
 

 

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

 
                                                                                                                                                      
Til styremedlemmer/varamedlemmer  
 
REFERAT STYREMØTE I NBLF 
 
Tid: 05. november 2014.  
Sted: Tallin 
 
Oppmøte: 
Nils-Erik Haagenrud nils-erik.haagenrud@mhbr.no 
Dag Botnen  dag@hallingdal-brannvesen.no 
Per Ole Sivertsen  per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no  
Knut Birger Bakken  knut.birger.bakken@lillehammer.kommune.no 
Geir Johan Hanssen geir.j.hanssen@bronnoy.kommune.no  
Ståle Fjellberg  staale.fjellberg@brannsr.no  
Geir Thorsen                                      geir.thorsen@alesund.kommune.no  
Eyvind Aakerman eyvind.aakerman@halden.kommune.no 
 
 
Forfall:  
Trond Sivertsen     trond.siverts1@gmail.com 
 
Nils Erik ønsket velkommen til Tallin og til styremøte.  
 
 

Sak 30/14 Referat fra styremøte 23.09.14  
- Ingen merknader til referatet 

Vi diskuterte litt rundt styremøte vi hadde med Vestfold brannbefalslag og at vi er litt bekymret for at 
flere kretslag har liten aktivitet. Tror det er viktig at noen av NBLF sine styremøter holdes ute sammen 
med kretslagenes styre.  

 

Sak 31/14 Oppfølgingssaker 
 

• Ved forrige styremøte var Ove er litt frustrert over at det ikke er noe særlig fremgang 
gruppa som skal se på nye slokkemidler / slokketeknikk. Mener at det er bedre 
fremgang i gruppa nå 

• Per Ole fremmet et forslag for en tid tilbake om månedens spørsmål på hjemmesiden. 
Litt diskusjon frem og tilbake, men ble enige om å prøve for å se på interessen.  

• Eyvind informerte litt fra brukermøte nødnett. Det er kun referert til synspunktene fra 
DSB og ikke synspunktene fra deltagerne fra brann. Ikke bra.  
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Sak 32/14 Økonomi 
 

• Økonomien er god 

- Inntektene er gode 
- Ingen bevegelse på KBT 

- RUU (2 personer har vært i USA, penger på konto )  
- Ingen bevegelse på konto for Eldreprosjektet  

- Ingen penger på konto for Skoleprosjektet, men kommer inn penger i januar.  

 

 
Sak 33/14 Orienteringssaker 
 

• Nils Erik informerte om «Mulighetsstudien». Det er nedsatt en gruppe med personer fra flere 
fagområder.  Det er direktør på brannskolen er leder for gruppa. Det er spilt inn ønske om 
fylkesvise senter for samvirkeøvelser der også må tilpasses egne etats behov. Det er ønske om 
at det opprettes et par piloter.  

 

 

Sak 34/14 Status evalueringsseminar 
 

Ståle gjennomgikk programmet. Ståle skal ha æren for programmet som er veldig bra. Det er 
viktig å få engasjert deltagerne for at seminaret skal bli bra. Vi føler at vi har kontroll på 
seminaret. Det er 43 som er påmeldt.  

       

Sak 35/14 Status Landsrådmøte 

 
Det blir et tradisjonelt landsrådsmøte der NBLF sier litt om dagsaktuelle og viktige saker som 
rører seg og at hvert kretslag sier noe om sin aktivitet. 

Nils Erik vil utfordre kretslagene litt på strategidokumentet.  

Odd Rød er med på landsrådsmøte og kan også si noe der.  
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Sak 36/14 Eventuelt 

 

• Vi diskuterte at det er mange viktige saker som ligger i direktoratet og departementet, men at 
det skjer veldig lite. NBLF bør ikke være den snilleste gutten i klassen lenger men bør kreve 
mer fra direktoratet og departementet. Dette blir en egen sak på neste styremøte 

• Strategisk plan og handlingsprogrammet er viktige dokumenter som må følges.  

• Alt som gjøres i NBLF regi er stort sett dugnadsbasert og vi tror ikke klarer å jobbe med alle 
saker på dugnad i framtiden.  

• NBLF bør være mer synlige  

• Det ble også diskutert å lage en guestbackundersøkelse blant medlemmene om blant annet hva 
som er viktig å jobbe med fremover.  

 
 

Neste styremøte skal være på Gardermoen. Fredag 12 desember kl. 09.30. Buskerud 
brannbefalslag blir invitert til lunsj og deltar på møtet etter lunsj 
 

 
Med vennlig hilsen 
Knut Birger Bakken 
Sekretær NBLF 97 07 44 80 


