
 

 

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND 
Adresse: Knut Birger Bakken, Gjørtlerveien 21, 2618 Lillehammer 

 

                             

                                                                                                                          

Til styremedlemmer/varamedlemmer  

 

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 
 

Tid: 15. juni    2016. 
 

Sted: Asker brannstasjon  

 

Oppmøte:  
Nils-Erik Haagenrud nils-erik.haagenrud@mhbr.no 

Ove Stokkeland                                                ove.stokkeland@skien.kommune.no  

Per Ole Sivertsen per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no  

Trond Sivertsen                                                 trond.siverts1@gmail.com 

Stein Gjøsund              stein.gjosund@os-ho.kommune.no 

Geir Thorsen                                      geir.thorsen@alesund.kommune.no  

 
 

Forfall:  
Tor Inge Henriksen                                           toringeh@hotmail.com 

Knut Birger Bakken  knut.birger.bakken@lillehammer.kommune.no 

Janne Hovdenak janne@follobrannvesen.no  
Ståle Fjellberg  staale.fjellberg@brannsr.no  

Jack Hatlen                                                       hatlenjack@gmail.com  

Morten Meen Gallefoss morten.meen.gallefoss@bamble.kommune.no 
 
Nils Erik ønsket velkommen og orienterte om årsaken til flere av forfallene til møtet.  

 

 

 

Sak 16/16 Referat fra styremøte 1.mars 16  

 Ingen merknader.  

 

Sak 17/16 Økonomi 

 Sunn og god økonomi. 

 Kontingent kommet inn. 

 Noen spm rundt inntekter. 

 Ove lager et veiledende budsjett på slokkeprosjektet. 
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Adresse: Knut Birger Bakken, Gjørtlerveien 21, 2618 Lillehammer 

 

 

Sak 18/16 Strategiarbeid   

 Utkast til strategidokument har vært sendt ut til alle i styret for innspill. Dokumentet må 

bearbeides ytterligere frem mot Landsrådsmøtet og det er viktig at alle i styret kommer med 

sine bidrag.  

 Planen er å få en til en forankring av dokumentet på Landsrådsmøte 1/12, og at en deretter kan 

sende det ut på en høring til kretslagene. Endelig godkjenning av dokumentet vil bli på 

Generalforsamlingen i Florø i mai 17. 

 Leder og nestleder planlegger besøk hos søsterorg i Danmark i høst for å dra veksel på 

erfaringer derfra. 

 

Sak 19/16 FEU møte i Oslo 16-19. mai 2017 - status  

 Geir orienterte om hva som er avklart så langt. Hotell er booket – Thon Hotell 

Slottsparken. Eksklusiv sponsorforespørsel er sendt ut til 6 firma. 

 

Sak 20/16 Oppfølging og orienteringssaker 

 Slokkemiddelprosjektet: Prosjektet ruller videre. Ove utarbeider et budsjett.  

 

 Det store brannløftet:   

 

o Tildeling av biler blir markert i Oslo 1.september. 

o Eget instruktørkurs for overflateredning. NBSK utarbeider egne kurs for dette. 

o 50 mill skal brukes på forskning og utvikling. 

o 80 mill skal brukes på forebyggende brannvern. 

o Muligens midler til sluttføring av NARRE. Nytt opplegg rundt Barentz Watch. 

o Erfaringslæring – prosjektdokument. Gjensidigestiftelsen er positive til å bidra 

med midler. NBLF skal eie prosjektet og skal delta i en styringsgruppe. Målet 

er å få et større brannvesen til å ta på seg oppgaven med daglig drift av 

prosjektet. Nils Erik utarbeider en del føringer for prosjektet og Per Ole legger 

ut info på nettsiden når ting er klart. 

 

 Rapport Redningsdykking:  DSB har oversendt rapport til Justis og denne bør NBLF 

gi kommentarer på. Geir og Stein utarbeider forslag til tilbakemelding på rapporten. 

 

 

 

Sak 21/16 Eventuelt  

 

 Landsrådsmøte på Gardermoen 30. november – 1. desember.  

 Høring på kursplan « Håndtering av ulykker der kjøretøy med alternative 

energibærere». NBLF har gitt sitt høringssvar. 

 Kommentarfelt på hjemmesiden. Per Ole jobber videre med saken. 



 

 

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND              

Adresse: Knut Birger Bakken, Gjørtlerveien 21, 2618 Lillehammer 

 
 Termonologi. Brev fra Guttorm ang. Innsatstid. Nils-Erik sender brev til DSB om 

saken. 

 Midt- Norske brannverndager i Stjørdal 9. og 10. nov. Geir stiller på vegne av styret 

og orientere om aktivitet etc. 

 Leder, nestleder og sekretær må ta et arbeidsmøte med Sogn og Fjordane 

brannbefalslag ila høsten for å spikre program Generalforsamling 2017. 

 Dialogmøte med Oslo og Akershus brannbefalslag etter styremøte 15. juni. 

  

 

 

 

 

Neste styremøte er berammet til 31.august..  

 
Med vennlig hilsen 

Geir Thorsen 

ref 


