Protokoll

CTIF – Svenska Kommittén

Årsmöte 2015-10-07

Närvarande:
Tore Eriksson, MSB
Kent Dornelius, Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer
Detlef Teske, Sveriges Ungdomsbrandkårer
Max Ekberg, SKL
Francys Eurenius, CTIF kansliet
Hans Andersson, SBF

§1
Mötets öppnande samt val av ordförande respektive sekreterare
Mötet öppnades av Tore Eriksson.
Hasse Andersson valdes till ordförande vid mötet och till sekreterare utsågs Francys Eurenius.
§2
Justering
Max Ekberg utsågs att jämte ordförande justera dagen protokoll.
§3
Mötets utlysande
Det antecknades att mötet blivit vederbörligt utlyst.

§4
Berättelse över kommitténs verksamhet under det gångna verksamhetsåret
Tore Eriksson informerade om en operativ handbok för Fire services som Commission for
Extrication and new Technology hade tagit fram, denna handbok finns både på franska och
engelska och finns att ladda ner på hemsidan. www.ctif.org
Ett önskemål är att ta fram handboken på svenska, eventuellt i pappersformat. Tore kontaktar
Mats Berglund från Enheten för räddningstjänst på MSB för att höra om intresse finns.
Nästa möte med CTIF Delegates Assembly kommer att hållas i Helsingfors, den 7-9
september 2016.
§4a
Information från kommissioner och arbetsgrupper
Kvinnor inom räddningstjänsten
Hade ett möte i maj 2015, då en ny ordförande valdes, nämligen Mira Leinonen och vice
ordförande blev Mona Hjortzberg. Nästa möte kommer att hållas i London den 19 oktober
2015.
Frivilliga brandkårer
Svensk representant i denna arbetsgrupp är Kent Dornelius. Arbetsgruppen har inte haft några
mötet sedan mötet i Kroatien under november 2014.
Brandförebyggande
Hans Andersson deltog på mötet som avhölls i maj 2015 i Boston, USA. Nästa möte är
planerat 2016 i London, UK. Hans berättade bl.a. att de fick besöka NFPA:s bibliotek samt
studiebesök på FM-Global, som bl.a. har ett av de största brandlabben i världen.
Ungdomsbrandkårer och tävlingar
Detlef Teske, ordförande för Sveriges Ungdomsbrandkårer, informerade att 2 lag från Sverige
medverkade i tävlingarna för ungdomsbrandkårer som i år arrangerades i Opole, Polen, under
19-26 juli. 22 nationer medverkade från Europa och ett lag från Japan. Nästa gång är det i
Österrike 2017. För mer information om Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer
rekommenderas att länka in till hemsidan http://www.ungdomsbrand.se/om-ubk.html
Övriga svenska representanter i olika kommissioner, var inte närvarande, eller hade skickat in
några rapporter.
§5
Val av ordförande
Ordförande Tore Eriksson blev omvald som ordförande fram till årsmötet 2017.

§6
Val av styrelseledamöter, 2-4 stycken.
Beslöts att utse följande ledamöter i kommitténs styrelse för en mandattid fram till årsmötet
2016.
Hans Andersson, Brandskyddsföreningen, (omvald)
Max Ekberg, SKL, (omvald)
Lina Holgersson, Länsstyrelsen Stockholm län, (omvald)
Styrelsen har beslutat att konstituera sig enligt följande:
Vice ordförande Lina Holgersson
Sekreterare Hans Andersson
§7
Eventuellt fyllnadsval
Ingen fyllnadsval var nödvändigt.
§8
Val av ledamöter i valberedningen
Beslöts att till valberedning fram till årsmöte 2016 utse:
Kent Dornelius, (omvald)
Detlef Teske, (omvald)
Kent är sammankallande.
§9
Ordförandes redovisning av planerade aktiviteter för kommande år
Följande aktiviteter är aktuella under kommande år:
 Nordiska mötet kommer att äga rum den 12-13 januari 2016 i Karmöy i Norge.
Inbjudan till Svenska CTIF har skickats av Olle Hansen.
 Det nordiska mötet kommer att äga rum den 17 september 2016 i Helsingfors, Finland.
 MSB planerar att arrangera Hazardous Materials Commission 2017.

§10
Beslut om medlemsavgift
Beslöts att inga avgifter ska utgå under 2016.

§11
Beslut om datum för nästa årsmöte
Nästa möte kommer att äga rum i mitten av oktober 2016, i Brandskyddsföreningens lokaler i
Marievik, Stockholm
§12
Övriga ärenden
Hasse Andersson informerade att Lars Johansson som tidigare arbetade på Swedavia, brukade
hålla i flygplatsmöten som innehåller viktig information för CTIF. Ordförande får i uppdrag
att kontakta Lars Johansson för att höra om det finns intresse för framtida rapportering till
CTIF. Alternativt kontakta Sven Mårtensson från Skavsta som även håller i ”flygplats
brandmannautbildningar”.
§13
Avslutning
Ordförande tackade för allas deltagande och förklarade årsmötet avslutat.
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