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

2015-12-16, kl 13.00-14.50

Plats:

Brandstn Jönköping

Närvarande:

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

Ej närvarande:

P Krantz

1. Föregående minnesanteckningar 151028
Minnesanteckningarna från föregående möte behandlades och lades till handlingarna.
Följande punkter kvarstår/behandlas på nästa möte:
Träff med det kvinnliga nätverket i Räddsam-F flyttas till våren-16
Möta andra kulturer, ev. utbildningssatsning 2016?
Öppet hus 160308
Platsannonsering via Facebook
Anmälan till Seminarium i Malmö 160310-11

2. Utvärdering av nätverket Smålands träff i Hok 151118
Utvärdering av dagen genomfördes. Generellt så upplevdes dagen mycket bra. Både
Rtj Syd och J Holmbom hade intressanta saker att förmedla. Blev dock inte tid över för
interna diskussioner/erfarenhetsutbyte.
Nästa träff anordnas av Kronoberg med prel.datum 161124.
Räddsam-F fick bidra med ekonomiska medel för att täcka upp kostnaderna för dagen.
B Fång återkommer med Räddsam-F:s kostnader för detta.

3. Öppet hus 160308
Diskuterades upplägg och förutsättningar för arrangemanget. Förslag på åldersgräns:
15 år. Beslöts att B Fång tar upp detta ärende med rch-gruppen innan arbetet påbörjas.
(På rch-mötet 151218 så beslutades att varje kommun får bestämma om/hur Öppet
hus ska genomföras). Andrea och Mia jobbar vidare med ett förslag på upplägg och
annonsering mm.

4. Rapport från årligt nätverksmöte med NJR
Andrea informerade från nätverksmötet. Ca 30 deltagare från (bara) 10
räddningstjänster. Verkar som att jämställdhets- och mångfaldsarbetet har börjat
stagnera på många håll. Bra föreläsare. Räddningstjänstförbundet Östra Götaland blir
ansvariga för NJR:s arbete under 2016.

5. Övriga frågor
B Fång skriver förslag på verksamhetsberättelse och mailar ut denna till gruppen för
synpunkter.
B Fång frågar rch-gruppen 151218 om gruppens fortsättning och eventuella förslag på
satsningar 2016.
Respektive representant i gruppen anmäler sig till seminariet i Malmö 10-11/3. Vi ska
försöka att samordna tågresa så gott det går. Gruppen får också i uppdrag att sprida
information om seminariet till politiker i respektiver kommun.
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Kommande möten: 160125 (kl 13.00) och 160310 (i Malmö).
B Fång tackade för årets arbete och tillönskade alla en god jul och gott nytt år.

Jönköping 2015-12-22

Stefan Lund

