ROGALAND BRANNBEFALSLAG
Tilsluttet
Norsk Brannbefals Landsforbund

Referat styremøte
Tid:
Fredag 18.august 2017 kl. 10:00
Sted:
Rennesøy brannstasjon
Disse møtte: Leiv Sigmund Trevland, Per Ivar Aniksdal, Øystein Fonnes, Ivar
Mæland, Alf Egil Krohn, Tore Johann Enerstvedt og Monica Huseby

Saksliste
Sak 1.03.17

Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte
- Godkjent uten merknader

Sak 2.03.17

Seminarer høst 2017
- Seminar 19.september – PLIVO. Haugesund brannstasjon. Forslag fra Per
Ivar om å utsette denne dagen, pga brannvernuka. Monica sjekker om det er
mulig å flytte til den 26.september.
Målgruppe – brann, politi og helse. Torgrim Jørgensen kan bli med å holde
innlegg. Leiv spør Hans Vik om politiet kan stille med en person.
- 14. november – Røykventilering. Hovedbrannstasjonen RBR.
Ivar reserverer lokale.
Jørgen Lie fra OBRE leies inn som instruktør.

Sak 3.03.17

Besøk fra Sverige 18 – 20 oktober
- Forespørsel fra brannskyddsföreningen i Sverige som var sendt til Ståle
Fjellberg. Ståle videresendte denne til Ivar som tok ballen videre.
- Ivar har laget utkast til program basert på svenskenes ønsker.
Besøk på hovedredningssentralen. Affi sender forespørsel.
Besøk hos Tine meieriet og Miljøgartneriet i Kviamarka i Hå er avtalt.
De ønsker også en befaring i gamle Stavanger.
Reis, kost og losji ordner de selv. Ivar holder videre kontakt.
Per Ivar, Leiv, Ivar og Monica ønsker å bli med .

Sak 4.03.17

Studietur til Vestfold brannbefalslag og DSB
- Tur satt til 2. og 3. oktober. Avreise søndag 1.oktober. Per Ivar melder
tilbake til DSB og VBL. Ivar sjekker transportmuligheter.
Tore Johann har ikke anledning til å bli med. Monica gir rask
tilbakemelding på om hun blir med.

Sak 5.03.17

Arbeidsgruppe som ser på regelverk med campingplasser
- Etter seminar om campingplasser og store arrangementer oppstod ideen om å
sette ned en arbeidsgruppe for å se på regelverket for campingplasser. Leiv har kontaktet Kåre
Idland i RBR, og de er interesserte i et slikt arbeid.
- Vi lufter idèen for DSB under planlagt studiebesøk i oktober. Sender også
en forespørsel til Dag Botnen i Brannløftet om mulighetene for økonomisk
støtte til et slikt prosjekt.
Rogaland brannbefalslag
Org.nr. 994 838 040

ROGALAND BRANNBEFALSLAG
Tilsluttet
Norsk Brannbefals Landsforbund
Leiv/Per Ivar lager en forespørsel fra brannbefalslaget og sender til NilsErik Haagenrud i første omgang.

Sak 6.03.17

Julemøte 2017
- Affi spør om vi kan komme på besøk på brannstasjonen på Sola flyplass.
Ca.6 desember.
- Affi bestiller også lunsj/middag på Sola strandhotell.
- Per Ivar sender invitasjon som inkluderer æresmedlemmer og fylkets
representanter i NBLF-styret.

Ymse: Ingenting under eventuelt denne gangen.

Leiv S. Trevland
Leder

Per Ivar Aniksdal
Sekretær
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