Medlem!
Ett år går fort. När vi nu går in i 2016 vill vi i styrelsen informera dig om vad som händer och sker i
Föreningen Sveriges Brandbefäl.

Råd ska förverkliga verksamhetsinriktningen
På årsmötet i Visby antogs en verksamhetsinriktning för 2016-2018. För att verkliga
verksamhetsinriktningen kommer fyra olika råd skapas; ett för varje fokusområde. I varje råd ska 4-6
personer finnas, där två är ur styrelsen, resten ska vara vara medlemmar som har särskilt intresse,
kunskap och engagemang i rådets område. Rådens uppgift är att






Delta för SBB:s räkning i seminarier, kurser och konferenser inom sitt område
Föreslå remissvar inom området till styrelsen
Vara föreningens kontaktpunkt mot myndigheter och organisationer
Sprida kunskap till medlemmar
Bemanna programgrupper för de konferenser som vi arrangerar (Brand, Skadeplats mm)

Varje råd kommer få en egen summa pengar att disponera för omkostnader.
Vi behöver hjälpas åt att hitta medlemmar som ingår i råden. Har du förslag på personer, eller är
intresserad själv, så kan du informera de personer i styrelsen som är kopplade till respektive råd.
Vilka råd är och vilka kontaktpersonerna är ser du i nedan i tabellen.
Utbildning och
kompetens
Seminarier och
konferenser
att delta i
Budget
Styrelserepresentation

30 000
Anna Carlin
Nils Weslien

Chefs- och
befälsrollen

Räddningstjänsten
s kultur

Metod och teknik

Brand

NRJ

30 000
Andreas Hoff
Jörgen Hallberg
Håkan Wiberg

30 000
Ulf Lago
Lina Holgersson
Anders Nilsson

Skadeplats
MSB:s förebyggandekonferens
40 000
Arto Koivumaa
Ulf Lago
Cecilia Uneram

Kontaktpersoner
För att underlätta kontakterna mellan regionföreningar och riksföreningen, har så kallade
kontaktpersoner utsetts i styrelsen. Varje person i styrelsen har 2-3 föreningar att hålla kontakten
med. Målet är att detta ska underlätta kontakterna mellan regionföreningar och styrelsen och på så
vis underlätta verksamheten i regionföreningarna.
Följande personer är kontaktpersoner
Föreningen Sveriges Brandbefäl
115 87 Stockholm
www. brandbefal.se
facebook.com/SBBSverige
@SBBOrdf











Ulf Lago: Östergötland, Örebro, Jönköping
Lina Holgersson: Stockholm-Gotland, Södermanland
Jörgen Hallberg: Halland, Kronoberg
Anna Andersson Carlin: Skåne-Blekinge, Kalmar
Anders Nilsson: Uppsala, Västra Götaland
Andreas Hoff: Dalarna, Gävleborg
Håkan Wiberg: Jämtland, Västernorrland
Arto Koivumaa: Västerbotten, Norrbotten
Nils Weslien: Värmland, Västmanland

Ekonomiskt stöd till regionföreningar
I budgeten för 2016 finns 100 000 kronor avsatta för stöd till aktiviteter i regionföreningarna. Tanken
är att detta ska underlätta för regionföreningar att hålla attraktiva aktiviteter för sina medlemmar.
Det ekonomiska stödet kan användas för omkostnader i samband med mötet, arvoden till föreläsare
etc.
Möten med MSB
Vi har sedan två år tillbaka regelbundna möten med MSB. VI träffas en gång på våren och en gång på
hösten. Vi kan diskutera alla frågor som rör räddningstjänsten och brandbefälet, även om de senaste
mötena har haft fokus på utbildningsutredningen. Det känns skönt att MSB sedan en tid tillbaka sett
värdet i att vi finns och värdet i att samverkan med oss. Nästa möte är den 17 mars 2016.
Mentorskap
Ett av våra mål i verksamhetsplanen 2015 var att skapa eller lyfta behovet av ett mentorskap för
brandbefäl som tar chefsroller. Vi kommer göra ett pilotprojekt i norra Sverige, med start innan
årsskiftet, för att få mer kunskap om behov och arbetssätt. Efter utvärdering kommer vi bestämma
om, och i så fall hur, ett permanentande och utvidgat mentorskap skulle se ut.

Verksamhetsplan
På vår hemsida www.brandbefal.se finns nu vår verksamhetsplan för 2016. Jag rekommenderar att
du läser på och bildar dig en uppfattning om vad som händer i föreningen och vad som intresserar
dig

Föreningen Sveriges Brandbefäl
115 87 Stockholm
www. brandbefal.se
facebook.com/SBBSverige
@SBBOrdf

Möjligheter för dig som medlem 2016
Som medlem kommer det finnas fina möjligheter för dig att utvecklas med hjälp av ditt medlemskap.
Vad sägs om följande:
1.
2.
3.
4.

Ansöka om att få delta i Brand2016 i Karlstad kostnadsfritt (24-26 maj)
Ansöka om Kaare Brandsjös stipendiefon (om utdelning är möjligt)
Ansöka om att få delta i den Nordiska studieveckan kostnadsfritt (prel vecka 40)
Ansöka om att få delta kostnadsfritt på Skadeplats 2016 i Helsingborg.

Håll utkik i vår tidning, hemsidan eller via våra sociala medier för när det närmas sig ansökning!
Facebook: SBBSverige
Twitter: @SBBOrdf

Platsannonser
Du vet väl om att man kan använda våra kanaler för att rekrytera nya medarbetare? VI publicerar
platsannonser på vår hemsida, på Facebook, på Twitter, på Utkiken och gör medlemsutskick.
Kostnaden är 2500 kronor. Kontakta arto.koivumaa@kalix.se för hjälp med detta !
Vill du nå ännu bredare kombinerar du ovanstående med en annons i vår tidning Räddningsledaren.
Utgivningsdatums är enligt nedan.
1
2
3
4

Utgivningsdag
16 mars
24 maj
28 september
14 december

Sista dag för material
4 mars
10 maj
16 september
2 december

Sista bokningsdag
26 februari
2 maj
6 september
21 november

Kostnaden för 1/4-sida är 5000 kronor exklusive moms. Då får man annons i både tidning och
hemsida, sociala medier och medlemsutskick.

VI i styrelsen önskar dig en God Jul och Gott Nytt År.!

Föreningen Sveriges Brandbefäl
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www. brandbefal.se
facebook.com/SBBSverige
@SBBOrdf

