Medlemsblad
Nummer 3-2016

hitta på vår Facebooksida. 20
personer deltog.

En fin sommar följdes av en varm
september och hösten med
ömsom kyla och ömsom värme.
Snön vräkte ner i november och
lamslog hela stan.

Genomförda aktiviteter
Hösten har innehållit många
intressanta arrangemang.
Den 27/9 hölls ett frukostmöte
på Tekniska nämndhuset med
temat ”Stegutrymning”, 27
intresserade medlemmar deltog

Den 4/10 träffades 12
medlemmar för seniorutskottets
populära ”Ljugarlunch” på Man
in the Moon.
Medlemsmötet med temat ”När
det som inte får hända händer”
om dödsolyckan i Attunda
samlade 36 medlemmar på
Johannes brandstn. den 10/10.
20/10 genomfördes en
föreläsning om ”Klustret”. För
första gången gjorde föreningen
en webbsändning från ett
medlemsmöte. Detta kan du

Den 16/11 inbjöds vi till ett
studiebesök på Rätj Arlanda där
vi bl.a. fick höra om risker med
laddningsbara batterier. 23
medlemmar deltog.
Redan dagen efter, den 17/11
deltog vi i Riksstyrelsens möte
med regionföreningarna. Bland
annat diskuterades nya
faktureringsmetoder för
medlemsavgiften, stadgar,
medlemsrekrytering och
styrelsens råd.
Ledarskapsutskottet hade ett
inplanerat medlemsmöte på
Fryshuset med temat ”Ledarskap
i utanförskap” den 23/11, men
det fick tyvärr ställas in då för få
anmält sig.
Årets sista medlemsaktivitet den
6/12, var Seniorutskottet värd
för. Det hölls då även ett extra
årsmöte för att besluta om nya
stadgar för föreningen, 25
medlemmar deltog och
godkände förslaget. (När nya
stadgar ska beslutas, måste det
godkännas av medlemmarna på
två, på varandra följande
årsmöten.) Temat för mötet var
”Historisk återblick kring brandlarm, detektorer Förr – Nu –
Framtid”. Det hela ägde rum på
Johannes brandstation och
avslutades med kamratafton.

att föreläsa. Detta genomförs
16 februari och arrangeras av
Ledarskapsutskottet.
Styrelsen tittar på nya former för
genomförande av vår
konferens/utbildningsdagar. Vi
planerar en eller två
endagarsutbildningar under
nästa år. Har du intressanta
ämnen att presentera eller
speciella önskemål på vad du
skulle vilja veta mer om får du
gärna höra av dig till styrelsen.
Detta gäller även dig som vet en
bra lokal som vi kan använda till
låg kostnad eller gratis. Allt för
att kunna hålla nere priset för
våra medlemmars deltagande.

Ändrad adress?
Logga in på
www.brandbefal.se/stockholm
och ändra dina uppgifter!

Medlemsavgiften…
Nu är det dags att betala
medlemsavgiften för 2017.
Summan är 250 kronor och
inbetalningen görs till plusgiro 20
72 35-3. Ange ditt namn och
adress.

Nya medlemmar
Vi hälsar Björn Andersson,
Brandskyddslaget,
Jeroen Hartings Rätj Gotland
och Kamil Bialas, Scania
välkomna i föreningen.
God Jul och Gott Nytt År!

Kommande aktiviteter
Även för nästa år finns planer; till
att börja med ett medlemsmöte
på SKL, då Max Ekberg kommer

Föreningen Sveriges Brandbefäl
Stockholm-Gotlands län
www.brandbefal.se/stockholm

