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

Til styremedlemmer/varamedlemmer

REFERAT STYREMØTE I NBLF
Tid:
Sted:

15. Februar 2017
Jessheim brannstasjon, Brannmannsvegen 5

Oppmøte:
Nils-Erik Haagenrud
Morten Meen Gallefoss
Tor Inge Henriksen
Janne Hovdenakk
Ståle Fjellberg

nils-erik.haagenrud@mhbr.no
morten.meen.gallefoss@bamble.kommune.no

toringeh@hotmail.com
janne@follobrannvesen.no
staale.fjellberg@brannsr.no

Forfall:
Knut Birger Bakken
Jack Hatlen
Per Ole Sivertsen
Geir Thorsen
Trond Sivertsen

knut.birger.bakken@lillehammer.kommune.no
hatlenjack@gmail.com

per.ole.sivertsen@tromso.kommune.no
geir.thorsen@alesund.kommune.no
trond.siverts1@gmail.com

Nils Erik ønsket velkommen og orienterte om årsaken til flere av forfallene til møtet. Det har vært
svært vanskelig å finne vara til å dekke opp for forfall fra styret. Tilbakemelding tilsier at vara bør få
forhåndsvarsel om neste styremøte i god tid før slik at de kan avsette tiden. Neste styremøte berammes
i møtet, og tid og sted angis nederst i dette referatet.

Sak 01/2017 Gjennomgang av referat
Referatet fra Landsrådsmøtet gjennomgått. Ingen merknader.
Sak 02/2017 FEU møte
FEU – endret konferansehotell til Thon Opera Hotell. Møtet avholdes 17, 18 og 19 mai.
Hotell er reservert fra 16.mai.
Delegatene får anledning til å overvære feiringen av nasjonaldagen frem til kl. 12.
Programmet jobbes med pt. Jack og Geir har gjort en god jobb, og har innhentet endel
sponsorer. NEH sjekker også med KLP om de kan bidra.
- det bør delta 4 stykker fra NBLF-styret.
Nils Erik, Geir, Ståle, Janne?
- gjenstår plan for middag 17 og 18 .mai. Sannsynlig løsning er hotellet den 17. Ekeberg
restauranten er foreslått for den 18. Jack sjekker.
- gjenstår å lage sosialt program, utover 17.mai feiringa.

Sak 03/2017 Generalforsamling, Florø 12-13 mai
Saker som skal til generalforsamling må forespørres til kretslag, styret og valgkomiteen, frist
for innmelding 17.mars.
Saksliste må være ferdig primo april, før påske. Behandles på styremøtet 5.april
Sendes påfølgende ut til kretslagene.
TIH sjekker hvem som skal være med fra fra styre og vara. NBLF dekker opphold for
ledsager, men ikke reise. JH sender ut korrigerte priser og nytt program til alle.
Sak 04/2017 Økonomi
Morten redegjorde for status. Vi har mottatt avtalebeløpet fra KLP. Kretslagene er fakturert
for medlemsavgift.
Lages prosedyre for økonomi årshjul, med faste gjøremål.
Status konkluderer med at vi er i pluss for 2016, og Morten har kontroll.
Sak 05/2017 Handlingsplan KLP
Det skal utarbeides en felles handlingsplan i henhold til avtalen. KLP ønsker spesielt tema
kommunale utleieboliger. Dette foreslås gjort gjennom deltakelse av forebyggende til
boligtilsyn e.l. i disse, samt at brannvesenet formidler og bistår i kontakt med kommunenes
bolig-og eiendoms enheter.
I tillegg ønsker KLP litt bistand fra oss til deres seminarer o.l.
NBLF sender ut en oppfordring til kretslagene om å knytte kontakt med KLP sine lokale
representanter, og å formidle dette til lokale brannvesen med oppfordring til å delta. NEH
sender ut denne, sammen med orientering om avtalen generelt.
Sak 06/2017 Strategiplan
Innspill etter Landsrådsmøtet er ivaretatt i ny revidert strategiplan. Denne sendes nå ut med
sakspapirene til generalforsamlingen. Det sendes også ut et forslag til vedtektsendring,
dersom generalforsamlingen slutter seg til strategiplan.
I tillegg lager NEH et forslag til vedtak i forhold å gi styret mandat til å utrede mulighetene
for en generalsekretær.
Sak 07/2017 RUU Studierapport 2016 – NBLFs oppfølging av konklusjon og
anbefalinger
Morten og Tor-Inge orienterte om studieturen til Boise, ID og Cape Coral, FL, august 2016.
Mandatet var med fokus på ICS, der gruppa spisset dette til å studere suksesskriterier for ICS
og overførbarhet til det norske ELS. Rapporten gir en rekke anbefalinger til videre tiltak i
Norge for å sikre økt fokus og engasjement rundt ELS.
Styret foreslår å fremme rapporten og anbefalingene for DSB i forbindelse med det årlige
møtet med DSB. Styret oppfordrer kretslagene til å etablere ELS-kompetanse og lederstøtte
ordninger regionalt.

Samtidig oppfordrer NBLF DSB til å ta initiativ til en revisjon av eksisterende veiledning. I
tillegg til at det legges til rette for en nasjonal koordinering av ELS, og nasjonale rammer for
opplæring.
Sak 08/2017 Eventuelt
Søknad fra Rigman Pents om lønnsmidler til å gjennomføre en undersøkelse o hvilken belastning de
fysiske testene i arbeidstilsynets forskrift kontra Fredrikstadstesten påfører mannskapene.
NBLF avslår søknaden med begrunnelse i at NBLF prinsipielt ikke støtter tiltak utover de
stipendordninger vi deltar i allerede.

Neste styremøte er berammet til onsdag 5.april, på brannstasjonen på Jessheim
(Brannmannsvegen 5).

Med vennlig hilsen
Tor-Inge Henriksen
ref

