Årsmöte 2019-04-24
Nina Bergström, sekreterare

Verksamhetsberättelse för
Föreningen Sveriges Brandbefäl - Stockholm-Gotland
2018-01-01 till 2018-12-31
Aktiviteter
Föreningen har under 2018 genomfört följande aktiviteter:
 Styrelsen eller utskotten har genomfört 7 medlemsaktiviteter och 4
kamrataftnar (i samband med medlemsaktivitet). Dessa har innefattat:
− Branden på Jakobsbergsgatan
− Ljugarlunch x 2 med seniorutskottet
− Årsmöte inklusive genomgång av räddningstjänstutredningen, en
effektivare kommunal räddningstjänst
− Rågsvedsbranden, brand i modellbyggnad med plan och bygg
utskottet
− Räddningstjänstens Gotlands samarbete med Chile på Gotland med
kamratafton.
− Räddningstjänstens roll i lov och byggprocessen med plan och
bygg utskottet
− Erfarenhetsåterföring efter skogsbränderna sommaren 2018
− Räddningstjänstens Gotlands samarbete med Chile på Chiles
ambassad med kamratafton
 Styrelsen har genomfört 7 styrelsemöten.
 Skickat ut en enkät till medlemmar med 83 svar.
 Under året har föreningens utskott arbetat inom sina respektive områden
samt redovisat resultat i samband med verksamhetsberättelsen. Utskotten
har även bidragit med att anordna flera medlemsmöten.
 Styrelsen har skickat ut 2 medlemsblad under året.

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året arbetat med att skapa attraktiva arrangemang för sina
medlemmar. Inga större arrangemang som kostat pengar har genomförts. I stället
har fokus varit på att prata framtid och fundera på hur vi ska kunna fortsätta vara en
attraktiv förening. Däribland så skickade vi ut en enkät. Resultatet visar att
majoriteten av de som svarade på enkäten är över 50 år, 65 %, varav 25 % är över 65
år.
Vi har fortsatt att behålla vår egna hemsida http://brandbefal-stockholmgotland.se/
för att kunna presentera underlag på ett enklare sätt.
Lars, Lina och Nina i styrelsen har medverkat under SBB riksföreningens möte i
Stockholm under hösten. Bland annat diskuterades hur föreningens framtid och
tidningen räddningsledaren.

Utskottens verksamhet
Plan- och byggfrågor
Utskottet för Plan- och Byggfrågor har under året arrangerat två medlemsmöten,
Rågsvedsbranden, brand i modulbyggnad och Räddningstjänstens roll i lov och
byggprocessen. Båda mötena var uppskattade och lockade ett knappt trettital
personer per tillfälle. Utskottets har haft 1 planeringsmöte under året.
Ledarskap
Ledarskapsutskottet har under 2018 inte genomfört några medlemsaktiviteter.
Utskottet har under 2018 bytt ordförande och fokus har varit på att undersöka vad
som ska uppnås med utskottet och att reflektera över olika tänkbara
medlemsaktiviteter.
Räddningstjänst
Utskottet har ej haft en utskottsordförande och det har ej gått att få tag i en
intresserad person.
Senior
Årets aktiviteter inom seniorutskottet har omfattat två ljugarluncher på ”Man in the
Moon”, en på våren och en på hösten vardera med cirka 15 deltagare.

Måluppfyllelse - kommentarer

Vid årsmötet 2018-04-19 beslutades mål för verksamheten 2018. Mål för
Föreningen Sveriges Brandbefäl - Stockholm-Gotlands län var att:
 verka för att åstadkomma en förbättrad professionell och personlig
samverkan mellan personer som är aktiva inom föreningens intresseområde,
 erbjuda aktiviteter som skall bidra till att öka medlemmarnas professionella
kompetens,
 genomföra minst 3 medlemsaktiviteter per halvår (förutom kamratträffar),
 genomföra minst ett medlemsmöte på Gotland,
 verka för att öka antalet medlemmar vid föreningens aktiviteter,
 under året redovisa resultat från utskotten,
 anordna minst 2 kamratträffar per halvår,
 utge minst 2 medlemsblad per halvår,
 sprida information om föreningens aktiviteter via tidningen
Räddningsledaren,
 verka för att dela ut ett stipendium till någon av föreningens medlemmar, och
 förbättra möjligheterna för att sprida information om föreningens olika
aktiviteter via en förbättrad användning av hemsidan och andra möjligheter
via internet.

Föreningen Sveriges Brandbefäl - Stockholm-Gotland
C/o Storstockholms Brandförsvar,
Box 1328, 111 83 stockholm
Tfn:
08-454 88 57
mobil: 070-372 62 64 fax: 08-454 89 01
E-post:
mikael.lundh@ssbf.brand.se
postgiro: 20 72 35-3
Hemsida SBB Stockholm Gotland:
brandbefal-stockholmgotland.se/
Hemsida SBB:
www.brandbefal.se
2(4)

Bedömning
Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att målsättningen för år 2018 i
väsentliga delar har uppfyllts.

Medlemmar
2018-12-31 hade föreningen 348 medlemmar.
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V Ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Lars Anderman
Anders Markus
Nina Bergström
Gunnar Neselius
Mikael Lundh
Emil Egeltoft
Torwald Snickars
Lina Holgersson
Susanne Hessler
Anders Klarström
Peter Schöön
Mats Kumblad
Emil Ringh

Utskotten och dess ordförande
Ledarskapsfrågor
Gunnar Hansson
Plan- och byggfrågor
Ola Carlén
Räddningstjänst
Vilande
Seniorutskottet
Kjell Ericsson
Olycksundersökningar Vilande

Sv. Skorstensfejaremästares Riksförb.
Storstockholms brandförsvar
Storstockholms brandförsvar
Storstockholms brandförsvar
Storstockholms brandförsvar
Brandtec AB
Länsstyrelsen Stockholms län
Länsstyrelsen Stockholms län
Brandskyddsföreningen
SOS Alarm
Räddningstjänsten Gotland
Brandkåren Attunda
Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund
Brandkåren Attunda
Pensionär

Övriga föreningsfunktionärer
Revisorer
Katarina Wadensten Brandkonsulten AB
Greger Persson
f.d. Storstockholms Brandförsvar
Revisorssuppleanter

Anders Palm
Minna Bodin

Storstockholms Brandförsvar
MSB
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Valberedning

Vakant
Kjell Fallqvist
Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
Jesper Boqvist, Brandskyddsföreningen och Tomas Strandman, Storstockholms
brandförsvar har tillkommit under året.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften har för året varit 250 kr som oavkortat gått till Föreningen Sveriges
Brandbefäl (SBB). I avgiften ingår prenumeration på tidningen Räddningsledaren som
utkommer 4 gånger per år samt medverkan vid de flesta av föreningens aktiviteter
förutom konferensen/utbildningsdagarna eller förtäring vid Ljugarluncherna samt
vissa resor.
Stockholm 2019-04-23
Nina Bergström
sekreterare

Föreningen Sveriges Brandbefäl - Stockholm-Gotland
C/o Storstockholms Brandförsvar,
Box 1328, 111 83 stockholm
Tfn:
08-454 88 57
mobil: 070-372 62 64 fax: 08-454 89 01
E-post:
mikael.lundh@ssbf.brand.se
postgiro: 20 72 35-3
Hemsida SBB Stockholm Gotland:
brandbefal-stockholmgotland.se/
Hemsida SBB:
www.brandbefal.se
4(4)

