
MEDLEMSMÖTE | NÄTVERKET JÄMSTÄLLD RÄDDNINGSTJÄNST

DATUM | ONSDAG 8 NOVEMBER    TID | 9.00–16.30    
PLATS | HÖRSALEN SKL, HORNSGATAN 20, STOCKHOLM

PROGRAM 8 NOVEMBER

TID MEDLEMSMÖTE Nätverket Jämställd Räddningstjänst

09.00 Fika

09.30
Nils Weslien, förbundsdirektör i Räddningstjänsten Karlstadsregionen,  
hälsar välkommen och summerar verksamheten under 2017

10.00 Försvarsmaktens Gender Coach-program

12.00 Lunch

13.00 Sambandet kön-risk-olyckor, internationellt och i Sverige

15.00 Fika och diskussion om NJR:s fortsatta arbete

16.15 Överlämnande av NJR:s sekretariat till Attunda

16.30 Avslutning

Det här är mötet när vi utvärderar NJR:s verksamhet under året och diskuterar det fortsatta 
arbetet. Alla medlemsorganisationer förväntas skicka representanter. 

Förutom diskussionerna om hur ni som medlemmar kan bidra och vad ni förväntar er av NJR, 
bjuds också inspiration i form av föreläsningar.

Försvarsmakten har kommit långt i sitt jämställdhetsarbete. Utbildning av de allra högsta 
cheferna är en nyckel. Det exklusiva Gender Coach-programmet är utformat för varje chefs 
individuella behov. Till NJR:s möte 8 november kommer Valter Vilkko, tidigare kursansvarig för 
programmet, och generallöjtnant Anders Silwer som varit adept. De ska prata om vad ökad 
medvetenhet och kunskap innebär för organisationen och för dem som gått programmet.

Sveriges internationella arbete vid kriser och katastrofer ligger också i framkant. Här finns 
stor medvetenhet om att villkoren skiljer sig åt för män och kvinnor. Men det gäller inte bara i 
Sudan och Sri Lanka, det gäller även Sverige. Också här hemma är det skillnad på olyckstyper 
och på vilka risker män och kvinnor utsätts för. Jenny Molin, gender advisor på MSB, talar om 
det genustänkande som ska prägla de svenska insatserna vid kriser och katastrofer utomlands 
och brandmannen Viggo Lundberg beskriver hur sambandet kön-risk-olyckor ser ut i Sverige. 

Anmäl dig senast 
18 oktober

här!

NJR bjuder på fika och lunch. 

OBS! Antalet platser är begränsat. Om vi når maxantalet deltagare förbehåller vi oss 
rätten att fördela platserna så att alla medlemsorganisationer kan vara representerade.

Läs mer om föreläsarna under På gång på www.njr.nu Har du frågor om mötet mejla info@njr.nu

KAN FÖRSVARET KAN VI!
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