstjänstbranschen. För drygt ett år sedan tog vi nya
tag med tidningen, både vad avser
redaktionens arbete och sammansättning
samt ekonomin.
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Den största redaktionella nyheten är att vi
har Per-Ola Malmqvist från Utkiken med i
redaktionen. På så vis får vi inte bara en bra
uppfattning om vad som är nytt och på gång,
utan även tillgång till hela Utkikens arkiv.
Per-Ola är värd all uppskattning och tack för
detta samarbete!
Ekonomiskt sett har vi sett över distribution
och upplaga men även pressat priset för det
redaktionella arbetet. Ett resultat av detta är
att du som medlem aldrig någonsin betalat så
lite för att få tidningen direkt hem i din
brevlåda; 15 kronor per nummer under 2014.
Lediga tjänster
För 2500 kronor kan den organisation som
söker brandbefäl annonsera hos oss. För
detta får man sin annons på vår hemsida, på
Facebook, på Twitter, på Utkikens hemsida
samt i ett medlemsbrev.
Just nu söker Räddningstjänsten Bohus Mitt
en brandinspektör/insatsledare. Läs mer här

Budget och verksamhetsplan
På styrelsemötet 2015 antog styrelsen budget
och verksamhetsplan för 2015. Den kommer
snart läggas ut på vårt intranät, som du kan
se när du är inloggad på hemsidan.
Vet du inte hur du loggar in eller vill ha
hjälp med annat, kontakta din ordförande
eller vår webmaster via adressen på
hemsidan.

Nytt ledarskapspris
Nu finns det ett ledarskapspris speciellt för
räddningstjänsten. Syftet med stipendiet är
att lyfta fram förebilder och att stimulera
utvecklingen av ledarskapet inom kommunal
räddningstjänst. IRL Ledarskapsstipendium
är på 10 000 kronor och utdelas på
konferensen BRAND2015 i Visby.
Stipendiet går till den som:
”Genom sitt ledarskap drivit utvecklingsarbete med stort engagemang och mod för
att åstadkomma skillnad i samhället.”
Stipendiet är stiftat av IRL Ledarskap som är
ett utbildningsföretag, som samarbetar med
Föreningen Sveriges Brandbefäl och
Brandskyddsföreningen för att utbilda chefer
och arbetsledare inom räddningstjänsten.
Målet är att man ska känna sig bekväm i
chefsrollen och trygg i ledarrollen.
Läs mer här
Konferenser
Missa inte att delta i de konferenser som vi
arrangerar under året, själva eller i
samverkan med andra:
4-5 februari
Brandbefälsmötet i Helsingborg,
www.brandbefalsmotet.se
19-21 maj
Brandkonferensen i Visby,
www.brandkonferensen.se
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22-24 september
Skadeplats, www.brandskyddsforeningen.se
10 september
Skånsk brandskyddsdag
21-22 oktober
ISES (International Safety Education
Seminaair), www.ises2015.se

