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Adjungerad:
Anmält förhinder:
Protokollförare:

Lotta Wennersten

§103 Mötets öppnande
Fördragande Gunilla Lefwerth
Gunilla öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§104 Val av justerare
Föredragande Gunilla Lefwerth
FBRK beslutade
Att inte utse någon justerare eftersom ordförande, i enlighet med riktlinjer inom SSRK ej är
protokollförare.

§105 Fastställande av dagordning
Föredragande Gunilla Lefwerth
FBRK beslutade
Att fastställa föreslagen dagordning för mötet.
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§106 Föregående mötesprotokoll
FBRK beslutade
Att godkännas och läggas till handlingarna föregående protokoll daterat 2018-06-14.

§107 Utbildning Beskrivare
Föredragande Carin Mortensen
Utbildningen fortgår. Lena Östhed har bakbeskrivit två gånger hos Carin. Ing-Marie Lindh skall
bakbeskriva en gång i juli.
FBRK beslutade
Att Carin inkommer med plan för resekostnader för de två som är under utbildning. Planen skall
innehålla uppgifter med uppskattning av mil och antal resor dels till Carin, som är mentor, och dels
för bakbeskrivningar till andra beskrivare. Planen skall ligga till grund för beslut vid nästa möte.

§108 Utbildning F/K
Föredragande Robert Bohman
Pia Keyser, Emma Pettersson, Agneta Johansson, Viktoria Ekenberg och Ida Maria Harnesk är
utbildade, den sistnämnda är ännu inte examinerad.

§109 Utbildning F/K
Föredragande Carin Mortensen
3 st. genomfört utbildningen. 1 st. examinerad Jan-Olof Andersson.
Carin uppmärksammade att mottagare för insändande av blanketter för ansökningar, genomförd
utbildning, genomförd examination, beskrivarrapporter och F/K rapporter saknas.
FBRK beslutade
Att ordentlig genomgång av FBR sidan måste utföras. Frågan tas upp på nästa möte.
Att Carin kontaktar de två som kvarstår för datum för examination
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§110 Specialdummies
Föredragande Carin Mortensen och Robert Bohman
Offertförfrågan utskickad till 7 st. 5 st. svarat att de inte kan utföra uppdraget. 1 st. inte svarat
samt 1 st. visat intresse men i verkligheten vill se de specialdummies som används för att kunna
göra en bedömning om deras utrustning klarar av jobbet.
FBRK beslutade
Att Carin skickar påminnelse till dummies.se och påminner om att de är huvudleverantör av våra
vanliga dummies inom FBR.
Att Carin erbjuder Tassar och tår att kontakta Gunilla eller Cilla om de vill se våra dummies.

§111 Övriga frågor
- Lotta påminde om att det fortfarande saknas ansökningshandlingar från 4 st. som gått utbildning
till F/K hos Anna Holter och Solveig Eriksson. Gunilla har skickat information till utbildarna att vi
saknar ansökningshandlingar. Därefter har ytterligare en ansökan inkommit, Gerd Melin.
- Lotta skickar mejl till Anna Holter, Solveig Eriksson och Maria Sjöberg och ber dem ta kontakt
med en person som vill gå utbildning till F/K inom deras upptagningsområde.
- Efter genomgång av listan på kvarvarande ansökningar konstaterades att inga kvarvarande
ansökningar ligger.

§112 Nästa möte
FBRK beslutade
Att avhålla nästa möte per telefon 2018-08-13 kl. 20:00.

§113 Mötets avslutande
Föredragande Gunilla Lefwerth
FBRK ansvarig tackar mötets deltagare och förklarar mötet avslutat.
_______________________________________________________________________
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SSRKs huvudstyrelse.

