Trøndelag brannbefalslags årsmøte 11.03.2015
Clarion Hotell, Østersund
Protokoll.
Leder Håvard Sæther ønsket velkommen .
Det var 17 medlemmer tilstede.
Protokoll.
1.Valg møteleder og sekretær.
Håvard og Trond
2. Valg av protokollunderskrivere
Bjørn Ivar og Arild
3. Årsberetning 2014.
Tas til etterretning med de tilføyelser som framkom.
4. Regnskap.
Orientering ved Håvard Bye
Regnskap godkjent uten kommentarer.
5. Budsjett 2015.
Håvard la fram regnskap for 2015
Ingen kommentar

6. Valg.
Valgkomiteens innstilling:

Leder Håvard Sæther

Valgt for to år

Nestleder Roger Johnsen

Ikke på valg

Kasserer Håvard Bye

Ikke på valg

Sekretær Trond Sivertsen

Ikke på valg

Styremedlem Bjørn Ivar Sevatdal

Valg for to år.

Styremedlem Arild Karlsen.

Valgt for to år. (ny)

Revisor Atle Engan

Velges for 2 år

Revisor Svein Terje Grimstad

Ikke på valg

Valgkommite 2015:
Arnstein Kvelstad og Jan Egil Hagen

Bjørn Ivar Sevatdal

Arild Karlsen.

Saker som ble tatt opp etter det ordinære årsmøtet.

Innkomne forslag.
1.
Fra Arild Karlsen
Til Trøndelag brannbefalslag

Forslag om å ta initiativ til interkommunal overordnet ledelse for
alle brannvesen i midt – Norge.
Jeg oppfordrer med dette Trøndelag brannbefalslag om å ta initiativ til en interkommunal
ordning for lederstøtte til brannvesen, ved store eller langvarige hendelser i vår region.
Jeg mener TBLF er riktig organ til å ta initiativet fordi;
· TBLF har de fleste av dem som er aktuelle til å gå inn i en lederstøtteordning blant
sine medlemmer.
· TBLF kan kvalitetssikre og forbedre ideen ved å drøfte den i sitt styre før den
eventuelt iverksettes.
Ideen er som følger;
· Det etableres et samarbeid, for eksempel i form av et interkommunalt selskap,
stiftelse, eller lignende, med formål å ivareta behovet for ledelse av brannvesen ved
hendelser som krever lederstøtte.
· Alle brannvesen i regionen inviteres til å være med.
· Regionen kan for eksempel omfatte Nord- og Sør-Trøndelag.
· Det etableres en vaktordning, (eller kanskje bare en telefonliste?), hvor to-tre befal kan
rekvireres til hendelser som krever det.
· Det forutsettes at bare befal som til daglig tjenestegjør som overordnet vakt inngår i
ordninga.
· Det stilles krav til kompetanse og erfaring for befal som skal delta i ordninga. Jeg
mener man bør ha minst 10 års erfaring som befal for å kunne inngå i ordninga.
· Samarbeidet organiserer og gjennomfører befalsopplæring, både for de som inngår i
ordninga og for alle de andre.
En slik interkommunal overordnet ledelsesstøtte for brannvesen vil kunne besvare DSB sin
kritikk av manglende ledelse ved store hendelser.
Kanskje kan et slikt «overordnet samarbeid» også tillegges flere funksjoner.
Hvorfor ikke?

2.
Bernt Ødegård kom med følgende problemstilling:
Hvordan stiller vi oss til utrykning til ustabile pasienter, der
brannvesenet er først på plassen.
Jfr. busstragedien på Sognefjell 2013.
Diskusjon rundt problematikken, men ingen konkrete svar kom frem.
Hvordan ser NBLF på dette ?

Roger orienterte om Brannvesenet Midt IKS.
Kalendere og t-skjorter til møtedeltakerne.
Takk til Roger og Brannvesenet Midt IKS
Turen til Rote Hahn er i rute.

Årsmøtet 2016 ble lagt til Melhus.
Avsluttet kl 1040.
Trond Sivertsen ref
Østersund 11.03.2015

