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01/15
Referat fra styremøte 12.12.2014
Det var ingen merknader til referatet.
02/15
Eventuelle oppfølgingssaker
Bilprosjekt. Dag Botnen informerte om prosjektet vedr Bilimportørenes landsforening. Vi må se på hva vi
har og hva foreningen kan tilby. Vi har gjennomført et sonderingsmøtet og skal ha et nytt møte i februar
for å fastsette hvilke tiltak vi skal fokusere på. Brannskolen er invitert med, men ble hindret i å møte på
møtet i januar.
Generalforsamling. Nils Erik Haagenrud inviterer justisministeren til Generalforsamling i Kongsberg i mai.
03/15
Nordisk studieuke
Ståle Fjellberg tar ballen og nordisk studieuke arrangeres i Rogaland brannvesen iks via kretslaget. Ståle er
ansvarlig for at det blir laget en plan og Nils Erik er ansvarlig for å legge ut invitasjon på nblf sine
hjemmesider.
04/15
Strategidokument
Strategidokumentet er vedtatt frem til 2017, men det er anledning for å revidere dette i Generalforsamlingen i 2015. Per Ole Sivertsen legger ut invitasjon til innspill (utført under styremøte). Vi i styret
sender inn innspill til styreleder. Frist for innspill er for begge deler 20. februar.
Vi bør lage en spørreundersøkelse der vi hører hver enkelt medlem. Til neste møte lager vi sak på dette
der vi i forkant lager hver våre 10-12 spørsmål som vi ser fornuftig å stille. På denne måten kan vi kanskje
få et styre som gjenspeiler medlemsmassen enda bedre.
05/15
Årsrapport Gjensidige
Gjensidige forsikring ved Odd Rød ønsker tilbakemelding på områder som han kan bruke i sin årsmelding.
NEH sender inn innspill ift aktivitet i styret og de ulike kretslag.

06/15
Generalforsamling
8-10. mai 2016. Økonomi skal være avklart med kretslaget der de har fått skrivet om økonomisk fordeling.
08/15
Høring – forskrift om brannforebyggende tiltak
Ståle er ansvarlig for dette. Høringsfrist er sett til 26. februar og det er en veiledning på trappene. Det ville
være fint å se forskrift og veiledning i sammenheng før uttalen blir gjort.
09/15
Godkjenning av regnskap
Regnskapet ble godkjent med følgende rettelser:
·

Eldreprosjektet avsluttes og resterende sum overføres til driftskonto (administrativ kostnad).

·

Renter må godskrives for 2014.

Regnskapet blir justert i.f.t. dette og oversendes styret som informasjon.
10/15
Eventuelt
1. Deltidsutdanning og rammeoverføring til kommunene. F.o.m. 2015 er det kun rammeoverføring fra
staten der brannskolen ikke har midler som går til kommunene. Dette blir tatt opp som tema i
dialogmøte med dsb 22.01.2015.
2. Mulighetsstudien. Rapporten er tilnærmet ferdig og resultatet er vurdert til å være bra (slik vår store
leder ser det). Nils Erik orienterte.
3. Gjensidigestiftelsen. Det ble orientert om jubileumsåret til stiftelsen og tanker rundt markering.
4. Søknad fra Hordaland om fritak av kontingent. Det blir ikke gitt fritak med begrunnelse av at dette er
etterskuddsvis og det er aktivitet i styret og til dels i kretslag (m.a. skoleprosjekt). Kretslaget kan fritt
la være å kreve inn den del av kontingenten som går til eget kretslag hvis det ikke har vært aktivitet.

07/15
Møte med DSB 22.01
(saken ble flyttet til siste del av møtet)
Saker som vi ønsker å diskutere:
Som utgangspunkt. Vi er ikke tilfreds med situasjonen i norske brannvesen i dag. Vi har et felles mål; et
robust og kunnskapsbasert brannvesen. Hvordan kommer vi dit gjennom en konstruktiv dialog.
1. DSB som fagdirektorat.
a. Utdanning og læremidler
b. Faglig støtte i hverdagen
c. Prosesser og strategier
d. Omdømme og troverdighet
e. Speiling av samfunnet
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