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Protokoll:   FSBR:s ungdomsarbetsutskott, 2-2021 

Plats:  Via nätet (Teams) 

Tid:  28.04.2021 kl. 20:00 – 21.05 

 

 

 
På plats: 

 Förbundets ungdomsledare: 

 FSBR  Sonja Lumme, ordinarie  Johan Träskman, vice 
 

Ordinarie medlemmar  Suppleanter 

 
 MNB  Paul Wolff    Dick Sandström 
 SÖR   Kim Påfs    Peter Dahlström 
 VNB   Dennis Olander    Elin Söderlund 
 ÅBB  Jannica Lindqvist    Andreas Nyman 
 ÅLB   Robin Gestranius   Gustaf Eriksson 
 ÖNB   Sandra Lönnfors   Tom Ståhlberg 
  
 Sakkunniga, förbundets ungdomsarbete 
 
 FSBR  Sabina Holopainen  Johan Ehn 
 
 Övriga 
 
 Nationellt  Robin Hartman 
 

 Föredragande 

 FSBR   Anders Ehrnstén    Roger Roos 

 

 

Paragrafer 20 - 23 

Bilagor  1 

 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 
 ordförande    sekreterare 
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Bilaga 1: Länk till brandkårsungdomarnas kursmaterial.  
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20. Mötets öppnande 

Förbundets ungdomsledare Sonja Lumme öppnar mötet. Ordföranden konstaterar att 

ärendet som skall behandlas gäller om och hur man kan arrangera Nivåkurserna utom 

lägret. 

Förslag: Mötet godkänner förslaget till ärende. 

Beslut: Ordföranden öppnade mötet. Mötet godkände förslaget. 

21. Val av sekreterare  

Förslag: Väljs en sekreterare för mötet. 

Beslut: Valdes Peter Dahlström. 

22. Förbundets kursverksamhet för ungdomar 2021 

UAU gjorde under mötet 1-2021 ett enhälligt beslut om att sommarlägret inte i dagens 

läge och situation är möjligt att ordna under år 2021. Eftersom ungdomarna nu under 

två år i följd inte har möjlighet att delta i nivåkurserna, beslöt man istället att försöka 

genomföra nivåkurserna i samarbete med lokalförbunden under hösten. Dels genom 

att ordna teorin gemensamt för hela FSB på nätet och dels genom att ordna det 

praktiska i lokalförbunden. Man beslöt att börja med att söka kursledare och utbildare. 

FSB och lokalförbunden fick i uppgift att ta fram kursledare för nivåkurserna 1-4. När 

ansökningstiden utgått så hade man fått fram en sökande. 

Ordföranden konstaterade att för att kunna genomföra idén som framlagts så behöver 

man kursledare. Man gick därför en lokalförbundsronda för att ta reda på läget: 

VNB – I dagens läge få kårer, som deltar i läger. Bland de kårer som deltar i läger så 

svarade man på förfrågan att det inte finns något större intresse för att varken ordna 

eller delta i distanskurser. De som deltar i läger väntar helst på att kunna delta i 

kurserna på sommarläger. Även om man skulle betala ett kursledararvode skulle det 

inte öka intresset.  

SÖR – Den som sökt till kursledare var från SÖR. Finns ev 1-2 personer till som kunde 

vara kursledare, om man får arvode för kursledararbetet. 

MNB – Kunde ha funnits 2 intresserade för kursledarposten, men fanns tyvärr annat 

konkurrerande program på hösten. Ett ev kursarvode skulle inte ha ändrat på läget. 

Fanns heller inget större underlag bland ungdomarna för en distanskurs. Ev praktiska 

övningar på hösten skulle troligen även konkurrera med annan verksamhet på hösten. 

Ungdomarna har reserverat tid för läger och en kväll i veckan för övningar, men har 

antagligen inte tid för mer än detta. Dagens ungdomar har väldigt mycket program och 

alla dagar är upptagna. Eftersom ungdomarna har distansskola hela dagarna så är de 

trötta på distansutbildning och vill inte delta i sådan verksamhet på kvällen. Till 

praktiska övningar kan man få ungdomar, men även dessa hoppar över om man 

övergår till distans.  
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ÖNB – Ingen verksamhet pågår. På förfrågan svarar avdelningarna och ledarna att det 

inte finns intresse för kursledarskap eller kurser.  

ÅbBF – Ingen verksamhet pågår. Svårt att få folk med. Inget intresse för 

kursledarskap. 

ÅlBF – Överhuvudtaget svårt att få folk med på läger. Antagligen kunde samma ledare 

som deltar i läger även kunna ordna en kurs. Men även i det fallet är det svårt att få 

ungdomar med.  

Sonja sammanfattade svarsrondan och konstaterade att det nog finns väldigt dåligt 

med underlag för att ordna kurserna enligt det planerade konceptet. Dels finns det inte 

kursledare och dels vill inte ungdomar delta i distanskurser. Om man inte har 

verksamhet så finns det inte heller förutsättningar att få tag på ungdomarna och tro att 

man kan starta på en gång på hösten med kurserna.  

Ordföranden fortsatte och framkastade frågan om man på något annat vis kunde stöda 

avdelningarna och lokalförbunden att ordna utbildning enligt nivåkurserna.  

Johan förslog att man kunde dela ut kursmålsättningarna till avdelningarna och sedan 

ordna kunskapstest innan sommaren, för att försäkra sig om att ungdomarna är 

förberedda på att kunna genomgå sin egen kurs under lägret. 

Anders konstaterade att det är möjligt att genomföra och om lokalförbundet ordnar 

kunskapstestet så kan han skriva ut intyg för FSB:s del.  

Sabina berättade att lägeranmälningarna till storlägret, kommer antagligen att pågå 

från oktober till mars (eller april).  

Roger berättade att han diskuterat med andra förbund att man antagligen följer 

närmast åldersklasserna för de olika nivåkurserna på storlägret. Därmed skulle det 

vara helt möjligt att genomföra en kurs på föreslaget vis.  

Diskuterades om när kunskapsprovet borde ordnas, för att man dels skall hinna 

genomföra alla ämnen i kursen under året och dels hinna få det gjort innan storlägret.  

Diskuterades även om man bara sänder ut info om vilka grundkunskaper ungdomarna 

skall ha för att kunna delta i olika kurser eller om man hellre borde göra det mer officiellt 

med ett kunskapsprov, så ungdomen kunde få ett kursintyg.  

Sabina framkastade att som ungdomsledare: 

- kontrollerar hon vilka kurser hennes ungdomar gått, 

- kontrollerar vilken kurs ungdomarna skall gå på storlägret, och 

- förbereder dem på kursen genom att ordna utbildning under året så de har 

förutsättningar att klara av kursen.  

Anders konstaterade att det är närmast nivåkurserna 1-2 som det skulle gälla att få 

genomförda. För nivåkurs 4 är ungdomen redan så erfaren att han borde klara av att 

gå kursen.        

Förslag: Sonja sammanfattade diskussionen och föreslog att UAU omfattar att 

lokalförbunden / avdelningarna själva, med hjälp av tillgängligt material, ordnar 

utbildning enligt nivåkurserna och ordnar så att ungdomarna kan avlägga 
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kunskapsprov, för vilket de kan få ett kursintyg. Detta för att de skall kunna kompensera 

kurser man inte kunnat gå och har förutsättningar att delta i kurserna på storlägret.  

Dennis kompletterade med att säga att det man nu behöver få informerat till 

ungdomsavdelningarna är:  

- vad man besluter om kursarrangemangen, 

- hur man kan få kursmaterial och 

- att det blir ett kursprov, eller kursutvärdering senare.    

Målet är att ungdomarna skall kunna delta i de nivåkurser som de enligt sin ålder skall 

kunna delta i. Tanken med det här arrangemanget är att komplettera den brist som 

förorsakats av att ungdomarna inte kunnat gå på kurs under två år. 

Hur kursprovet / kursutvärderingen skall genomföras bestäms under nästa möte. 

Kursmaterialet kan för tillfället laddas ner från OnEdu. Materialet kommer att överflyttas 

till en annan plattform, om vilket informeras senare.  

Beslut: UAU besluter att lokalförbunden / avdelningarna själva, under detta år, med 

hjälp av tillgängligt material kan ordna utbildning enligt nivåkurserna. Förutsättningen 

för att en ungdom kan få kursintyg för genomgången nivåkurs är lokalförbundet och 

dess ungdomsledare ordnar så att ungdomarna kan avlägga ett kunskapsprov. Om 

ungdomen avlägger detta godkänt får hen ett kursintyg utskrivet av FSBR.     

FSBR informerar om upplägget senast i maj. En modell för hur kursutvärderingen 

genomförs behandlar UAU under nästa möte.    

23. Nästa möte   

Slås fast tidpunkt och plats för nästa möte.  

Förslag: Torsdagen den 3.6. kl. 18 som virtuellt möte. 

Beslut: Nästa möte hålls torsdagen den 3.6. kl. 18 som virtuellt möte. 

24. Mötets avslutande   

Ordföranden avslutar mötet  

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet kl. 21.05. 
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Bilaga 1:  
 
Brandkårsungdomarnas kursmaterial:  
 

https://edu.spek.fi/koulutus/palokunnille/palokuntanuorten-kurssimateriaalit-kouluttajille/ 

 
Lösenord: palokuntanuoret_SPEK 
 

https://edu.spek.fi/koulutus/palokunnille/palokuntanuorten-kurssimateriaalit-kouluttajille/

