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Referat styremøte 
 

 

 Tid:   Fredag 27.januar 2017 Kl. 10:00 

 Sted:   Rennesøy brannstasjon 

Disse møtte:  Leiv Sigmund Trevland, Per Ivar Aniksdal, Øystein Fonnes og Ivar 

Mæland 

 Fravær: Ole-Martin Nordstrand, Alf Egil Krohn og Finn Ulvund  
 

 

 Saksliste 
 

Sak 1.01.17  Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte 

- Godkjent uten merknader 

   

Sak 2.01.17 Referat fra landsrådsmøtet v/Leiv  

- Leiv orienterte fra landsrådsmøtet hvor han og Ivar deltok. 

- NBLF har inngått ny samarbeidsavtale med KLP, der hovedmålet er å 

fremme brann- og skadeforebyggende virksomhet. Spre informasjon og 

kompetanse. Gjennom avtalen skal vi samarbeide om å bedre 

brannsikkerheten i kommunale utleieboliger og øvrige boliger til 

risikoutsatte grupper. 

Kretslagene er forpliktet gjennom avtalen å holde en årlig temadag i 

samarbeid med KLP. 

- Avtalen mellom Gjensidige og NBLF utgår.  

- Ny strategiplan som foreslår en ny organisering av NBLF 

 

Sak 3.01.17 Årsmøte og seminar 23.februar 

 - Ivar har orden på regnskap og budsjett 

- Valgkomiteen er ferdig med sitt arbeid og har klart et forslag til nytt styre 

- Per Ivar skriver årsmelding. Må sendes ut til medlemmer innen 2.februar. 

- Øystein har booket møterom på brannstasjonen i Haugesund, og ordner 

med servering. 

- Ivar har vært i kontakt med stipendiater. Øyvind og Knut er klar. 

Avventer tilbakemelding fra Marie/Kennet K. Alternativt sjekker vi med 

Tor-Inge om han kan gi et innlegg om sin ELS studie fra USA. 

   

Sak 4.01.17  Tildeling av studiestipend 

- Det har kommet inn en søknad innen søknadsfristen. 

Styret tildeler Alf Egil Krohn stipend for dekning av utgifter til studietur til 

København brannvesen, på inntil kr. 10.000,-  

 

Sak 5.01.17 Studietur til DSB og Vestfold brannbefalslag 

  - Leiv sjekker med Affi angående hotell, og tar tak i det. 

- Ivar har ordnet med bil fra RBR, slik at vi kjører til Tønsberg. 

- Leiv har hatt dialog med leder i VBL angående program. 

- Besøk hos DSB med tema dimensjoneringsforskriften. 



 

ROGALAND BRANNBEFALSLAG 
   Tilsluttet 

 Norsk Brannbefals Landsforbund 

 

 

Rogaland brannbefalslag  

Org.nr. 994 838 040 

 

 

 

Sak 6.01.17 Generalforsamling 2017 

- Avholdes i Florø 11-13.mai 

- Alle fra styret som ønsker kan bli med, og ledsager inviteres også med. 

Ledsager dekkes av den enkelte. 

- Påmelding avventes til etter årsmøtet. 

- Kretslagene oppfordres av valgkomiteen i NBLF om å fremme kandidater 

til valget. Forslag sendes til valgkomiteen i NBLF v/Dag Botnen. 

Rogaland ønsker å gi fornyet tillit til de to sittende kandidatene, samt å 

fremme forslag på Marita Eik. 

Per Ivar oversender dette til valgkomiteen.  

 

Ymse: 

- Lageret av brannbefalslaget sine t-skjorter minker. Øystein bestiller inn 

nye. 15 stk L, 15 stk XL og 15 stk XXL 

 

- Forslag til seminar i 2017: 

- Utfordringer knyttet til hvordan takle vanskelige hendelser. 

 

 

 

Leiv S. Trevland       Per Ivar Aniksdal  

Leder         Sekretær  

 


