NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
Adresse: Per Ole Sivertsen, Winston Churchillsv. 65, 9014 Tromsø

Til styremedlemmer/varamedlemmer

REFERAT STYREMØTE I NBLF
Tid: 17. og 18. oktober 2017.
Sted: Garder Kurs- og konferansesenter
Oppmøte:
Nils-Erik Haagenrud
Geir Thorsen
Per Ole Sivertsen
Anna Karin Hermansen
Marita Eik
Janne Hovdenakk
Bjørn Ivar Sevatdal
Ivar Hogstad

Forfall:
Tor-Inge Henriksen
Ove Stokkeland
Stein Gjøsund
Leiv Trevland
Laila Lien Østgård
Kjetil Grav
NEH åpnet styremøte og ønsket velkommen.
18/17 Referat fra forrige møte
Godkjent
19/17 Økonomi
Nils-Erik orienterte. Økonomien er bra.
20/17 Kretslag
Vi hadde en runde rundt bordet om tilstanden i kretslagene. Det er varierende aktivitet. Forslag om at
styret setter opp en liste med noen felles punkter til kretslagene når det gjelder faste og varierende
aktiviteter. Disse punktene er forventninger og tips til kretslagene.
21/17 Aktiviteter 2018
Nils-Erik tar kontakt med DSB for å få til et dialogmøte neste år. Overordnet mål for neste år er
fagskolen. Landsrådsmøte i løpet av året.

22/17 Nasjonalt redningsfaglig råd
Geir blir fast representant for Henry Ove og Nils-Erik blir vara. Sekretæren sender melding om
endringen.
23/17 Nordisk samarbeid
Nordisk møte i Sverige 28.februar og 1. mars. Leder, nestleder og sekretær stiller. Vi har godt utbytte
av det nordiske samarbeidet. Geir orienterte om de nordiske landene sitt syn på FEU.
24/17 Fagskole
Nils-Erik orienterte fra styringsgruppa. Hadde en runde rundt bordet med innspill og diskusjon.
25/17 Høringer
Vi får ofte saker på høring og neste viktige sak er ny dimensjoneringsforskrift som vi må mene noe
om. Viktig at høringen gjenspeiler strategien til NBLF og er innenfor våre vedtekter. Håper på bred
aktivitet blant medlemmene.
26/17 Møteplan 2018
Møter for 2018 ble satt.
27.11.17, 10.04.18, 12.06.18 og 29.08.18. I tillegg et møte i februar (dialogmøte med DSB) og ett i
forbindelse med landsrådsmøte.
27/17 KLP ansvar
Janne tar kontakt med Geir Grønsholdt i KLP om den forebyggende del av avtalen for å klarlegge
innhold og se på bistand i forbindelse med arrangementer.
28/17 Strategiplan og videre prosess.
Geir skal sjekke kostnader med å kunne bruke eksterne til å hjelpe oss med dette arbeidet. Vi skal se
på alternative finansieringsmodeller med utgangspunkt i å finansiere en 100% stilling. Mulighet for
nettbutikk med artikler med profilering. Vil en slik endring også føre til en endring av navnet fra
brannbefal til brannvesen. Vi diskuterte mye rundt hva NBLF kan bidra med ovenfor brannvesene.
Mange gode innspill kom og Geir noterte flittig. Endring slik strategidokumentet legger opp til vil
også medføre en større endring av vedtektene.
29/17 Signaturrett - Brønnøysundregisteret
Enighet om at Signaturrett – Brønnøysundregisteret skal være leder og nestleder hver for seg.
30/17 Eventuelt
Ingen saker
Per Ole Sivertsen
Sekretær

