NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
Norwegian Association of Fire Officers

Generalforsamling i Norsk brannbefals landsforbund
Kongsberg 9. mai 2015
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1.
Åpning av generalforsamlingen
Kl. 14.00 åpnet Nils Erik Haagenrud den 18 generalforsamlingen siden Norsk brannbefals
landsforbund ble stiftet den 17. mars 1979. Han ønsket alle velkommen til generalforsamlingen
etter et vellykket fagprogram, og rettet en stor takk til Buskerud brannbefalslag for
arrangementet og til Rita som hadde arrangementet i sin by. Han ønsket spesielt velkommen til
Odd Rød fra Gjensidige. Han forslo at Odd Rød gis talerett. Det har nok en gang vært 2 travle
år. Dialogmøter med DSB, møter med justis- og beredskapsdepartementet og jobben med å
prøve å få gehør for våre synspunkter i en rekke viktige saker. Annet arbeid som også ble
nevnt i åpningen var mulighetsstudien, brannstudien og utdanningsreformen. 110 saken,
politireform. Samarbeid med Gjensidige er godt og viktig for NBLF. Det er viktig for
fremtiden at engasjementet og rekrutteringen av yngre medlemmer står høyt på dagsorden.
Han erklærte generalforsamlingen 2015 for åpnet.
Følgende ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen:
Innkallingen og sakslisten til generalforsamlingen godkjennes. Odd Rød gis talerett.
2.
Opprop av representanter. Godkjenning av kretslagenes representasjon.
Konstituering. Fastsettelse av møte og valgreglement
Knut Birger Bakken foretok opprop av styrerepresentantene og av kretslagenes delegater.
Nils Erik Haagenrud viste til møte- og valgreglement som står omtalt i Håndboka og orienterte
om at den blir fulgt.
Følgende ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen:
Alle lokallagene har gjort opp sin kontingent før generalforsamlingen og skal ha
stemmerett.
Styret utgjorde 8 stemmeberettigede og delegatene 25 stemmeberettigede, til sammen 33
stemmeberettigede. Gen
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3.
Valg av dirigent, sekretær, to medlemmer av redaksjons- og pressekomité, to
representanter som sammen med lederen skal skrive under protokollen
Følgende ble enstemmig valg av generalforsamlingen:
Dirigent:
Guttorm Liebe, Telemark
Sekretær:
Knut Birger Bakken, Oppland
Redaksjons- og pressekomité: Per Ole Sivertsen, Polar og Eyvind Aakerman, Østfold
Protokollunderskrivere:
Mari Bjørge, Telemark og Nils Georg Norskag, Buskerud
4.
Beretning for siste toårs periode 2013 -2015
Nils Erik Haagenrud tok for seg hovedområdene i beretningen og viste denne på storskjerm.
Beretningen viser at det er utført mye jobb og mange viktige saker har det blitt jobbet med i
perioden.
Det nordiske samarbeidet fungerer meget godt og gir gjensidig utbytte. Progresjon i FEU er
bedre, men har et klart forbedrings potensiale for at det skal bli optimalt og gi det utbytte vi
ønsker. Det gode samarbeidet med styrerepresentantene ble også trukket frem.
NBLFs styre anbefaler at beretningen for perioden 2013 - 2015 godkjennes
Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:
Beretningen for perioden 2013 – 2015 tas til underretning
5.
Regnskap med revisors bemerkning, for siste 2-års periode
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Dag Botnen. Revisorene hadde ikke merknader til
regnskapet og anbefaler dette godkjent.
NBLFs styre anbefaler at regnskapet godkjennes.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:
Regnskap for 2013 og 2014 godkjennes som fremlagt.
6.
Fastsettelse av kontingent for enkeltmedlemmer og for institusjonelle
støttemedlemmer
Styret foreslår å videreføre kontingenten slik den har vært de senere år.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:
Kontingenten til forbundsstyret for enkeltmedlemmer settes til kr. 200,- pr. år.
Kontingenten til forbundsstyret for pensjonister settes til kr. 100, pr. år. Kontingenten
til forbundsstyret for institusjonelle støttemedlemmer settes til kr. 300,. pr. år.
Aktivitetsnivået legges på dagens nivå.
7.
Budsjett for perioden 2016 – 2017
Dag Botnen orienterte om budsjettforslaget der budsjettet for perioden er lagt opp til samme
aktivitetsnivå som for forrige periode.
NBLFs styre anbefaler at budsjettene for 2016 – og 2017 godkjennes som fremlagt.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:
Generalforsamlingen godkjenner budsjettforslaget for 2016 og 2017.
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8.
Handlingsprogram for kommende periode
Sak 9, revisjon av strategisk plan ble behandlet før handlingsprogram for kommende periode.
Dette fordi utfallet kunne få betydning for innholdet i handlingsprogrammet.
NBLFs styre anbefaler at handlingsprogrammet for perioden 2015 2017 godkjennes.
Handlingsprogrammet godkjennes som fremlagt for perioden 2015 – 2017.
9.
Innkomne saker
9a. Revisjon av strategisk plan 2015 - 2017
Revidert strategiplan ble sendt ut på høring til samtlige kretslag. Flere høringssvar kom inn
innen høringsfristen. En del av svarene ble hensyntatt i nåværende dokument. Telemark, samt
Oslo og Akershus har etter høringsfristen kommet med forlag til endringer på noen punkter.
Disse ble gjennomgått under generalforsamlingen.
Det ble først stemt over styrets forslag kontra Telemark sitt forslag. Deretter ble det stemt over
styrets forslag kontra Oslo og Akershus sitt forslag
Generalforsamlingen vedtok følgende:
28 stemte for styrets forslag – 5 stemte for Telemark sitt forslag
29 stemte for styrets forslag – 4 stemte for Oslo og Akershus sitt forslag
Styrets forslag til strategisk plan 2015 – 2017 for NBLF er vedtatt.
10.
Valg.
Valgkomiteen ved Guttorm Liebe informerte om at valgkomiteen hadde bestått av Jack Hatlen
og Nils Ove Sollid i tillegg til han selv. Valgkomiteens forlag var:
Leder:
Nils Erik Haagenrud, Hedmark brannbefalslag
Nestleder:
Jack Hatlen, Østfold brannbefalslag
Sekretær:
Knut Birger Bakken, Opland brannbefalslag
Kasserer:
Morten Meen Gallefoss, Telemark brannbefalslag
Styremedlem:
Per Ole Sivertsen, Polar brannbefalslag
Styremedlem:
Ståle Fjellberg, Rogaland brannbefalslag
Styremedlem:
Geir Thorsen, Møre og Romsdal brannbefalslag
Styremedlem:
Trond Sivertsen, Trøndelag brannbefalslag
Styremedlem:
Tor-Inge Henriksen, Rogaland brannbefalslag.
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Vararepresentant:

Ove Stokkeland, Telemark brannbefalslag
Janne Hovdenakk, Oslo og Akershus brannbefalslag
Rita Kirsebom, Buskerud brannbefalslag
Ivar Hogstad, Nordland brannbefalslag
Stein Gjøsund, Hordaland brannbefalslag

Revisor:

Magne Johannesen, Vestfold brannbefalslag og Nils Kristiansen,
Oslo og Akershus brannbefalslag

Guttorm Liebe viste til valgreglementet og opplyste at dette ville bli fulgt under valget i
samsvar med tidligere vedtak for generalforsamling.
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Følgende ble enstemmig valgt av generalforsamlingen til styret:
Leder:
Nils Erik Haagenrud, Hedmark brannbefalslag
Nestleder:
Jack Hatlen Østfold brannbefalslag
Sekretær:
Knut Birger Bakken, Opland brannbefalslag
Kasserer:
Morten Meen Gallefoss, Telemark brannbefalslag
Styremedlem:
Per Ole Sivertsen, Polar brannbefalslag
Styremedlem:
Ståle Fjellberg, Rogaland brannbefalslag
Styremedlem:
Geir Thorsen, Møre og Romsdalbrannbefalslag
Styremedlem:
Trond Sivertsen, Trøndelag brannbefalslag
Styremedlem:
Tor-Inge Henriksen, Rogaland brannbefalslag.
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Vararepresentant:

Ove Stokkeland, Telemark brannbefalslag
Janne Hovdenakk, Oslo og Akershus brannbefalslag
Rita Kirsebom, Buskerud brannbefalslag
Ivar Hogstad, Nordland brannbefalslag
Stein Gjøsund, Buskerud brannbefalslag

Revisor:

Magne Johannesen, Vestfold brannbefalslag og Nils Kristiansen,
Oslo og Akershus brannbefalslag

NBLFs styre foreslår følgende valgkomité
Medlem:
Guttorm Liebe, Telemark brannbefalslag
Medlem:
Eyvind Aakerman, Østfold brannbefalslag
Medlem:
Dag Botnen, Buskerud brannbefalslag
Medlemmene velger selv leder.
Følgende ble enstemmig valgt inn som valgkomité av generalforsamlingen
Medlem:
Guttorm Liebe, Telemark brannbefalslag
Medlem:
Eyvind Aakerman, Østfold brannbefalslag
Medlem:
Dag Botnen, Buskerud brannbefalslag
11. Avslutning .
Møteleder Guttorm Liebe avsluttet sin del som møteleder.
Leder Nils Erik Haagenrud lukket formelt generalforsamlingen ca. kl. 16.30 og takket
arrangørene, gammelt og nytt styre, dirigenten og sekretæren.
Spesiell takk til de som går ut av styret, for den jobben de hadde lagt ned gjennom mange år.
Til slutt takket han alle delegatene for tilliten og ønsket nye styremedlemmer velkommen i
styret.

Knut Birger Bakken
Møtesekretær

Nils Erik Haagenrud
leder

Mari Bjørge
Telemark brannbefalslag

Nils Georg Norskag
Buskerud brannbefalslag

