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MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgrupp ”Rekrytering, mångfald och jämställdhet, RMJ”
Tid:

2015-06-15, kl 13.00-14.30

Plats:

Jönköping, Lilla spårvagnen

Närvarande:

B Fång, P Krantz, M Mattila, A Höbenreich-Sjöstedt, S Lund

Ej närvarande:

1. Dagordning och föregående minnesanteckningar
Dagordning för mötet godkändes och minnesanteckningarna från 150421 behandlades.
Huvudsyftet med dagens möte var att förbereda nätverket Smålands träff den 18
november.
Gruppen fick också i hemläxa att till nästa möte (19/8) redovisa de ”goda exempel” som
respektive kommun vill förmedla på Räddsam-F:s hemsida.

2. Rapport från Rch-mötet 150424
BF rapporterade från rch-mötet i Gislaved. Rch anser inte att Räddsam-F ska bekosta
moderatorn (Holmbom) den 18/11 varför även dessa kostnader får fördelas på
respektive deltagare.
Vad gäller gemensam nivå på rullbandstest vid nyanställning så är det upp till varje
kommun att fatta detta beslut. BF mailar över sammanställning från kommunerna till SL
snarast.

3. Nätverksträff Småland 2015-11-18
SL informerade om att Rtj Syd kommer och redovisa ”en brandstation för alla” vilket
beräknas ta max 2 tim. Grov tidsplanering genomfördes med drop-in fika 09.30 och
avslutning med fika vid 15.15. Hooks herrgård är prel.bokad.
BF kontaktar Jan Holmbom ang hans medverkande i form av moderator och föreläsare.
Jan kallas till nästa nätverksmöte.
Saknas maillistor. (Efter mötet så har Andrea och Stefan skapat aktuella maillistor till F,
G och H-län och förhandinbjudan har skickats till berörda så gott vi har kunnat). BF
ombesörjer att E-län bjuds in också (genomfört).
Kostnader diskuterades (se också pkt 2). Gruppen är tveksam till att 60 personer
anmäler sig (vilket då skulle ge en avgift på ca 700:-). Vid ca 40-45 anmälningar så
beräknas kostnaden till ca 850:-.
BF kontaktar HRF (Ljunggren) om hur fakturor i samband med arrangemanget ska
betalas samt hur kursdeltagare ska betala sina kostnader.
Slutgiltig inbjudan skickas ut efter nästa nätverksmöte då också fortsatt planering inför
18/11 genomförs.
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4. Övriga frågor
Andrea och Mia informerade angående deras deltagande i NJR:s utbildning ”Mänskliga
rättigheter”. Moderator för denna utbildning var Marco Helles som bedömdes vara
utmärkt i denna roll. Marco har utbildad bl a många stora räddningstjänster i landet.
Marco Helles skulle kunna vara en bra utbildare för främst chefer i Räddsam-F
framöver (något för 2016?).
Nästa möte äger rum i Tranås 19/8 kl 09.00. BF ansvarar för att J Holmbom bjuds in till
detta möte.

Jönköping 2015-06-18

Stefan Lund

