
 

 
Nätverket Jämställd Räddningstjänst 

 

Protokoll, NJR styrelsemöte den 21 april 2022 

 

Närvarande: 

Elisabeth Samuelsson, Uppsala brandförsvar, ordförande 

Jan Sjöstedt, Räddningstjänsten Väst 

Per Silverliden, Medelpads räddningstjänstförbund 

 

Mona Ekerot Holtz, Uppsala brandförsvar, adjungerad sekreterare 

Annika Lindqvist, MSB, adjungerad 

Ola Mårtensson, MSB, adjungerad (pkt 10, 1 och 2) 

 

Ej närvarande: 

Hanna Sälgfors, Räddningstjänsten Kiruna 

 

 

Agenda 

1. Ordförande öppnar mötet 

 

2. Ärenden årsmöte den 13 maj 

Förslag till ny valberedning. Styrelsen var positiva med att Elisabeth har kontakt med Jill. 

Förslag om arvoden. Inget arvode till värdorganisation. 

Förslag om medlemsavgift. Förslag 1 100–1 200 kr beroende på ekonomihantering 

Plan för värdskap 

• 2023 Räddningstjänsten Kiruna 

• 2024 Räddningstjänsten i Halmstads kommun 

• 2025 Medelpads räddningstjänstförbund  

• 2026 Gästrike Räddningstjänstförbund 

 

3. Ekonomi och stöd med bokföring 

Mona visar alternativ för stöd med bokföring. 

Ställer två alternativ emot varandra, är någon räddningstjänst intresserad att ta hand om 

ekonomihanteringen mot ersättning alternativt anlita bokföringsbyrå. Beslut på årsmötet. 

 

4. Brandkonferensen i Gävle 

Vi förbereder en digital enkät och förslag på frågorna visades vid mötet. Den som svarat på 

enkäten får en nyckelring med NJR:s logga. 

Nya foldrar har tagits fram, och som alternativ till NJR:s t-shirts finns stora oranga ”knappar” 

att fästa på vanliga kläder. 
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Mona och Elisabeth ställer i ordning montern på tisdag morgon. 

 

Per deltar på konferensen och kan hjälpa till i montern. Fler tillfrågas.  

 

5. NJR:s närvaro på facebook 

Avveckling av facebookgruppen har påbörjats efter tre meddelanden om att det skulle ske. 

Ingen har uttryckt missnöje med beslutet. Vi har ännu inte så många följare på 

facebooksidan, men hoppas att de kommer öka. Annika och Ola är nu också administratörer 

på sidan. 

 

6. Förslaget till MSB:s metod- och teknikutskott 

Förslaget om förbättrad fysisk arbetsmiljö fick ok vid räddningstjänstrådet, och utskottet ska 

söka samarbete med Nationellt utvecklingscenter i frågan. 

 

7. Konferensen Skadeplats 

Jad Hajj kommer delta med föreläsningar. En plats har bokats utan kostnad för föreningen. 

Styrelsen var positiva till att NJR ska ha en utställning, eventuellt kopplat till fysisk 

arbetsmiljö. Elisabeth kontaktar Christian, Nationellt utvecklingscenter, Göteborg.  

 

8. NJR-konferens i december 

Dialog med Johan och Patrik angående samarbete. Förslag att planera in den i Uppsala 

antingen 6 eller 7 december med möjlighet att antingen vara på plats eller via länk. Väntar 

med programutformningen till efter sommaren. Samlar in synpunkter vad som önskas på 

konferensen under Brand 2022. Elisabeth bokar lokal.  

 

9. Likabehandlingsutbildningar år 2022 

Förberedelserna går enligt plan. Deltagarplatserna tog slut kort efter att anmälan öppnades.  

Eventuellt ska anmälan till höstens tillfälle vara med i nyhetsbrevet i juni. 

 

10. Fortsättning av likabehandlingsutbildningar 

Ola presenterade förslag på hur MSB fortsättningsvis kan jobba vidare med 

likabehandlingsutbildningar. 

1. MSB tar fram ett koncept som räddningstjänsterna själva kan genomföra, enskilt eller 
grupp. Det ingår instruktioner hur man skall genomföra utbildningen. Konceptet finns då 
på MSB fortbildningstjänst. Borde bli klart sent hösten 2022. 

2. MSB och NJR arrangerar ex två kurser per år. Vi använder samma mtrl som från punkt 1. 
3. MSB utbildar utbildare/handledare att själva genomföra kursen, på egen räddningstjänst 

eller hos andra. Utbildarna blir som intern/extern konsulter. Samma mtrl som punkt 1. 
Våren 2023. 

 

Styrelsen är positiva till punkt nummer 1 och 3. Avvaktar med punkt 2 då Kiruna behöver 

vara med i beslutet. 
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11. Övriga frågor 

• Kompetensforum för jämställdhet och mångfald har skickat en förfrågan om samarbete 

med NJR. Ses som en möjlighet att kunna fördjupa arbetet kring våra frågor. 

• Kommande infoblad. Förslag att ta med någon bild och text på vårt deltagande i 

Brand2022.  

• Reviderad och uppdaterad jämställdhetshandbok med mer fokus på mångfald. Tema att 

det är så få räddningstjänster som har hög andel kvinnor representerade både på heltid 

och deltid, vanligare antingen eller. 

• Pride 6/8 i Stockholm. Pågår intern planering för MSB och Stockholms räddningstjänster. 

NJR deltar gärna. 

 

12. Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Mona Ekerot Holtz 


