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GjensidigeNOR og NBLF har inngått avtale om
forebyggende virksomhet.

Rekruttering.

Av Guttorm Liebe 08.12.02

På landsrådsmøtet i fjor ble det holdt en appell til representantene
om rekruttering av nye medlemmer. Lokallagene ble oppfordret til å
sette rekruttering på dagsordenen.

Avtalen er en rammeavtale og en driftsavtale, som betinger at det blir
konkrete samarbeidsprosjekter mellom NBLFs kretslag og
GjensidigeNOR Forsikrings resultatområder og regioner.
Landsrådsmøtet i Oslo 5. desember overvar undertegningen av
avtalen, som begge parter tror vil medføre økning i den forebyggende
virksomheten landet over.
GjensidigeNOR Forsikring har lange tradisjoner i å drive forebyggende
virksomhet. Samarbeide med brannbefalslagene har mange steder vært
savnet i mange år. Organisasjonsformen "matcher" NBLF ganske bra, og
da if... ikke lenger ønsket avtale om drift av øvelsestilhengerne, var det
naturlig at det ble kontakt mellom GjensidigeNOR og NBLF.

Av Bjarne Vikshåland 18.12.02

Argumentasjonen var at:
• Flere medlemmer gir større tyngde i organisasjonen. (Vi representerer
flere)
• Flere aktive medlemmer skaper større aktivitet.
• Flere medlemmer gir mer kontingent til deling av felles utgifter.
Noen lokallag har alltid vært flinke til å få med nye medlemmer, her kan
nevnes Sogn og Fjordane Brannbefalslag som har 150 medlemmer. Andre
lag har kanskje fortsatt muligheter for å bli flere.
På landsrådsmøtet den 5. desember i år fikk lagene fortelle om hvor
mange medlemmer de er og om hvordan det hadde gått med rekruttering
av nye medlemmer. De fleste etablerte lag har en stabil medlemsmasse,
men det nye laget Polar har fått 12 nye medlemmer og er nå oppe i 50. Vi
gratulerer Polar med en fin innsats og ønsker lykke til videre.
Forbudsstyret er selvfølgelig klar over at rekruttering i seg selv ikke kan
være den viktigste aktiviteten i laget, men for alle lag og foreninger er
antallet medlemmer viktig. Vi vil derfor oppfordre alle medlemmer til å
tenke på å få med flere kollegaer inn i laget. Der er mange spennende
utfordringer for brannbefal i dette landet i framtiden og vi har tro på at vi
best kan løse disse i fellesskap.

Takk til Arve og Ståle hos Datamann AS
Av Per Ole Sivertsen 12.12.02
Avtalen som ble underskrevet under Landsrådsmøte den 5. desember er
en samarbeidsavtale om å produsere forebyggende tiltak, prosjekter med
mer og er ingen sponsoravtale. Avtalen er delvis rammepreget, og betinger
at NBLF med sine medlemmer forplikter seg til to tiltak. I tillegg skal
kretslagene inngå avtaler med de respektive resultatområdene eller
regionene til GjensidigeNOR for gjennomføring av lokalt tilpassede tiltak.
To obligatoriske tiltak
NBLF sentralt og kretslagene lokalt forplikter seg til å bidra på sentralt
initierte informasjonskampanjer som GjensidigeNOR Forsikring deltar i.
Det forutsettes at det inngås avtale for hver gang.
"Solskinnshistorier"
Det nye og meget spennende tiltaket som NBLF forplikter seg til å etablere
og motivere for, er et rapporteringssystem av "solskinnshistorier". NBLF
skal bruke sine internettsider som rapporteringsmedium, og oppfordre sine
medlemmer til å rapportere alle de hendelser som har gått bra takket være
at branntekniske anlegg, opplæring eller andre tiltak har fungert.
Hendelsene hentes fra brannvesenets utrykningsrapporter, og føres over
til en enkel rapport som vil bli liggende i en Access-database.
Hensikten med dette er å kunne rapportere at forebyggende tiltak hjelper,
og hvilke forebyggende tiltak som betyr mest.
Mobile øvelsesenheter med mer
De øvelsesenhetene som GjensidigeNOR disponerer rundt forbi i landet,
forutsettes å ved at det inngås driftsavtale med de respektive kretslag.
Hvis et kretslag mener det er behov for informasjon innenfor ett bestemt
område, overfor en bestemt gruppe eller lignende, kan det inngås avtale
med det respektive resultatområde til GjensidigeNOR og "vis á versa". For
eksempel ønsker Sogn og Fjordane brannbefalslag å fortsette kampanjen
angående sikring av landbruksbygg, noe det er naturlig å inngå avtale med
GjensidigeNOR om.
Mer informasjon
GjensidigeNOR er i en omorganiseringsfase. Det forventes ikke at alle
driftsavtaler og ordninger skal fungere fra 1.1.2003.
Kretslag og medlemmer vil derfor få mer informasjon etter hvert, og få
tilgang til hele avtaleteksten.

NBLF vil rette en stor takk til Datamann AS i Øksfjord for velvilje i
forbindelse med utvikling av våre hjemmesider.
Datamann AS er en IT-tjenestebedrift lokalisert til Øksfjord i VestFinnmark. Bedriften ble startet i 1999 og har to ansatte (Arve Berntzen og
Ståle Johansen) som begge er dyktige innen sitt fagområde.
Arve har stilt opp og laget våre hjemmesider som er blitt meget godt
mottatt av både våre medlemmer og andre. Sidene er mere enn bare
hjemmesider, da de også fungerer for forbundet og kretslagene som
medlemsdatabase med mulighet til å få sendt ut medlemsinformasjon. Det
gjenstår en gjestebok og noen sider som skal brukes i forbindelse med
avtalen mellom forbundet og Gjensidige. (Dette vil komme på plass i løpet
av januar.)
I tillegg til å utvikle hjemmesider har Ståle utviklet flere meget gode
løsninger for brannvesen. Dette er et program som heter DMBrann og
består av moduler til feiing (og tilsyn med fyringsanlegg), tilsyn (av
særskilte brannobjekter), objektsyn, alarmkunde (for 110-sentral) og farlige
stoffer (under utvikling). Det anbefales å bestille en demoversjon av disse
modulene.

DSB, NSO og nesten hele DBE blir nytt direktorat i
Tønsberg.
Av Guttorm Liebe 08.12.02
Regjeringens lokaliseringskabal hva angår til sammen 11 statlige
tilsynsorgan, endte med forslag om at nytt Direktorat for Beredskap og
Samfunnssikkerhet (DBS?) blir bestående av hele DSB, hele NSO og det
aller meste av DBE lokalisert utenfor Oslo, slik NBLF ønsket det.
Les mer på våre hjemmesider!

Snart 1000 medlemmer registrert!
Av Per Ole Sivertsen 18.12.02
Nå er det snart 1000 medlemmer som har registrert seg via våre
hjemmesider – Meget bra. Dersom du vet av noen medlemmer som ikke
mottar E-post fra forbundet skyldes det at E-postadressen ikke er registrert
i vår database. Etterregistrering av E-postadressen kan gjøres av
vedkommende selv eller en i styret i kretslaget.
PS! For de som ikke vet Brukernavn og Passord er det nå mulighet til å
klikke på Logg inn i menyen for deretter å be om å få tilsendt disse
opplysningene som E-post. Logg deg inn og fyll ut flest mulig felt!

