
  

Verksamhetsplan för år 2023 

 

Ålands Brand och Räddningsförbund R.f. (ÅBRF) fungerar som takorganisation för de 

frivilliga brandkårerna i Landskapet Åland. Vår huvudsakliga målsättning är att verka för 

att de frivilliga brandkårerna på ett effektivt sätt skall kunna rädda människoliv, begränsa 

egendomsskador samt skador på miljön.   

 

Allmänt 

ÅBRF kommer att arbeta vidare på temat ”En brandkår för alla”. År 2023 sker arbetet med 

fokus på områdena:  

* att känna trygghet i brandkåren 

* rekrytering 

* omhändertagande och återanknytning 

* samarbete över kårgränser 

* synliggörande 

 

- ÅBRF påbörjar arbetet med en jämställdhetsplan som belyser vad det handlar om att 

vara en trygg brandkår för alla. 

- Rekrytering. ÅBRF vill stöda medlemskårerna i att proaktivt rekrytera nya 

medlemmar, t.ex. i samband med Blåljusdagen. 

- Omhändertagande och återanknytning. I praktiken innebär detta fokus på hur kan 

hålla kvar våra medlemmar, tex då de kommer upp i tonåren, och hur kan vi få dem 

att återanknyta till kåren, tex efter studier. 

- Samarbete över kårgränser. ÅBRF vill främja kontakten över kårgränserna och 

uppmuntra till gemensamma övningar och träffar. Vi vill också stärka kontakten 

mellan förbundet och kårerna. Våra egna evenemang är en del i detta. 

- Synliggörande – ÅBRF vill under året arbeta för att synliggöra förbundets och 

medlemskårernas verksamhet. Det gör vi genom att närma oss media samt vara 

aktiva på sociala medier. 

 

 

Utbildning 

I arbetet med utbildningen är ledorden kontinuitet och framförhållning. Kurserna ordnas 

enligt behovet hos kårerna och innefattar både de grundläggande kurspaketen och övriga 

kurser. År 2023 planerar vi också fortsätta med de efterfrågade refresh-kurserna.  



Kvällsföreläsningar på aktuella teman fortsätter. Vi arbetar också med att kunna erbjuda 

stöd för att klara de fystest som krävs för att bli rökdykare och ytlivräddare. 

 

Ungdomsarbetet  

ÅBRF ordnar lokalläger, ungdomsledarträffar och på senvår/försommar samt i december 

en gemensam terminsavslutning för att öka samvaron och knyta kontakter bland våra 

medlemskårers ungdomsavdelningar. Vi deltar även i det nationella ungdomsarbetet 

inom FSBR och främjar våra medlemskårers deltagande i dessa evenemang. Förbundets 

ungdomsledare ska vara ett stöd för medlemskårernas ungdomsledare och hjälpa dessa 

att leda sin egen verksamhet. 

Ungdomsledarna lyfter fram sambandet mellan fysisk träning och möjligheten att kunna 

verka som rökdykare och ytlivräddare och förklarar det, t ex på ungdomsläger. 

 

 

Evenemang 

- Vara dragande för Blåljusdagen i september 

- Styrelsen fortsätter att ordna minst två st ”after work”-tillfällen för medlemmar i 

syfte att utöka utbytet av information och idéer 

- Styrelsen besöker 3-4 kårer per år för att upprätthålla kontakten mellan förbundet 

och kårerna. Stadgeenliga vår- och höstmöten hålls varje år. 

 

Övrigt 

Förbundet kommer att inhämta vägledning från medlemmarna gällande museet.  

Förbundet bevakar och driver medlemmarnas intresse när det gäller lagstiftnings-, 

organisations- samt andra strukturförändringar i samhället. 

 

 

Mariehamn den 19 september 2022 

Styrelsen för Ålands Brand- och Räddningsförbund 

 

Jan Lindgrén,     Tove Jansson, 

Ordförande      Verksamhetsledare 

 


