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Protokoll:   Ungdomsarbetsutskott 1-2021 

Plats:  Via nätet (Teams) 

Tid:  06.03.2021 kl. 11:00 (Med paus 12.10-12.40) – 13.30 

 

 

 
På plats: 

 Förbundets ungdomsledare: 

 FSBR X Sonja Lumme, ordinarie X Johan Träskman, vice 
 

Ordinarie medlemmar  Suppleanter 

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

 Föredragande 

 FSBR  X Anders Ehrnstén     Roger Roos 

 

 

Paragrafer 1 - 18 

Bilagor  3 

 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 
 ordförande    sekreterare 
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1. Förslag till föredragningslista 

Förbundets ungdomsledare Sonja Lumme öppnar mötet. Föredragningslistan behand-

las. 

Förslag: Föredragningslistan godkänns. 

Beslut: Ordföranden öppnade mötet. Mötet godkände föredragningslistan. 

2. Val av sekreterare  

Förslag: Väljs en sekreterare för mötet. 

Beslut: Valdes Peter Dahlström. 

3. Protokollet från föregående möte 

Förslag: Mötet godkänner protokollet 4/2020 från den 10.12.2020.  

Beslut: Protokollet 4-2020 genomgicks och godkändes. 

4. Ungdomsarbetsutskottets sammansättning 2021 

Lokalförbund Ordinarie medlem Suppleant 

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  

Förslag: Listan över ungdomsledare och viceungdomsledare för lokalförbunden upp-

dateras. Kontaktuppgifterna uppdateras. 

Beslut: Listan genomgicks. Inga ändringar för tillfället. 

5. Ansvarspersoner 2021 

Verksamhetsanvisningen föreskriver att UAU skall välja ansvarspersoner för åtmins-

tone följande uppgifter för året: 

• Lägret 

• Tävlingarna 

• Utbildningen 

• Studiedagar för ungdomsledare 

Förslag: Väljs ansvarspersoner för 2021. 

Beslut: Valdes ansvarspersoner för följande verksamheter: 
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 Ansvarsperson för läger:  Dennis Olander  

 Ansvarsperson för tävlingarna:   Robin Gestranius 

 Grundläggande ledarutbildningen:  Peter Dahlström 

 Tilläggsutbildningen för ungdomsledare:   Jannica Lindqvist 

6. Lokal verksamhet 

En lägesöversikt över ungdomsverksamheten i lokalförbunden görs för att UAU får en 

uppskattning hur läget är ”på fältet”. 

Förslag: Varje lokalförbund presenterar en översikt av sitt nuvarande läge. 

Diskussion: Sammandrag av presentationen: 

ÖNB: Sandra 

 Ungdomsverksamheten inom är på paus, inom de flesta ungdomsavdelningar.   

MNB: Paul 

 Verksamheten är på paus. Vårtävlingen ordnas inte. Eget sensommarläger 

ordnas inte heller. Man väntar ännu med att göra beslut om höstens 

verksamhet. En del brandkårer övar på distans. En del har övningar utomhus, 

med få deltagare. Om även skolan är på distans, så är inte intresset så stort för 

att fortsätta med distans på kvällen. Undantag är Bobäck FBK som har 

distansövningar för ungdomarna varje vecka.   

VNB: Dennis 

 Lokalförbundet håller paus, med undantag för WhatsUp-diskussioner. Hälften 

av avdelningarna har hållit paus, vissa har ändå hållit övningar och vissa har 

arrangerat distansövningar. Hela mars blir ändå antagligen paus för alla 

avdelningar när högst 6 personer får samlas. Distansövningar är en möjlighet, 

men coronasituationen över lag gör att man hellre håller paus än söker 

alternativ. Alla behärskar inte heller den teknik som krävs för att ordna 

distansövningar. Vintertävlingen är inhiberad. Man har inte ännu gjort beslut om 

veckoslutslägret på sensommaren.    

ÅBB: Jannica 

 Förbundet har en ny ordf. Peter Fihlman från Hitis. Nu funderar man på hur 

förbundet skall arbeta. Ungdomssidan har paus för tillfället. Man funderar på 

hur man kunde aktivera ungdomsledarna och hur man sedan kan få 

ungdomsledarna att peppa ungdomarna! Till hösten planerar man två 

actionveckoslut och ett sensommarläger på Hitis. Man vill således blicka 

framåt.    

ÅLB: Robin 

 Inga förändringar har skett inom förbundet. För tillfället har man ett allvarligare 

smittläge. Alla fritidsverksamheter är ner stängda tom den 14.3. En del kårer 

har ordnat övningar medan andra haft paus. Nu är dock alla på paus. Man hade 
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ledarträff i november. Finns inget större intresse för att ordna distansövningar. 

Man siktar framåt och blickar mot hösten och ungdomstävlingarna!   

SÖR: Peter 

 Senast man träffades så var för en vårkryssning till Umeå för ledarna våren 

2020. Efter det har det inte varit någon verksamhet, förutom att förbundet hållit 

vår- och höstmöte på distans. Detta år har man haft ett distansmöte med ett 

nytt ungdomsarbetsutskott. Man har en distansfrågesport under planering för 

ungdomsavdelningarna. Inget beslut om höstens verksamheter än, även om 

man hoppas på att få ordna olika aktiviteter.  

Sammandrag: 

 Sonja konstaterade att ett lysande undantag är Bobäck FBK, som ordnat 

distansträff för sina ungdomar varje vecka. Föreslogs att Dick kollar med Maria 

(deras ungdomsledare) om FSB kunde ordna ett Teamsinfo för 

ungdomsavdelningarna var Bobäck FBK berättade om sin distansverksamhet.  

 Konstaterades att denna tid ger en möjlighet att ordna gemensamma 

distansövningar och att även gästföreläsa hos varandra.  

 Konstaterades även att denna tid är tungrodd, många är trötta på läget och det 

finns inte så mycket aktiviteter, men det går ändå framåt och man får blicka 

framåt!  

Beslut: Antecknades presentationerna till kännedom. Utreder möjligheten att ha ett 

teamstillfälle under våren om arrangerandet av distansövningar för ungdomar med 

Bobäck FBK:s representanter som utbildare.  

7. Förbundets lägerverksamhet 

Lägret ordnas 2021 av VNB på samma plats där det var avsett att ordnas sommaren 

2020. Närmare tidpunkt beror på när FSB får området till vårt förfogande. 

Förslag: Antecknas till kännedom 

Diskussion: Dennis redogjorde för lägerplanerna. Tanken är fortsättningsvis att ordna 

ett ungdomsläger med retrotema. Tänkt tid är: 3.-9.7. Anders, Dennis och Johan har 

hållit planeringsträffar om lägret. Man har även hög motivation för arrangerandet av ett 

läger. Men samtidigt kan man konstatera att smittläget för coronan är mycket dåligt. 

Tyvärr är även vaccinationstakten låg. På västra Nylands område så vaccineras unga 

vuxna antagligen först mot sensommaren. Inom VNB så är åsikterna delade. En del är 

för att direkt ställa in lägret, andra menar att man ännu kunde vänta med beslutet och 

se vilket läget är i april. Med bra beredskap så går det att få lägret klart även med kort 

varsel.  

Frågan är alltså att vad man skall göra för beslut? Smittläget är dåligt och det ser inte 

bättre ut inför sommaren.  

Robin H berättade att vad han hört så planerar Nyland (UPL och Helpe), Birkaland 

(Häme) och ”Länskäri” (Egentliga Finland) försöka ordna ett ungdomsläger i år. Men 

det betyder förstås inte att de ordnas. Man kan ännu hamna att inhibera. Norra Finland 

tror inte på läger detta år.   
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Sonja: Men om man inte helt och hållet vill inhibera lägret, finns det alternativa 

möjligheter för ett läger, eller kurserna?  

Dennis, som även diskuterat med Sabina, kom med två förslag:  

- Man ordnar lokalförbundsvis tex action- eller lägerveckoslut under samma tidpunkt 

så man även kan ha något gemensamt program online, eller 

- man arrangerar gemensamma kurser med gemensamma utbildare, som håller 

teoridelen på distans. De praktiska övningarna skulle lokalförbunden sköta om 

lokalt.  

Sonja begärde i detta skede att alla skulle säga sin åsikt om man tror på att ett 

traditionellt ungdomsläger kan arrangeras i juli, dvs om ca 4 månader.      

- SÖR: Tror inte att ett traditionellt läger är möjligt. Allt är nerstängt nu. Över lag så 

brukar tyvärr inte de österbottniska avdelningarna ändå delta i lägren i större antal.     

- ÅBB: Tror inte på ett FSB-läger. Siktar på att försöka ordna ett eget 

veckoslutsläger. Dennis förslag om delat kursarrangemang kunde kanske fungera.  

- ÅLB: Svårt att se att man kunde ordna ett traditionellt läger redan i juli i sommar. 

Arbetsgivarna ser ogärna att arbetstagarna åker utanför Åland. Kanske kunde ett 

digitalt läger vara ett alternativ? 

- Sonja: Om restriktionerna lättar så har kanske folk andra saker på sin prioritetslista  

än att göra brandkårssaker i sommar. 

- VNB: Bäst att sikta mot hösten. Kunde vara till stor hjälp att starta verksamheten 

igen när man har ett färdigt program att stöda sig på. Ungdomarna och ledarna 

behöver få snart få reda på om det skall bli läger, med tanke på jobb och 

sommarjobb. Man kunde dela upp arbetet så att en kår får ansvaret för varsin 

nivåkurs.     

- MNB: Det är roligt att ordna ett läger, men att ordna ett läger inom 4 mån, så känns 

inte troligt. Bättre är att göra ett beslut nu och hitta på något alternativt kursupplägg 

till hösten. Man bör vara realistisk. Helst så gör man ett beslut nu, så att man inte 

använder arbete i onödan på att förbereda ett läger som ändå inte blir av.  

- ÖNB: Att ordna ett läger innebär en stor risk. Bättre att låta bli. 

 

- Sonja: Känns ganska långsökt att man skall kunna samla 200-300 personer inom 

4 månader. Kursförslaget känns jättebra. Bra också att göra något än att helt och 

hållet låta bli. Känns även bra med ett färdigt upplägg för ledarna. Det behövs en 

kursledare för teoridelen och sedan så är det upp till lokalförbundet att ordna det 

praktiska.  

- Siktar på att i detta läge försöka ordna de 4 nivåkurserna. Man väljer fyra 

kursledare, som planerar upp utbildningen. Lokalförbundet söker upp utbildare, 

som tillsammans med kursledaren diskuterar sig fram till hur utbildningen skall ske 

i praktiken. Målet är ju att utbildningen skall vara lika för alla.  

 

- Anders: En kurs på ett läger består av 28-30 avsnitt x 30 min. I kurspaketen finns 

ämnen uppdelat på obligatoriskt och valbart. Detta kunde man sköta med ungefär 

3 lektioner per kväll. Med 4 kvällar får man ihop teoridelen. Kurserna kunde tex 

börja efter att skolan börjat. Man träffas, utbildarna och kursledarna, för att göra en 

kursplan. Man satsar på övningarna och siktar på att göra dem mer omfattande än 

i kurspaketen. De praktiska övningarna kunde antingen hållas under några kvällar 
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eller så samlar man dem till en lördag eller en söndag. Slutövningen är tänkt att ta 

ca 2-3 timmar på ett läger. Denna kunde i denna version förlängas så att man kör 

en ordentlig slutövning när kursen avslutas, tex under en lördag.  

 

- Robin berättade att ”Länsi-Suomi” ordande lägerkurser på distans ifjol. Även om 

det i princip är sagt att kurserna skall hållas i förbundens regi så har SPEK godkänt 

alternativa lösningar. Även Anders konstaterade att alternativa lösningar bör vara 

möjliga. 

- Anders: Målsättningen med kursen och timmarna är viktigast. Hur man kommer dit 

får man själv fundera fram! Man anpassar sig efter lyssnarna!  

 

- Dennis framkastade att om man lyckas med att ordna kurserna på distans så kunde 

kanske teoridelen fortsättningsvis ordnas på distans, även om man kan ordna 

läger. Man kör enbart de praktiska kursdelarna på lägret och teorin innan lägret! 

Då kunde det finnas mer tid för lägerverksamjet på lägret, eller alternativt att 

förkorta lägren, om man så önskar.   

 

- Sonja sammanfattade diskussionen med att konstatera att alla är enhälligt med om 

att med den coronasituation som nu råder så finns det inga möjligheter att ordna 

ett säkert läger för 2-300 personer. Vi besluter således att inhibera det traditionella 

sommarlägret. Men det under den förutsättningen att ungdomarnas nivåkurser 

skall ordnas. Kursernas teoridelar ordnas gemensamt på distans och de praktiska 

övningarna ordnas med lokalförbundets arrangemang och ansvar. Dvs kurserna 

får inte och kan inte ordnas kårvis. Då uppfylls kraven på kurserna att FSB står 

som huvudsaklig arrangör.  De som tar på sig kursledarskapet skall samlas till ett 

gemensamt informations- och planeringstillfälle.   

- Anders hade gjort upp ett förslag till hur Nivåkurs 1 kunde läggas upp, kursprogram 

innehållande även korta hemuppgifter! Kursledaren kan vid behov plocka in 

hjälpledare, precis som på lägren. För att få kursen genomförd behövs 3 teorikvällar 

och 4 kvällar för de praktiska övningarna, eller två lördagar förutom ännu en lördag 

för slutövningen. Man kunde planera in att kurserna kunde börja i slutet av augusti 

/ september.    

 

- Sonja informerar FSB direkt efter mötet via FB om att lägret inhiberas och att man 

planerar ett alternativt kursupplägg. Kursupplägget gäller nivåkurserna 1-4. 

Kansli/Anders gör en efterlysning via Lyyti efter kursledare. Med i efterlysningen 

skall även kursuppläggen bifogas. Efterlysningen går ut genast i nästa vecka och 

sista anmälningsdag är den 11.4. Genast efter anmälningstiden slut så håller UAU 

möte tisdagen den 13.4. kl 18. Under mötet väljer man kursledare. Sonja, Johan 

och Anders ordnar ett informations- och diskussionstillfälle för kursledarna i maj. 

Här är det väldigt viktigt att lokalförbunden är aktiva i denna fråga och informerar 

om detta och försöker få fram kursledare från sitt eget område! Även är det viktigt 

att få fram utbildare från det egna området för kursernas praktiska del. 

- I första hand är detta arrangemang nu för nivåkurserna 1-4, men med tanke på 

framtiden så kunde man utveckla kursupplägget, om nuvarande planer lyckas. 

- Tillsammans med kursledarna ordnar man en ”PreCamp” -Kick-off för alla utbildare 

i början av september. ”Pre-Campen” kunde innehålla information om 

kursupplägget och tilläggsutbildning om något, tex i pedagogik. 
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- Lokalförbunden börjar söka efter utbildare som kan åta sig de praktiska delarna 

och planera för hur de skall ordnas. I september kör kurserna igång. Målet är att 

ha kurserna avklarade inom september –oktober.  

- Om lokalförbunden har svårt att hitta utbildare så går det ju även bra att samarbeta 

med andra lokalförbund. Allt för att få kurserna att fungera.  

 

- Anders funderade om kurserna kunde få kosta och om kursledarna skall få någon 

ersättning? Johan föreslog att kursledarna kunde få en ersättning med tanke på 

den planering och det material som måste göras. Det material som nu finns ä rju 

inte tillräckligt. Kanske bör tom videomaterial göras. Ersättningen kunde vara en 

engångssumma. 

- UAU var enhälligt om att föreslå att kursledarna kunde få något sitt arbete. Men 

detta skulle gälla endast kursledarna för det extra jobb de för. Man påpekade även 

om att materialet är gemensamt och att det görs för FSB och att det bör vara 

tillgängligt för kommande kursledare och utbildare. 

Beslut: UAU gjorde ett enhälligt beslut om att lägret inte i dagens läge och situation är 

möjligt att ordna. Istället planerar man att genomföra nivåkurserna i samarbete med 

lokalförbunden under hösten och enligt diskussionen. Man börjar med att söka 

kursledare och utbildare. Man föreslår även för kansli att man funderar om kursledarna 

kunde få en ersättnings för sitt arbete.  

Förutom nivåkurserna planerar FSB inga andra aktiviteter för sommaren, men 

lokalförbunden kan gärna fundera på om de kan bjuda in övriga lokalförbund på sina 

egna veckoslutsläger. Det Åland kunde fundera på är om det skulle vara möjligt att åka 

till Åland en dag tidigare innan tävlingsveckoslutet. Allt för att få lite extra aktivitet.     

8. Storläger 2022 

Nästa storläger ordnas sommaren 2022 av Helsingfors räddningsförbund (HELPE), 

Nylands läns räddningsförbund (UPL) samt Finlands Svenska Brand- och Räddnings-

förbund (FSB). 

Roger Roos eller Sabina Holopainen redogör för arrangemangen samt uppdaterar hur 

arbetet framskrider. 

Förslag: Antecknas till kännedom 

Diskussion: Varken Sabina eller Roger hade möjlighet att delta på UAU-mötet. Arbetet 

för lägret går dock framåt och för tillfället finns det möjligheter att söka till olika 

ansvarsposter och arbeten på lägret. Info ges via FB och instagram, samt på lägrets 

hemsida. Det finns även en WhatsUp-grupp via vilken översättningsarbeten delas ut. 

Är man intresserad av att delta så kan man anmäla sig tex till Sonja. Under 

teamstillfället den 6.2. gavs bra information om lägret. I responssammandraget 

noterades att infon var bra och att det nu är fast i oss själva hur lägret kommer att bli.  

Inom lokalförbunden kunde man gärna göra reklam för lägret. Bör ta upp att ”Storläger 

är en bra grej”! Som det nu ser ut så kommer storlägret antagligen att bli den första 

möjligheten att köra nivåkurserna normalt.  
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På en fråga om ”Intro-kursen” så svarade Anders att eftersom dessa inte kunnat ordnas 

så kan ett alternativ vara att hoppa in på Nivåkurs 3.  

Beslut: UAU antecknade informationen till kännedom. 

9. Utbildning 2021 

En ungdomsledarkurs (ULK) var inplanerad till april 2021 i Åboland. Endast 6 sökande 

från tre olika brandkårer. 6 personer räcker inte till för att klara av ekonomin för kursen 

så kursen flyttas framåt till ett senare datum. 

En utbildarkurs (UBK) har också planerats för hösten 2021 som en veckoslutskurs. 

Peter Dahlström redogör hur det ser ut med utbildningsmaterialet för denna kurs. 

Förslag: ULK: Antecknas till kännedom. UBK: Godkänner eller reviderar förslaget till 

kursplan. 

Diskussion: SPEK har utkommit med en ny allmän utbildarkurs, som är till för alla 

utbildare inom brandkåren. Dessutom finns en tilläggsdel som är till för ungdomarnas 

utbildare. Kursen finns dock inte tillgänglig på svenska och ingen kurs har ännu körts 

inom FSB.  

Beslut: UAU beslöt att man för tillfället håller sig till FSB:s egen kursversion. Peter fick 

i uppdrag att ev. tillsammans med de tänkta utbildarna för höstens kurs, Emelia och 

Patrik, göra ett eget material för FSB! Materialet skall presenteras under nästa möte. 

Efter det gör man beslut om höstens kurs.    

10. Studiedag 6.2 

Förbundets första studiedag på distans ordnades lördagen den 6 februari 2021. 34 

personer hade anmälts sig evenemanget. Allmänna kommentarer om evenemanget 

var positiva och man önskade liknande tillfällen i framtiden. En responsblankett skicka-

des till alla deltagarna; sammanfattningen i bilaga. 

Förslag: Diskussion om studiedagen samt tas beslut om liknande evenemang. 

Diskussion: Tillställningen gick bra. Man gick igenom den insamlade responsen, som 

för det allra mesta var positiv. Ämnena ansågs bra. Grupparbetena ansågs även bra! 

Man ansåg att tillfället var bra och att det mycket gärna kunde ordnas något liknande.  

Beslut: Man beslöt att man försöker ordna ett liknande, ett kortare distanstillfälle, under 

någon vardagskväll på våren. Som teman på tillfället kunde vara en grundligare 

genomgång av Sonjas info om ”Barn med specialbehov och olika bakgrund” samt 

dessutom ”Ungdomsavdelningens distansövningar” med Maria från Bobäck FBK.  

11. Tävlingsveckoslutet 2021 

Tävlingsveckoslutet för ungdomar ordnas 2021 första veckoslutet i oktober (2-3.10) på 

Åland. Åland presenterar möjliga planer för tävlingsveckoslutet. 
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Förslag: Planerna antecknas till kännedom. 

Diskussion: Robin presenterade planerna för evenemanget. Planen är att arrangera 

tävlingarna på Ålands idrottscenter i Godby, ca 17 km från Mariehamn. Tävlingarna 

har ordnats här en gång tidigare. Här finns simhall, gymnastikhall, aktivitetscenter och 

vandrarhem. I vandrarhemmet fins 126 bäddplatser och en matsal för ca 100 pers. Här 

finns även asfalterade parkeringar, som kan användas som tävlingsplan. Med så 

många deltagare önskar man gärna preliminär bokning så fort som möjligt.   

Beslut: Planen och platsen godkändes. Man framkastade även att man kunde erbjuda 

möjligheten att komma ett dygn tidigare.  

12. Verksamhet 2021 

Arbetsutskottet uppdaterar årsplanen för 2021. 

Förslag: Verksamhetsplanen för 2021 uppdateras (bilaga 1). 

Diskussion: 

- Studiedagen hölls 6.2. i virtuell form.  

- Ungdomsledarkursen 9.-11.4. inhiberas pga för få anmälningar.  

- ”Pre-Camp 2021” hålls på sensommaren som ett informations- / utbildningstillfälle 

för nivåkursernas utbildare. 

- Ungdomslägret i juli inhiberas, men nivåkurserna arrangeras under september-

oktober. 

- Veckoslutsläger: VNB och ÅBB ev i augusti, ÅLB i september. 

- Tävlingsveckoslutet på Åland arrangeras. 

- Utbildarkurs i MNB den 22.-24.10. 

 

- Det allmänna brandkårsmötet (SPEK) ordnas i samband med förbundets kongress 

den 9-10.10 i Ekenäs, om det ordnas.  

- FSB:s vårmöte på distans den 11.5. kl 19. 

- FSB:s studiedagar och höstmöte den 20.-21.11. i Åboland 

- FSB julgröt i december.    

Beslut: Godkändes ändringarna i verksamhetsplanen.  

13. Arbetsinstruktioner för funktionärer för ungdomsarbete 

En lista på vad förbundets olika ansvarspersonerna förväntas göra skall utarbetas. 

Instruktionen kunde gärna omfatta hur lägren och tävlingarna skall göras, t.ex. vad 

förväntas av det arrangerande lokalförbundet och vilken är arbetsfördelningen mellan 

kansli och lokalförbund.   

Förslag: Arbetsutskottet diskuterar förslag till instruktion för funktionärer gällande för-

bundets ungdomsarbete. 

Diskussion: Tanken med anvisningarna är att det skall finnas dokumenterat hur 

verksamheten är arrangerad, vad som olika ansvarspersoner skall göras och att det 

finns en klar arbetsfördelning. Kunskapen skall inte försvinna iom att det tex sker 
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personändringar. Anders har gjort upp olika anvisningar för läger och tävlingar samt 

gjort uppgiftsbeskrivningar för olika ansvarspersoner. Sonja tackade för väl gjort 

arbete. Anvisningarna beskriver bra hur verksamheten kunde genomföras. 

Anvisningarna är enbart för UAU:s interna arbete, så de behöver inte godkännas av 

tex FSB:s styrelse.   

Beslut: Sonja bad att om någon medlem ännu vill kommentera anvisningarna så har 

man tid för detta under nästa vecka, annars så anses de godkända.  

14. UAU möten 2021 

Hur skall vi ordna våra möten 2021 och på vilket sätt. 

Förslag: Mötet slår fast en tidtabell för UAU mötena 2021.  

Beslut:  

- Tisdag 13.4. kl 18. för kursplaneringen – virtuellt. 

- Torsdagen den 3.6. kl 18. – virtuellt. 

- Lördagen den 18.9. på förmiddagen - fysiskt i Helsingfors. 

- Torsdagen 9.12. kl 18 - virtuellt.   

15. Nationellt brandkårsungdomsarbete 

VNTTK har avslutats 2020. Robin Hartman följer dock med vad som sker på nationell 

nivå och redovisar aktuella ärenden.  

Förslag: Antecknas till kännedom. 

Diskussion: Efter VNTTK har bildats en inofficiell ungdomsarbetsgrupp, som följer 

med det nationella ungdomsarbetet. Denna grupp hade möte i december. Man 

diskuterade bla om SPEK:s nya organisations kommunikation når den enskilda 

brandkårsungdomsavdelningen och hur man skall fortsätta sitt arbete. Efter detta möte 

har det dock inte varit någon verksamhet.  

De nya ”Fritidsarbetsgruppen” inom SPEK har redan haft två möten under 2021 och 

behandlat vad som tidigare gjorts i ungdoms- och damarbetsgrupperna och 

strukturerat upp vad man skall börja arbeta med. Aktuellt är utnämningen av ”Årets 

brandkårsungdomsledare”, som man nu kan komma in med förslag om. Utnämningen 

har några gånger förlänats FSB:s ungdomsledare. Det gäller dock att vara aktiv! Den 

nationella ungdomstävlingen ”Veikon malja” och den nationella frågesporten är 

planerad att hållas den 15.5. i Tammerfors. Frågesporten utförs elektroniskt på nätet. 

Själva redskapstävlingsdelen är tänkt att ordnas så grupperna inte behöver träffas 

fysiskt.  

Iom en lagändring så får årsmöten och liknande hållas på distans, även om inte de 

egna föreningsreglerna så tillåter. Finns således ingen möjlighet till att inte ordna 

stadgeenliga möten.    

Beslut: UAU antecknade informationen till kännedom.    
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16. Aktuellt från förbundets styrelse 

De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.  

Förslag: Antecknas till kännedom. 

Diskussion: Johan är den enda som deltagit i FSB:s senaste styrelsemöte. FSB:s eget 

läger och storlägret hade kort behandlats men annars inga sk ”ungdomsfrågor”.  

Beslut: UAU antecknade informationen till kännedom.   

17. Övriga ärenden  

 Fanns inga övriga ärenden. 

18. Nästa möte   

Slås fast tidpunkt och plats för nästa möte.  

Förslag: Som ett fysiskt möte i början av juni. 

Beslut:  

 Nästa möten hålls: 

- tisdagen den 13.4. kl 18. för kursplaneringen som virtuellt möte, och 

- torsdagen den 3.6. kl 18 som virtuellt möte. 

19. Mötets avslutande   

Ordförande avslutar mötet  

Ordföranden avslutade mötet kl. 13.30. 
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BILAGA 1 

Verksamhetsplan ungdomar 2021 

 

JANUARI   

    

FEBRUARI   

 06.02.2021 Studiedag för ungdomsledare On-Line 

MARS   

 06.03.2021 UAU möte #1-2021 Teams 

APRIL   

 09-11.04.2021  Ungdomsledarkurs  Åboland 

MAJ   

 11.5. kl 19 FSB vårmöte Online 

JUNI   

    

JULI   

 2021 FSB ungdomsläger Västankvarn Ingå 

AUGUSTI   

 xx.08 

 

 

Pre-Kurs 2021 

VNB veckoslutsläger 

ÅBB veckoslutsläger 

Online 

SEPTEMBER   

  Nivåkurser 1-4 

ÅLB veckoslutsläger 

Online och fysiskt 

OKTOBER   

  

02-03.10.2021 

09-10.10.2021 

23-24.10.2021  

Nivåkurser 1-4 

Tävlingsveckoslut för ungdomar 

Förbundets kongress ??? 

Utbildarkurs för ungdomsledare  

Online och fysiskt 

Åland 

Ekenäs 

Mellersta Nyland 

NOVEMBER   

 20-21.11.2021 FSB studiedagar & höstmöte Åboland? 

DECEMBER   

 dd.12.2020 FSB julgröt FSB:s kansli Ekenäs 

Uppdaterad 06.03.2021 
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BILAGA 2 

Arrangörskalender 2021 - 2025 

 

Evenemang 2021 2022 2023 2024 2025 

Förbundets kongress & 
vårmöte 

VNB ÖNB ÅBB ÅLB SÖR 

Förbundets höstmöte och 
studiedagar 

ÅBB ÅLB SÖR MNB VNB 

Förbundets sommarläger 
  

VNB storläger ÅLB ÅBB MNB 

Tävlingsveckoslutet för 
ungdomarna 

ÅLB ÅBB VNB ÖNB SÖR 

 

Arrangemangen är preliminära. Förändringar kan ske. 
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BILAGA 3 

Sammandrag av respons från studiedagen 6.2.2021 

 

Sammandraget finns som skild bilaga med namnet  

 ”Responssammandrag studiedag 06-02-2021.pdf” 

 


