
NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND 
Adresse: Per Ole Sivertsen, Winston Churchillsv. 65, 9014 Tromsø 

 

                                                                                                                                                      

 

Til styremedlemmer/varamedlemmer  

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 
 

Tid: 10. april 2018.  

Sted: Jessheim brannstasjon, Brannmannsvegen 5 

 

Oppmøte:  
Nils Erik Haagenrud 

Geir Thorsen 

Per Ole Sivertsen 

Anna Karin Hermansen 

Marita Eik 

Janne Hovdenakk 

Tor-Inge Henriksen 

Ivar Hogstad 

 

Forfall:  
Laila Lien Østgård 

Kjetil Grav 

 
NEH åpnet styremøte og ønsket velkommen. 

 
01/18 - Engasjement styret 

Nils Erik ønsker å få større engasjement. Det er et vakuum mellom styremøtene. Viktig at 

styrerepresentantene deltar på kretslagsmøtene. Hvert enkelt styremedlem sender epost til kretslag som 

vedkommende har ansvar for og tilbyr sin tilstedeværelse. 

 

02/18 - Økonomi 

Kasserer har sendt informasjon til leder som orienterte styret om status. 

 

03/18 - Profilering 

Tor Inge og Marita skal i felleskap se på profileringsartikler. Det er behov for nye rollup og enkle 

profileringsartikler. Informasjonsfolder med opplysninger om NBLF. Styret oppfordres til å bidra med 

innlegg på både hjemmesiden og Facebook. 

 

04/18 - Strategiarbeidet videre fremdrift? 

Dette blir tema på landsrådsmøtet i november. 

 

05/18 - Ta føring og delta 

Sjekke valg og møteaktivitet i brannvernforeningen. Nils Erik sender en epost til direktøren i 

brannvernforeningen. Nils Erik sender en epost til justisministeren. 

 

06/18 - KLP og forventninger 

Janne og Geir sjekker ut med KLP om kontaktpersoner og kommer med informasjon til kretslagene 

om samarbeid om fagdager. Det utarbeides en mal for fagdag om utfordringer ved kommunale 

utleieboliger. 

 



07/18 - Høringsuttalelse Ny håndbok for redningstjenesten 

Den er bare ute på en bredere høring og vi har svart på forrige høring. 

 

08/18 – Eventuelt 

Søknad om økonomisk støtte fra Rogaland brann- og redning til en skriblevideo. NBLF støtter 

søknaden med 50 000,-. Forutsetning for støtten er at logoene til NBLF og KLP er med på filmen og at 

NBLF og KLP «godkjenner» den. En annen forutsetning er at den er allmenn tilgjengelig – i allefall 

for medlemmer av NBLF. Styret kommer tilbake til brukerrettigheter på et senere styremøte. 

 

Styret setter av inntil 100 000,- til støtte av skoleundervisning med inntil 5,- per elev fordelt på søknad 

og dokumentasjon fra kretslagene. 

 

Viktig å være mere påpasselig hva som legges ut som offisiell nyhet fra NBLF eller innlegg fra 

medlemmer. 

 

 

Orienteringssaker: 

 

- Nordisk møte 

 Nils Erik deltok en dag og orienterte fra møtet. 

 

- Fagskolen 

 Nils Erik orienterte om arbeidet med fagskolen. 

 

- Dimensjoneringsforskriften 

 Ligger hos departementet. 

 

- DSB 

 Satser på å få til et dialogmøte før sommeren 

 

 

 


