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Protokoll:   Ungdomsarbetsutskott 4-2021 

Plats:  Vid din dator (Teams) 

Tid:  18.09.2021 kl. 09:00 – 10:42 

 
 

 

 
Kallade: 

 Förbundets ungdomsledare: 

 FSBR  Sonja Lumme, ordinarie  Johan Träskman, vice, § 38-42 
 

Ordinarie medlemmar  Suppleanter 

 
 MNB  Paul Wolff    Dick Sandström 
 SÖR   Kim Påfs    Peter Dahlström 
 VNB   Dennis Olander    Elin Söderlund 
 ÅBB  Jannica Lindqvist, § 38-41  Andreas Nyman, § 40-49 
 ÅLB   Robin Gestranius   Gustaf Eriksson 
 ÖNB   Sandra Lönnfors   Tom Ståhlberg 
  
 Sakkunniga, förbundets ungdomsarbete 
 
 FSBR  Sabina Holopainen, § 38-41, 46-49 
   Johan Ehn 
 
 Övriga 
 
 Nationellt   Robin Hartman 
 

 Föredragande 

 FSBR   Anders Ehrnstén     Roger Roos 

 

 

Paragrafer 38 - 49 

Bilagor  2 (i UAU molnet)  
 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 

 Sonja Lumme   Peter Dahlström 

 Ordförande    sekreterare  
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38. Öppnande av mötet. Godkännande av föredragningslistan  

Förbundets ungdomsledare Sonja Lumme öppnar mötet. Föredragningslistan behand-

las. 

Förslag: Föredragningslistan godkänns. 

Beslut: Den utsända föredragningslistan godkändes.  

39. Val av sekreterare  

Förslag: Väljs en sekreterare för mötet. 

Beslut: Valdes Peter Dahlström. 

40. Protokollet från föregående möte 

Förslag: Mötet godkänner protokollet 3/2021 från den 03.06.2021.  

Beslut: Behandlades protokollet från mötet UAU 3/2021 från den 3.6.2021. Mötet god-
kände protokollet, men konstaterade att följande ändringar skett i planerna som be-
handlats:  
- FSBR styrelse varit tvunget att besluta om att ungdomstävlingarna inhiberas för 

detta år pga pandemiläget. 
- Enligt plan skulle UAU:s möte hållit i samband med de nyländska räddningsförbun-

dens ”Stenfoten”-kryssning, men även denna var tvungen att inhiberas pga pande-
miläget.   

41. Kursverksamhet 2021-22 

UAU har tagit beslut att lokalförbunden / avdelningarna själva, under detta år, med 

hjälp av tillgängligt material kan ordna utbildning enligt nivåkurserna. Kallelsen har 

skickats ut och anmälningarna skulle vara gjorda senast 10 september.  

Sammanställning över antal deltagare per kurs som bilaga. 

Förslag: Antecknas till kännedom 

Diskussion: MNB/Dick frågade om kurserna kan hållas ännu på nästa års sida om 

hösten redan är färdigt planerad. ÅbBF/Jannica konstaterade att verksamheten i 

många avdelningar ännu ligger nere och funderar om man kan ordna kurserna på vå-

ren. Sabina tog upp att det är svårt att starta upp verksamheten. Trots att man medde-

lar om att närvaron är obligatorisk, följer ungdomarna inte detta. Kräver väldigt mycket 

planering och ev uppdelning i grupper, var man i ena tar upp nya ämnen, medan man 

i andra repeterar. Utmanande om man samtidigt har få ledare. 

VNB/Dennis kommenterade att kurserna omfattar helt vanliga övningsteman. Trots att 

man inte planerat för kurs, borde man kunna ändå följa kursprogrammet relativt bra! 

Även i VNB är läget mycket utmanande och tenttillfället blir på följande års sida.  
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SÖR/Peter kommenterade att många avdelningar inte ännu startat och att många 

dessutom inte känner till kurssystemet iom att de inte deltagit på läger. Kunde det så-

ledes vara möjligt att överväga om man kunde göra det möjligt att ordna kurser även i 

avdelningarna tex årligen? Utmaningen är att alla inte helt enkelt kan delta i läger. 

VNB/Johan påpekade att kvalitén på utbildningen i brandkårerna varierar stort. Att 

ordna kurserna på läger gör att utbildningen är jämnare och håller kvalitén. 

Anders inflikade att det nationella systemet utgår från att kurserna ordnas på läger och 

att även om man funderar på öppna detta (efter storlägret) så är det inte något som är 

möjligt ännu.  

VNB/Dennis anmärkte att det här är ett experiment och något man kan utvärdera efter 

att det genomförts. Största utmaningen är nu att få verksamheten i avdelningarna igång 

och att man bör koncentrera sig på detta. Andra verksamheter kommer just nu i andra 

hand.     

Anders kommenterade att tiden för kursanmälningarna kan förlängas ytterligare och 

att tiden för tenterna kan variera och ordnas även på nästa års sida. Det väsentliga är 

att tenterna hålls och att FSB får uppgifter från dessa om vilka ungdomar som klarar 

av vilka kurser, så att han, Anders, kan skriva ut diplom över genomgångna kurser. Det 

är heller inte väsentligt om ungdomen skall delta i storlägret eller ej. Om man deltar i 

storlägret så behövs kursintyget för att ge möjlighet att gå framåt i kurssystemet.    

Sabina och Sonja kan arrangera ett virtuellt infotillfälle var man informerar om såväl 

lägret som kursarrangemangen. 

ÅbBF/Jannica inflikade att FSB:s anvisningar på hemsidan om kursarrangemangen är 

väldigt bra och informativa. Dessa kan gärna länkas till tilläggsinfon om kursmöjlig-

heten, om man gör en sådan.   

Beslut: Utskottet beslöt förlänga brandkårernas möjlighet att anmäla intresset för att 

arrangera ungdomskurserna inom kåren till den 15 oktober. Lokalförbunden arrangerar 

tenttillfällen i samråd med brandkårerna och anmäler sedan resultatet från dessa till 

FSB/Anders. Alla ungdomar kan delta i kurserna, oberoende av om de deltar i stor-

lägret eller ej. Sonja gör ett infopaket om kursarrangemanget på FB.  

Jannica, Johan och Sabina avlägsnade sig från mötet. 

42. Utbildningar för ungdomsledare 

Inga fysiska träffar har ordnats under de senaste två åren. På våren ordnades en vir-

tuell studiedag för ungdomsavdelningarnas ledare och då önskades flera dylika till-

fällen. Förbundet kunde ännu denna höst ordna en virtuell studiedag med något aktu-

ellt ämne. 

Förslag: UAU funderar på lämpliga ämnen för en studiedag denna höst samt slår fast 

ett datum för evenemanget. 

Diskussion: Utskottet var enhälligt om att ett ungdomsledartillfälle bör ordnas. Disku-

terades eventuella ämnen: 

- Storlägerinfo. 
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- Info om ungdomarnas kurssystem.  

- Gärna utomstående utbildare.  

- Verksamheten är svår att få igång efter pandemin. Hur kan man återgå till det nor-

mala? 

- Karin Storbacka från Folkhälsan kan föreläsa om jämlikhet, fairplay, ”alla deltar” 

mm. 

- Lockerroomtalk – Diskussioner i ”omklädningsrummet” om vilka värderingar verk-

samheten understöder.  Verksamheten utgått från fotbollsvärlden och understöds 

av kända fotbollsspelare. Kan även införlivas i annan verksamhet och på Åland har 

brandkårsungdomsverksamheten inbjudits med som intressant, eftersom den 

lockar så många pojkar. Kolla upp: https://lockerroomtalk.se/ 

- Coaching. Teambuilding. Kolla upp: https://coachmeandmore.com/ 

 

- VNB/Dennis: Virtuella, korta infosnuttar för ungdomsledarna är mycket bra, med 

tanke på tex skiftarbete och mycket program i kalendern. Helg- eller heldagspro-

gram är mer utmanande att delta i, även om det nog förstås är bra att ordna sådana 

också ibland.  

- Diskuterades att en kortare läger- och kursinfo kunde ordnas under oktober/no-

vember, kanske tom två gånger. En längre ledarträff kunde ordnas på nästa års 

sida, tex i januari som ett kick-off-tillfälle, med de andra ämnena.  

 

- Anders: De kortare info-tillfällena kunde ordnas utan anmälan, genom att bara 

sända ut en länk till vilken man kan koppla sig. De längre tillfällena med utomstå-

ende utbildare kunde ordnas med anmälan.  

 

Beslut: Utskottet beslöt  

- att man ordnar en eller två kortare läger- / kursinfon under oktober eller/och no-

vember. Sonja och Sabina besluter om datum för tillfället/-na och arrangerar dessa. 

Ingen anmälan.   

- att man ordnar ett tillfälle för ungdomsledarna, virtuellt eller fysiskt, under början av 

nästa år som ett kick-off-tillfälle för ungdomsledarna, för att inspirera dem till att 

köra igång verksamheten igen. Sonja och Robin förbereder tillfället. UAU:s med-

lemmar kan gärna bekanta sig både med lockerroomtalk och coachmeandmore på 

nätet.    

43. Utbildning 2021 

En utbildarkurs (UBK) har planerats in för 19-21 november i Mellersta Nyland. Platsen 

blev Lärkkulla pga. fullbokade alternativ inom MNB samt att de platser som hade plats 

var allt för dyra. Anmälningarna till kursen skall vara gjorda sista september. 

Emelia Karlsson och Patrik Sundell fungerar som utbildare. Peter Dahlström har sam-

manställt kursmaterialet. Kursprogrammet finns om bilaga. Till kursen behövs ”öv-

ningsindivider” från MNB/VNB till söndagens övningar. 

Förslag: MNB och/eller VNB meddelar antalet elever som kan ställa upp. 

https://lockerroomtalk.se/
https://coachmeandmore.com/
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Diskussion: 3 anmälda finns tills vidare. Behövs 15 deltagare för att kursen skall gå 

ekonomiskt jämnt upp. VNB känner till 2, som kommer att anmäla sig. Ett hinder för 

Åländska ledare är den långa distansen.    

Beslut: Kursen genomförs om det finns tillräckligt med deltagare. Utskottsmedlem-

marna skall göra reklam för kursen inom sina egna områden! VNB/MNB utreder om 

det finns möjlighet att få ungdomar till övningsutbildningen på söndag förmiddag. Helst 

ungdomar som förstår svenska.  

44. Eldis 22 lägret 

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

arrangemangen. 

Förslag: Antecknas till kännedom. 

Diskussion: Anders informerade att lägerkallelsen har utkommit. Anmälningar kan 

skickas in from oktober. Samma lägeravgift för hela anmälningstiden. Den sista mars 

stängs anmälan. Anmälningar skall göras via Haka, eller ev. Lyyti (detta är ännu lite 

oklart). FSB/Sonja och Sabina ordnar ett skilt infotillfälle om lägret i oktober/november.  

Beslut: Utskottet antecknade informationen till kännedom. 

45. Tävlingsveckoslutet 2021 

Tävlingsveckoslutet för ungdomar som skulle ordnas 2021 första veckoslutet i oktober 

(02-03.10) på Åland har inhiberats pga. den rådande situationen med Covid-19. Täv-

lingarna flyttas med ett år framåt till motsvarande veckoslut och samma plats. 

En On-Line frågesport skall ordnas i november för ungdomarna på liknande sätt som 

2020. 

Förslag:  Planerna antecknas till kännedom och tidpunkt för frågesporten slås fast. 

Diskussion: Pga pandemiläget så tog FSB:s styrelse upp arrangerandet av bla ung-

domstävlingarna till behandling på sitt möte. Pga risken för smittspridning beslöt man 

att inhibera tävlingarna för detta år. Frågesporten skall dock hållas virtuellt, enligt mo-

dell från föregående år. Med erfarenhet av föregående tävling så omarbetar Anders 

frågorna så de passar bättre för en frågesport på nätet. Detta betyder att man minskar 

på skrivuppgifterna och hellre har alternativsvar. Till de anmälda deltagarna sänds en 

länk till frågesporten, som hålls uppe under en vecka.   

Beslut: Utskottet beslöt att ungdomarnas frågesport arrangeras under tiden 15.-

21.11.2021. FSB/Anders gör frågorna.  

Robin/ÅlBF får i uppgift att arrangera ungdomstävlingarna nästa år den 1.-2.10.2022. 

Platsen är samma som var tänkt för i år, dvs Godby. Robin sammankallar en plane-

ringsgrupp för tävlingarna.      

Sabina anslöt sig till mötet. 
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46. Aktuellt från förbundets styrelse 

De sakkunniga redovisar aktuella ärenden från förbundets styrelse.  

Förslag: Antecknas till kännedom. 

Beslut: Styrelsemöte hölls senaste vecka. Inget ärende med anknytning till ungdoms-

arbetet. Höstens studiedagar med höstmöte ordnas fysiskt under fredag-lördag under 

slutet av november någonstans i södra Finland. Föreläsningar och möte på lördag så 

att avslutningen sker på eftermiddagen. 

ÖNB utreder om kongressen och tävlingarna kan anordnas i Östra Nyland i maj nästa 

år. Om detta inte lyckas så blir de i Västra Nyland.  

47. Övriga ärenden  

a) Nationellt brandkårsungdomsarbete: Robin Hartman redovisar aktuella ären-

den. 

b) Övrigt:  

Beslut: Robin var frånvarande och det fanns inga övriga ärenden. 

48. Nästa möte   

Slås fast tidpunkt och plats för nästa möte.  

Förslag: UAU besluter. 

Beslut: Beslöts att man ordnar mötet som ett virtuellt möte tisdagen den 23.11. kl 

17.30. Under mötet behandlas bla verksamhetsplan för 2022 och den nu aktuella jäm-

likhetsfrågan. Utskottsmedlemmarna skall sända förslag på ämnen som skall behand-

las till kansli/Anders.   

49. Mötets avslutande   

Förslag: Ordförande avslutar mötet  

Beslut: Ordföranden tackade för deltagande i mötet och avslutade mötet kl.10.42.  

 

Sonja! – ”Vi fortsätter kämpa!” 
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Bilaga 1:  Sammanställning över ungdomskurserna 2021 
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Bilaga 2:  Kursprogram för utbildarkursen (UBK) 

 

 


