
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021-11-09 – 2022-12-01 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
Ordförande: Johanna Engström – Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 
Vice ordf.:  Tommy Lindgren – Räddningstjänsten Medelpad 
Kassör: Verner Lundholm - Räddningstjänsten Kalix 
Sekreterare: Roger Ohlsson - Räddningstjänsten Jämtland 
Ledamöter: Mikael Jönsson - Svedala, Per Wikberg - FSFB 
Ersättare: Henric Helander BRAND 
Adjungerad: Nina Bergström (MSB) 
Övriga funktionärer har varit: Revisorer: Jan Fransson, Sorsele och Göran Josefsson, Malå. 
Valberedning: Christian Carlsson – RSG (sammankallande), Elisabeth Samuelsson – Uppsala 
 
Antalet medlemmar uppgår för närvarande till 80 och intresset för medlemskap i RRB är fortsatt högt. 
Kontaktpersoner som slutar och administration av detta är fortsatt en utmaning för RRB när det 
kommer till fakturering av årsavgifter varvid betalningar från flertalet organisationer saknas. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11st digitala styrelsemöten och skickat ut nyhetsbrev med 
uppdateringar. 
 
Konferensen 2022 har ställts in på grund av svårigheter att hitta en värdorganisation men det är RRBs 
intention att genomföra konferensen 2023 i likhet med utformningen för tidigare konferenser. 
 
Under verksamhetsåret har två ansökningar avseende RRBs stipendium inkommit och styrelsen har 
beslutat att dela ut 10.000kr till Jimmy Geller för arbete med Facebook-sidan ”Deltidsbrandmännen”, 
som syftar till att vidareutveckla ett viktigt forum där deltidsbrandmän över hela landet kan dela 
erfarenheter med varandra. 
 
Brandman på jobbet-dagen genomfördes under året med stor framgång nationellt. Kampanjen syftar 
till att hylla, och därmed marknadsföra, RIB-anställda brandmän samt deras huvudarbetsgivare. 
Det är styrelsens avsikt att fortsätta jobba med konceptet och vidareutveckla det 2023. 
 
Utöver detta har RRB representerats direkt eller indirekt i en mängd forum, dialogmöte och seminarier 
genom styrelsemedlemmarnas aktiva engagemang för att driva svensk räddningstjänst framåt. 
 

Styrelsen beslutade även att fortsätta stötta RiB Podcast då vi anser att det är ett effektivt sätt att öka 
kompetensen bland deltidsanställd personal. 

MSB bidrog med 200 000kr till RRB för att kunna ge bidrag till räddningstjänsters rekrytering- och 
personalåtgärder för att anställa och behålla RiB-personal. Styrelsen har delat ut bidrag till totalt 10 
räddningstjänster till en summa av totalt 200 000kr. 
  
Sammantaget får verksamhetsåret ses som ett aktivt och framgångsrikt år för RRB som med tillförsikt 
blickar fram mot kommande verksamhetsår. 
Styrelsen Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor 2021/2022 genom  
 
Ordförande 
Johanna Engström 

 


