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Protokoll:   Ungdomsarbetsutskottet 5-2021 

Plats:  Vid din dator (Teams) 

Tid:  23.11.2021 kl. 17:30 – 19:49 

 
 

 

 
Kallade: 

 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, from §53-  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 50 - 62 

Bilagor  3  
 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 

 Ordförande    Sekreterare  
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50. Öppnande av mötet. Godkännande av föredragningslistan  

Förbundets ungdomsledare Sonja Lumme öppnar mötet. Föredragningslistan behand-

las. 

Förslag: Föredragningslistan godkänns. 

Beslut:  Den utsända föredragningslistan godkändes. 

51. Val av sekreterare  

Förslag:  Väljs en sekreterare för mötet. 

Beslut:  Valdes Peter Dahlström till sekreterare. 

52. Protokollet från föregående möte 

Förslag:  Mötet godkänner protokollet 4/2021 från den 18.09.2021.  

Beslut:  Behandlades och godkändes protokollet från föregående möte. 

- Ett lägerinfo kommer att hållas i december av och med Sabina och 

Sonja. 

53. Verksamhetsplan 2022 

En verksamhetsplan för brandkårsungdomsverksamheten skall göras upp för nästa år. 

Planen publiceras på förbundets hemsida. 

Förslag:  UAU kompletterar och godkänner planen. 

Beslut:  Kompletteringar och diskussion: 

- Beslöts att eftersom det inte blev så mycket program år 2020 så håller 

alla utskottsmedlemmar sina ansvarsposter även år 2022 

- Från FSB:s höstmöte har det kommit respons om att man borde ar-

rangera någon form av inspirationsträff för brandkårens utbildare. 

- Dennis: VNB försöker köra igång med lokalförbundets verksamhet. 

Det lokala måste fås igång först innan man kan köra nationellt. Balans 

med FSB:s evenemang.  

- Sonja: FSB kunde ordna på lokalförbundets område en aktivitetsdag 

tillsammans med lokalförbundet. En representant, tex en utskotts-

medlem eller en utbildare kunde ordna något tillsammans med lokal-

förbundets representant. 

- Dick: Inom MNB fortsätter verksamheten som förut. Finns ingen sär-

skild lösning på detta, men kräver intresse och aktivitet. Hade tex en 

halloweenträff som actiondygn på brandstationen. 

- Robin G: Ordnade nyss en ledarträff med 23 personer på Åland. 

Finns relativt många aktiva, men dessa arbetar helst inom Åland. Ste-

get till FSB upplevs som ganska långt.  
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- ÅBF: Jannica kunde inte delta men hade skickat ett referat över Åbo-

lands omfattande planer för nästa år (bilaga 3). Alla utom en avdel-

ning är igång igen. Nationella ledarträffar får gärna ordnas, men helst 

sådana så man att man kan delta i dessa även på distans.  

- Robin H: Avdelningarna håller på att starta upp verksamheten igen. 

Lättare att samlas på Teams. Skall vara så lätt som möjligt att delta. 

- Anders: Kan vara bra att alltid ge en möjlighet till distans – hybridtill-

fälle.  

- Anders: Kahoot, med brandkårstema kunde vara en möjlighet till att 

umgås. 

- Diskuterades tilläggsutbildningen för ledare nästa år.  

o Beslöts att Sonja och Robin G planerar en kick-off i februari.  

o I april ordnas en studiedag. Jannica, som utbildningsansvarig, 

planerar tillfället och programmet tillsammans med kansliet, 

Sonja och Robin G. Förslag till teman finns under pkt 54. Be-

slut om genomförandet görs när man vet om den Nyländska 

Stenfotskryssningen blir av.  

o Efter läger och sommaren kunde man på hösten ordna en 

ledarträff, antingen fysiskt eller på nätet.  

 

- Anders: Utbildarkursen i veckoslutet lyckades bra! Utbildningen och 

utbildarna fick god respons! 11 deltagare genomförde kursen. 

- Emelia K kunde eventuellt ha möjlighet att skriva en manual för kur-

sen under sommaren. Utreds!  

- Utbildarna samt Anders, Peter och Sonja ordnar en teamsträff för att 

diskutera nästa års ledarutbildningar. Beslöts att man preliminärt pla-

cerar in en ledarkurs på våren och en utbildarkurs på hösten. 

- Robin G: På den åländska ledarträffen diskuterades behovet av en 

kurs på Åland. Preliminärt kunde man nog fylla en utbildarkurs med 

ca 10-15 pers. Skulle vara viktigt att utnyttja läget!  

- Beslöts att man ordnar ytterligare en utbildarkurs på våren på Åland. 

Man kan genast börja fundera på utbildare och plats, och Robin kan 

börja marknadsföra kursen. Sonja meddelade att Ica Ö även är in-

tresserad av att delta i utbildarpoolen.    

Beslut: Kompletterar verksamhetsplanen med grundutbildningen och tilläggsut-

bildningen för ledare.    

54. Utbildningar för ungdomsledare 

UAU beslöt på sitt förra möte att ordna utbildningar för ungdomsledare både korta vir-

tuella träffar och längre fysiska träffar. Några ämnen för en fysisk träff i början på året 

togs fram: 

• Jämlikhet, fairplay, ”alla deltar”, Karin Storbacka, Folkhälsan  

• Lockerroomtalk (https://lockerroomtalk.se/)  

• Coaching. Teambuilding (https://coachmeandmore.com/)  

Förslag:  UAU tar beslut om vilken typ av tillfälle vi ordnar: Var, När, Program. 

https://lockerroomtalk.se/
https://coachmeandmore.com/
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Beslut:  Sonja och Robin G utreder vad slags tillfälle man kunde ordna nästa år 

och med vilka teman. Jannica, som är utbildningsansvarig kunde även 

delta.   

55. Kurser för ungdomarna 2021 

Lokalförbunden / avdelningarna kan själva, under detta år, med hjälp av tillgängligt 

material ordna utbildning enligt nivåkurserna 1 till 4. Totalt 17 brandkårer har anmält 

203 ungdomar till de fyra nivåkurserna. Lista över anmälda kårer i bilaga 2. 

Förslag:  Antecknas till kännedom 

Beslut:  203 ungdomar från 17 brandkårer deltar i ungdomskurserna för tillfället. 

Deltagare från alla lokalförbund! – UAU noterade detta som ett väldigt 

bra resultat för projektet. Förhoppningsvis även lika många som får di-

plom för utförd kurs. Man bör komma ihåg att planera in examenstill-

fällena innan kurserna är helt klara.    

56. Frågesport för ungdomar 

Frågesporten för ungdomar ordnades som en On-Line frågesport även 2021. Endast 

6 kårer anmälde lag till tävlingen, totalt 24 lag, fem från VNB och en från Åland. Fråge-

sporten går av stapeln 15 – 19 november 2021. 

Förslag:  Antecknas till kännedom 

Beslut:  Noterades att frågesporten inte fick en lika stor framgång som förra 

gången. Lagantalet blev mycket mindre. Kan ev. bero på att brandkå-

rerna siktat sig in på att delta i en fysisk tävling detta år?  

57. Eldis 22 lägret 

Roger Roos eller Sabina Holopainen uppdaterar hur arbetet framskrider med Eldis 22 

arrangemangen. 

Förslag:  Antecknas till kännedom 

Beslut:  Roger: Planeringen går framåt. Utmaning att så få FSB:are med. Finns 

många lediga tjänster. Behövs verkligen hjälp. Det är bra om man kan 

finska, men man klarar sig nog även med en behjälplig finska. Speciellt 

en kansliarbetare skulle behövas, som kan svenska. Även till stor fördel 

om man också kan antingen engelska eller/och tyska. 

 Lägerorganisationen anstränger sig till att se till att det finns svenskt 

material tillgängligt om lägret. I.o.m att FSB är med som en av arrangö-

rerna finns det nu en stor chans till ett bra nationellt läger, där informat-

ionen även finns på svenska. Detta hänger dock till stor del på om 

FSB:are kommer med och jobba för lägret och är med på lägret. Om och 
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hur nationella läger i framtiden skall ordnas beror till stor del på hur detta 

läger lyckas. 

 Sonja frågade vad var och en kommer att göra för att få FSB:s ungdomar 

att delta i lägret:  

 SÖR: Eget utskott träffas ännu i år. Skall även försöka ordna ledarträff 

Informerar åtminstone i samband med ledarträffen. 

 ÅLBF: Har informerar på alla ledarträffar och på alla forum. Återkom-

mande info på ledarträffarna.    

 VNB: Kommer nog en kärntrupp till lägret. Kanske försöker man rekrytera 

ledare till lägret genom att göra att man kan dela på ledarjobbet. Dels så 

att en ledare kan ta hand om flera brandkårers ungdomar, dels så att de 

inte behöver delta hela lägret.  

 MNB: Informerar hela tiden både ledare och ungdomar om lägret. Har 

ledarträff ännu inom december.   

58. Osakligt bemötande inom FBK-verksamheten 

På de sociala medierna har det under höstens lopp florerat en hel del berättelser om 

osakligt bemötande inom räddningsväsendet. Även FBK fältet har fått sin beskärda del 

av historier. SPEK:s ”Harrastustyöryhmä” (Hobbyarbetsgrupp) har på sitt möte be-

handlat ärendet. Material och information om saken kommer att förbättras. Man kon-

staterade, att osakligt bemötande är en mycket vid term och att man också ibland borde 

kunna diskutera noggrannare om saken. 

SPEK har tagit fram en del material som finns på palokuntaan.fi sidorna (också på 

svenska). https://www.palokuntaan.fi/trygg-brandkar  

Förslag:  UAU diskuterar saken. 

 Sonja/Sabina: Osakligt bemötande behandlades på FSB:s styrelse i 

samband med höstmötet. SPEK har tagit fram ett material som man kan 

använda och det skall marknadsföras. FSB:s arbetsutskott har arbetat 

med materialet redan denna vecka.  Bra och färdigt material har bl.a. 

Svensk idrott samt Borgå och Esbo städer. Materialet skall sammanstäl-

las och så tar man fram ett material som kan användas inom FSB. 

 Det behöver finnas ett material så att man vet inom brandkåren vad som 

skall göras om något uppdagas och vem man kan ta kontakt med för att 

få hjälp. 

 Sonja: Borde på något vis fås fram inom brandkårerna att man inom FSB 

noterat diskussionen och att man nu jobbar på det. Om inte annat så bör 

lokalförbundens ungdomsledare ta fram detta.   

 Robin H: Det är jobbigt att ta fram detta. Händer kanske mest inom brand-

kårerna. Bara material hjälper inte utan man måste verkligen jobba med 

detta.  

https://www.palokuntaan.fi/trygg-brandkar
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  Sonja: Detta är ett jätteviktigt ärende. Man skall bli tagen på allvar när 

man berättar.  

 Anders förevisade material från Nätverket jämställd räddningstjänst i 

Sverige. Finns även på hemsidan.  

 Ju mer man fått med kvinnor med i larmverksamheten så har kulturen 

blivit bättre inom brandkårerna.  

 Sonja: Det är på vars och ens ansvar att stå upp för varandra. Man skall 

inte tolerera osakligheter. UAU fortsätter med arbetet när FSB tagit fram 

ett material.  

Materialet ”Tryggt i brandkåren”, som SPEK tagit fram är färdigt och klart 

att användas. Var och en bör kolla upp vad slags material där finns.  

Beslut: Under nästa möte bekantar man sig med det material som FSB tagit fram 

och besluter för hur man skall gå vidare.     

59. Aktuellt från förbundets styrelse 

De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.  

Förslag:  Antecknas till kännedom. 

Beslut:  Antecknades informationen till kännedom. 

Ett styrelsemöte hölls i samband med FSB:s höstmöte.  

- ungdomssakkunnige hade tagit upp att UAU är svårt att aktivera. 

- Arbetsutskottet skall arbeta fram en exit-covid-strategi för förbundets 

del.  

- Man strävar till att nästa år ordna en normal kongress med tävlingar. 

 Under höstmötet återvaldes så gott som samtliga. Anders Norrback fort-

sätter som ordförande. Sabina fortsätter som ungdomssakkunnig med 

Johan E som suppleant. Damerna fick en ny sakkunnigrepresentant i Ma-

ria Salmi. Bekant bl.a. från tävlingsverksamheten och Pargas FBK: 

 Sonja frågade om styrelsevalen och funderade över att man har så 

många återval. Diskuterar man representanterna till styrelsen inom lokal-

förbunden?  

 Roger svarade att enligt nuvarande stadgar har lokalförbunden majorite-

ten av styrelseplatserna, Dessutom finns några sakkunnigplatser. En 

ändring kräver att stadgarna ändras. Om man vill ha en ändring så kräver 

det att man diskuterar saken och tar upp saken till behandling. I princip 

får vem som helst på mötet ta upp vilken sak som helst och föreslå kan-

didater till styrelsen. 
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60. Övriga ärenden  

a) Nationellt brandkårsungdomsarbete: Robin Hartman redovisar aktuella ären-

den.   

- Jämlikhetsdiskussionen är just nu på ytan. 

- Det nationellt dam- och ungdomsarbetet fyller 70 år och den 

14.5.2022 ordnas festligheter i samband med ungdomarnas FM-täv-

lingar.  

- Kvaltävlingar till den internationella CTIF ungdomstävlingen hölls i 

Pargas. I ungdomsserien deltog 4 bland-/pojklag och ett flicklag. LUP 

(Västra Nyland) och Åbo FBK vann och representerar Finland i den 

internationella tävlingen 2022. Pargas klarade sig inte till final denna 

gång.  

- I årets FM-tävlingar i redskap och frågesport deltog Backgränd FBK 

rån FSB, som var med i frågesporten.  

b) Övrigt:   

- FSB:s ungdomsledare Sonja meddelade att hon fått jobb i Sverige. 

Fortsätter dock gärna åtminstone år 2022 som FSB:s ungdomsle-

dare.  

- På Åland har skett ett ledarbyte. Simon Söderlund tar vid som verk-

samhetsledare för ungdomssektionen from 1.1.2022. Robin blir sup-

pleant för Gustaf Eriksson.  Robin fortsätter ändå med att hjälpa till, 

bla med ledarträffen. 

- En brandkårist på Åland har bett Sonja ta upp till diskussion om det 

finns en klyfta mellan lägerkurserna och kursen i släckningsarbete? 

Hen ansåg att ungdomarna inte ”preppades” tillräckligt? Skulle behö-

vas en förberedande kurs för kursen i släckningsarbete.  

- Johan: Ansåg att det inte finns en sådan klyfta, men efter kursen i 

släckningsarbete tappar man ofta intresserade ungdomar när de 

hamnar flytta från orten för att studera.  

- Robin: Upplever inte heller detta som problem, i form av att det skulle 

finnas brist på utmaningar för ungdomarna. Felet ligger inte i brist på 

kurspaket. Kursmöjligheter finns nog. Men det som inte finns är till-

räcklig många äldre ungdomar på läger, så at kurserna kunde ordnas. 

Anders: Det finns en brist av äldre deltagare. Detta gör tex att Fire-

fighterkurs slås samman med actionkursen. Upplever inte att det är 

ett problem. Har inte heller fått respons tidigare på detta.   

61. Nästa möte    

Slås fast tidpunkt och plats för nästa möte.  

Förslag:  Man har två UAU-möten på våren och två på hösten. Vartannat fysiskt.  

Beslut:  Planerar att hålla ett fysiskt möte lördagen den 12.2. i Helsingfors bör-

jande på förmiddagen. Bör beakta färjtidtabellerna. Kansli förbereder och 

återkommer med info.   
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62. Mötets avslutande   

Ordförande avslutar mötet  

Ordföranden avslutade mötet kl. 19.49. 

Bilaga 1: Verksamhetsplan 2022 
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Bilaga 2: Anmälda brandkårer till ungdomskurserna 2021 
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Bilaga: Kommentarer från ÅbBF 

 

 


