När vi nu tittar tillbaka på 2020 så är det en tanke som slår en, det blev inte så som vi tänkte.
Årets arbete i styrelsen inleddes med ett styrelsemöte i Gränna. Där diskuterades planerna
för årsmötet, andra aktiviteter som att medverka vid Brand 2020, Skadeplats, besöka
medlemskårer osv. Nu i efterhand blev det som Tage Danielsson uttryckte det, ”det bidde
ingenting”.
Årsmötet flyttades fram och genomfördes Corona-säkert i Björkviks bygdegård, några från
styrelsen var på plats och övriga deltog via Skype. Likaså blev styrelsemötena digitala under
året. Vid årsmötet valdes en ny ordförande efter Göran Nilsson som slutade efter flera års
idogt arbete i förbundet.
Jag som blev ordförande jobbar idag som brandingenjör inom räddningstjänsten på Gotland.
Jag hamnande inom räddningstjänsten av en slump, vi hade några på jobbet som var
”borgarbrandmän” och då sökte räddningstjänsten fler, så jag sökte och kom med 1983.
Efter ambulanssjukvårdsutbildning 1985 så började jag vikariera inom heltidsorganisationen.
Räddningstjänsten hade ansvaret för ambulanssjukvården så vi jobbade både som brandmän
och ambulanssjukvårdare. Under åren så blev det luftburen ambulanssjukvård (helikopter),
räddningsdykare, dykledare mm. Därefter blev det studier vid Brandingenjörsprogrammet i
Lund under början av 2000-talet. Efter några år på Gotland som brandingenjör blev det flytt
till Nyköping och Sörmlandskustens Räddningstjänst, där jag var operativ chef i åtta år och
avslutade som tf räddningschef det sista halvåret.
Under åren inom Sörmlandskusten räddningstjänst kom jag i närmare kontakt med frivilliga
brandkårer/räddningsvärn som var egna föreningar som räddningstjänsten hade avtal med.
Jag har en del i bagaget som jag tror kommer till nytta för förbundet och er runt om i landet.
Årets verksamhet för MSB har också inneburit en förändring. Från att ha genomfört
hembesök, HLR- och brandutbildningar mm tidigare år, blev det att ställa om verksamheten.
Fokus blev till utomhusaktiviterer som att dela ut informationsmaterial i brevlådor, stå
utanför lokala affären, på hembygdsdagar mm och informera om brand och säkerhet. Vi fick
frågan från er kår som ändå ville försöka att göra hembesök men inte som tidigare, utan man
”knackade och backade”. Responsen var positiv från de som de besökte, jag säger bara bra
jobbat Glumslöv.
Som ni säkert förstår så blev det inte lika mycket verksamhet utförd som tidigare år, men en
hel del av er har ändå genomfört verksamhet, bra jobbat till er alla. Vi har under året försökt
och stärka er förmåga att genomföra verksamhet kommande år. En del av MSB:s
uppdragsersättning har gått till att köpa in HLR-dockor med tillbehör samt några släckdockor

som spridits ut bland kårerna. Om vi ser på sikt så kommer det till nytta för er verksamhet
runt om i landet.
Det som också framkom under året var att förbundet har ingen del i utbildningen som togs
fram som grundutbildning för nya brandmän/brandkvinnor i räddningsvärn. MSB har gjort så
att det måste gå via den räddningstjänst räddningsvärnet/frivilliga brandkåren ligger under.
Den aktuella räddningstjänsten anmäler nya som ska gå utbildningen. Som en del i det vill
förbundet gärna få återkoppling hur det fungerar, så vi kan påverka MSB i frågan att alla har
möjlighet att få grundutbildningen via nätet.
När vi blickar framåt på 2021 så kommer det att inledas med svårighet att genomföra
utbildningar men vi tror ändå att under våren kommer det att lätta, framför allt när det
gäller utomhusaktiviteter. I samband med informationsbladet går även inbjudan till
planering för uppdragsersättningen ut. Vi vill att ni planerar tidigt och med möjlighet att
kunna planera om under året, beroende på vad som kommer att hända.
En spännande nyhet är att Tystberga räddningsvärn har planerat för en podd-verksamhet
kommande år, 12 avsnitt med olika områden som kommer att beröras, från MSB:s
uppdragsersättning för förbundets och er verksamhet till andra områden. Verksamheten
stöttas av förbundet och vi ser möjligheter att sprida kunskapen till er som kanske funderar
på att starta podd-verksamhet.
Håll i och håll ut, var försiktiga och ta hand om er.
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