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Oppsummering av landsrådsmøte i 2014
Landsrådsmøte
Leder Nils Erik Haagenrud ønsket velkommen til Landsrådsmøtet. Spesielt velkommen til
DSB og Gjensidige. Det er mye som skjer for tiden; Politianalysen. Brannstudien,
Kommunestruktur og 110- struktur. Mange viktige dokumenter ligger på vent hos Justis.
NBLF har utført mye "dugnadsarbeid" som stopper opp og det er ikke bra. NBLF har stor
anerkjennelse og stor påvirkning i kommende prosesser. Viktigheten av at NBLF er På , er
kanskje viktigere en noen gang. Styret ønsker innspill / tilbakemeldinger fra kretslagene.
Leder er bekymret over manglende fagrekruttering hos DSB. MSB i Sverige har gjort grep på
dette området. Bekymringer i sentralstyre rundt lav aktivitet i enkelte kretslag. Styret ønsker
dialog og stiller gjerne opp på møter ol. for å bidra til økt aktivitet. Noen kretslag vil bli fulgt
opp spesielt fra sentralstyret. Styret jobber med revisjon av Strategidokument og
ønsker innspill fra kretslagene på veien videre. Samarbeidsavtalen med Gjensidige er viktig
for NBLF og fører til gode tiltak ute i kretslagene. NBLF er en god brobygger i forhold til EL
og brann lokalt og vi kan bidra til å spre de gode erfaringene. Stipendordningen - RUU, her
må flere søke ! NBLF kan bidra med kontakter gjennom stort kontaktnett ute.
Solskinnshistorier er viktige å få registrert og NBLF jobber med å få disse inn i DSB sitt nye
rapporteringssystem. Hjemmesiden er under stadig fornying. Leasson Learn - Best Practice,
Ledige stillinger må benyttes og det jobbes med å få lagt inn en egen Aktivitetskalender på
hjemmesiden. Alle kretslagene har eget domene og e-post som kan brukes (kontakt Per Ole).
Kretslagene må kvalitetssikre sine lister slik at disse er riktige. Husk også å godkjenne nye
medlemmer som ligger på vent. FEU - link, her ligger det mye rapporter som kan være
interessant, Nettbutikken, her kan diverse effekter kjøpes for en grei pris. Leder avsluttet med
å orientere om et mulig samarbeid med Bilimportørenes Landsforbund, et samarbeid som kan
gi noe kursing ute i kretslagene og at NBLF vil søke om midler fra Gjensidigestiftelsen på
Trygg Hjemme prosjekter.
Informasjon fra kretslagene.
Agder
Liten aktivitet. Aktivt med i 6 klasseundervisning - 100 % i begge fylkene. Miniseminar for
forebyggende personell. Brukbar økonomi. Laget har 62 medlemmer.
Buskerud
Mye fokus på Generalforsamlingen i 2015. Vanskelig å finne gode temaer til medlemsmøter.
Positivt tiltak er at 3 kretslag går sammen om felles seminar på Stavern - Taktikkboken. Grei
kontroll på økonomien. Planlegger tur til Rote Hahn i 2015. Laget har 107 medlemmer.
Hedmark
Vanskelig å få aktivitet i laget. Nødnettsutbyggingen har tatt mye tid og fokus i det
siste. Øvelsesvognene / 6. klasse går bra. Økonomien kunne vært bedre. Laget har 92
medlemmer.
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Hordaland
Deltok ikke på møtet og det bekymret sentralstyrets leder. Laget har 109 medlemmer.

Møre og Romsdal
4 styremøter og årsmøte med medlemsmøte. Truffet bra med temaer og har hatt god
oppslutning på medlemsmøter og årsmøte. God mix i styret mellom forebyggende og
beredskap. Etablert eget org. nr mt på overtaking av øv.hengere. Har
oppgradert flere øv.hengere pga. av slitasje og fått støtte til det fra Gjensidige. Sunn og god
økonomi. Skoleundervisning går jevnt og bra. Laget fyller 30 år i 2014 og arr jubileumstur til
Gdansk siste helga i november. Laget har 165 medlemmer.
Nordland
Laget fungerer OK, men ikke den største aktiviteten og det skyldes store avstander. Har tro på
et løft etter at 110 regionen ble samlet under Salten 110. Potensiale for flere
medlemmer. Økonomien kunne vært bedre. Laget har 38 medlemmer.
Oppland
Ikke så stor aktivitet. 3 styremøter. Har prøvd å arrangere diverse samlinger, men måtte
avlyses på grunn av dårlig oppslutning. Seminar om Taktikkboken var positivt og hadde god
deltagelse. Laget har grei økonomi. Laget har 2 slokkehengere, der den ene er mye i bruk.
Arrangert medlemstur med besøk hos Kripos og Veitrafikksentralen. Laget har 111
medlemmer.
Oslo og Akershus
Deltok ikke på møtet og det bekymret sentralstyrets leder. Laget har 129 medlemmer.
Polar
Så som så med aktivitet. Nytt styre og lange avstander. Tester ut Facebookside for
medlemmer. Økt medlemstall. Grei økonomi. Planlegger 2 seminarer i 2015. Fokus på Trygg
hjemme. Søkte om midler til øv.henger fra Gjensidige og fikk 80 tusen. Laget har 81
medlemmer.
Rogaland
God drift av laget. Har øvelseshengere og disse brukes jevnt. Har som mål å arrangere 4
seminar i hver periode. Truffet bra med temaer og har hatt god oppslutning på medlemsmøter
og årsmøte. God og sunn økonomi. Jobber med vasking av lister. Travle tider ifm innfasing av
Nødnett. Planlegger tur til Rote Hahn i 2015. Laget har 180 medlemmer og er nblf sitt største
kretslag.
Sogn og Fjordane
Deltok ikke på møtet og det bekymret sentralstyrets leder. Laget har 118 medlemmer.
Telemark
Deltok ikke på møtet og det bekymret sentralstyrets leder. Laget har81 medlemmer.
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Trøndelag
Stabil og god økonomi. 4 styremøter og årsmøte. Arrangerer årlig Midt Norske
Brannverndager med god deltagelse og dette er viktig for økonomien. Seminar om beredskap
gir best deltagelse. Har et større potensiale på antall medlemmer. Laget har 120 medlemmer.
Vestfold.
Nesten ingen aktivitet. Sliter med samarbeid på ledernivå og vil prøve å finne ildsjeler som
kan få opp aktiviteten i laget. Kommende årsmøte blir viktig og da må en også finne rette
ambisjonsnivå. Positiv til felles seminar mellom 3 kretslag på Stavern Taktikkboken. Fortsatt bra økonomi etter generalforsamlingen. Laget har 21 medlemmer.
Østfold.
Sliter med å få folk med. Dårlig oppslutning på sine aktiviteter. Har utvidet styret og har stor
fokus på sine pensjonister. Laget har utvidet stipendieordning og fokus på hjemmesiden.
Laget arrangerer tur til Rote Hahn i 2015. Laget har 166 medlemmer.
Informasjon fra Gjensidige.
Informerte om aktuelt og nytt fra Gjensidige. Synes solskinnshistoriene er veldig bra, men
synes det er merkelig at DSB ikke bruker denne statistikken mer aktivt. 6. klasse og Aksjon
boligbrann går bra. Noen problemer med batteri i 2014, og ønsker tilbakemeldinger.
Gjensidigestiftelsen har penger og støtter gode prosjekter. Prosjekter som går på
Trygghet/helse/ Barn og ungdom kan gi penger. Gjensidige er en av bidragsyterne til RUU.
Gjensidige er også bidragsyter inn i CTIF og Odd Rød anbefalte deltagerne å melde seg på
kommende Skogbrannseminar.
Geir Thorsen
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