INFO 2019

Dags att se tillbaka på det gångna året
När det nu är dags att avsluta verksamhetsåret 2019 Frivilligheten blir mer och mer
accepterad och disskuteras i olika former, vi är nu med i debatten än någonsin tidigare.
MSB har fortsatt att ge oss ett bidrag i och med de medel man stöder vårt förbund med
när det gäller att utbilda och informera allmänheten att förebygga och hantera olyckor
och skador samt att förebygga och agera vid bostadsbränder. Vi har även tillsammans
med MSB och Brandskyddsföreningen engagerat oss i ”KUB-hembesök för att minska
olyckor och bränder i hemmiljön. Dessa stöd och sammarbeten är inte minst en viktig
signal och utgör ett stöd till allmänheten på mindre orter och i glesbygden – dit den
kommunala räddningstjänsten annars inte når! I och med att Sverige ökar sin förmåga att
verka vid kriser och extraordinära händelser har också frivilligkårerna kommit i fokus, vi
kommer säkert att få jobba mera med dessa frågor den närmsta framtiden.

Några glimtar från förbundets arbete under året som gått
9 februari
Styrelsemöte på Kryssningsfartyget Birka
Ett styrelsemöte där vi kan träffas under ett dygn och diskutera frågor som rör förbundet
samt planera inför årsmötet

9 mars
Årsmötet i Ramkvilla .
Ove Larsson hälsade välkomna till Ramkvilla och Klas Håkansson berättade om Ramkvilla
Frivilliga Brandvärn innan årsmötesförhandlingarna genomfördes. Tack Ramkvilla för att
vi fick hålla årsmötet hos er!
Ramkvilla frivilliga brandvärn. Brandvärnet bildades 2000 och invigning var den elfte
november. Anledningen till bildandet var att täcka upp Ramkvilla socken för Höglandets
räddningstjänst. Tidigare hade Braås brandkår blivit kallad, när det hände något i
sydligaste delen av Vetlanda kommun. Detta orsakade större kostnad för Höglandets
räddningstjänst. En annan viktig aspekt var självklart att få ett bättre skydd och en
snabbare insats i Ramkvilla med omnejd. Klas Håkanson gjorde ett gediget arbete med att
få till stånd värnet. Han hade kontakter och dialog med Vetlanda kommun och Höglandets

räddningstjänst och han var även brandman ett antal år. I sammanhanget får inte
glömmas alla andra brandmän som under åren bidragit med en god insats för värnet och
bygdens trygghet. Utrustningen har förbättrats med tiden och vi har nu en riktig brandbil
med utrustning som hjärtstartare, andningsskydd, säkerhetsselar, modern motorspruta
och det mesta annat som kan tänkas behövas vid en räddningsinsats. Värnet drivs som en
förening. Frivilligt brandvärn betyder att man gör allt på frivillig basis. Om man är
tillgänglig och vill åka på ett larm, så gör man det. Vi ska dock helst vara minst tre
personer när vi åker. För att vi ska hålla oss uppdaterade så ordnas övningar hos
Räddningstjänsten i Vetlanda några gånger per år. När vi är ute på larm får vi betalt, men
ej på övning.

Brand 2019
V. ordföranden Kenth Nilsson och Eric Rung medverkade vid årets brandkonferens i
Stockholm. Frivilliga Brandkårer hade sin monter med på konferensen och kunde i
pauserna mellan föreläsningarna informera om vårt arbete med KUB hembesök samt
sprida information om frivilligkårerna och svara på frågor om vårt förbund och våra
medlemmar. Dan Eliasson var en av många som besökte vår monter och han visade ett
stort intresse för Sveriges Frivilliga Brandkårer och övrig frivillighet i Sverige

1-2 juni
Styrelsemöte i Vittsjö
Styrelsen samlades för ett lunch till lunch möte hos Mats Erlingsson i Vittsjö. På mötet
bestämde tilldelning av MSB:s uppdragsersättning 2019. För första gången så var
summan sökta bidrag större än tilldelningen från MSB så styrelsen beslutade att göra en
viss prioritering av bidragen. Det beslutades också om att förbundet skulle ta initiativ
och bekosta HLR instruktörsutbildningar till intresserade medlemmar i förbundet. Detta
har utmynnat i att 3 kurser kommer att ordnas på tre olika ställen i Skåne samt en kurs i
Katrineholm.

12 september
Styrelsemöte i Revinge
Styrelsemöte på Revinge i samband med att vi medverkade på Skånsk Brandskyddsdag

Skadeplats 2019
V.ordf. Kenth Nilsson och Jan Henriksson från styrelsen deltog vid skadeplats 2019 i
Uppsala Vi informerade om vår verksamhet och engagemanget i KUB-hembesök med
mera Vi får också en hel del kontakter med övriga brandsverige på dessa konferenser.
Resultatet denna gång blev bland annat en intresseanmälan från Uppsala att få med 5
värn i förbundet.

5-9 november
Räddningstjänstens Riksförbund för Beredskapsfrågor ”RRB.”
FSFB har en plats i styrelsen. Årets konferens hölls i Sundsvall med Räddningstjänsten
Medelpad som värd. Konferensen blev välbesökt av ett 70-tal representanter för
medlemsorganisationerna och vi fick ta del av både erfarenheter och kunskaper från
flera föreläsare, bland annat:
Nationella förstärkningsresurser och aktuella utredningar (Patrik Perbeck och Petronella
Norell MSB.)
Hantering av bränder i bland annat elbilar och gasdrivna fordon (Tommy Carnebo –
Södertörns brandförsvarsförbund)
Presentation av stipendiater 2019 där Bengt Nilsson Agunnaryds Frivilliga Brandkår var
en av två stipendiater.
GRIB i praktiken, hur är det tänkt och hur funkar det. (Thomas Järnankar MSB)
Jämställdhet och mångfald (Ellen Landberg)
Omvärldsbevakning (Ola Malmqvist Utkiken.)
Vill ni veta mer om vad som hände på konferensen gå in på RRFB.se och klicka på
konferens 2019.

18 november.
MSB möte med GD för MSB Dan Eliasson i Stockholm
Den 18 november var Sveriges Frivilliga Brandkårer inbjudna av GD. Dan Eliasson MSB
för att tillsammans med et 10 tal andra organisationer diskutera hur våra organisationer
arbetar med krisberedskap i dag och hur vi skulle vilja arbeta framöver. Vi
representerades av Ordf. Göran Nilsson och v.ordf. Kenth Nilsson. Önskemålet från Dan
Eliasson var att vi skulle ha ytterligare träffar.

23 november
Styrelsemöte i Katrineholm och Malmö (videokonferensmöte)
Förbundet har sökt uppdragsersättning från MSB med 750.000: - per år för tiden 2020–
2024
MBS:s uppdragsersättning till frivilligkårerna för ”Förebyggande brandskydd” och
”Första hjälpen och Hjärt-lungräddning”
Under det gångna året har 20 kårer runt om i landet gjort insatser i förebyggande
brandskyddet i sina kommuner genom att informera och instruera om brandskydd och
Hjärt-lungräddning. Man har också tack vare MSB:s ersättning kunnat köpa in bland
annat HLR dockor för sin utbildningsverksamhet. En del kårer har också kommit igång
med projektet KUB-hembesök som vi driver tillsammans med Brandskyddsföreningen
och med stöd av MSB. Förbundet har lämnat in en anmälan om att få utökad
uppdragsersättning till 750.000: - per år perioden 2020–2024

Förbundet kommer att söka medel för uppdragsersättning för år 2020 och hoppas på att
fler kårer vill informera och utbilda och ta del av ersättningen.

Vi välkomnar följande nya medlemmar i förbundet:
Fors Frivilliga brandkår
Blikstorps räddningsvärn
Timmersdala räddningsvärn
Moholms räddningsvärn
Förstärkningsvärnet Rös

Södra Dalarnas rtj. förb.
Rtj.Ö.Skaraborg
Rtj.Ö.Skaraborg
Rtj.Ö.Skaraborg
Rtj.Ö.Skaraborg

FSFB får härmed önska alla medlemmar en God Jul och ett
Gott Nytt År

