
 
 
 
 
 
Til medlemmer av BFO 
 
 
          Lysaker, 17.03.2020 
 
 
Innkalling, sakliste og saksdokumenter til årsmøte i 
Brannfaglig Fellesorganisasjon 
 
Det vises til tidligere utsendte varsel om årsmøte. I henhold til vedtektenes § 11 oversendes herved 
innkalling med sakliste og saksdokumenter til årsmøtet: 
 
Dato: Onsdag 31. mars 2020  
Sted: Møtet gjennomføres på Skype  
 
Dagsorden: 

1. Valg av møteleder og referent 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 

4. Årsberetning 2019  

5. Regnskap med revisors beretning for 2019 

6. Fastsettelse av årskontingent 2021 og budsjett for 2020 

7. Innkomne saker  

8. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomite 2020-2021  

9. Valg av sted for neste årsmøte 

 
 
Med vennlig hilsen  
Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) 
 
 
 
 
Hugo Haug 
Styrets leder  
 
 
 



INNHOLD: 
1. OM BRANNFAGLIG FELLESORGANISASJON ....................................................................................... 2 

1.1 Formål og verdigrunnlag ......................................................................................................... 2 

1.2 Medlemmer ............................................................................................................................. 2 

1.3 Styrets arbeid og sammensetning ............................................................................................ 2 

1.4 Styrets leder har ordet ............................................................................................................. 3 

1.5 Administrasjon og sekretariat.................................................................................................. 4 

2. ØKONOMI ........................................................................................................................................................ 5 

2.1 Generelt ................................................................................................................................... 5 

2.2 Medlemskontingent ................................................................................................................. 5 

2.3 Revisjon ................................................................................................................................... 5 

3. REGNSKAP, NOTER OG REVISORS BERETNING ....................................................................................... 6 

3.1 Regnskap 2019 ........................................................................................................................ 6 

3.2 Balanse 2019 ........................................................................................................................... 7 

3.3  Noter 2019 ............................................................................................................................... 8 

3.4 Revisors beretning ................................................................................................................... 9 

4. AKTIVITETER/SAKER ................................................................................................................................ 12 

4.1 Medlemsinformasjon og kontakt med medlemmer ............................................................... 12 

4.2 Kurs og konferanser  ............................................................................................................. 12 

4.3 Forskjellige høringer og innspill til politisk behandling ....................................................... 12 

4.4 Ekstern kontakt ...................................................................................................................... 13 

4.4.1 Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS) ........................................ 13 

4.5 Prosjekter og aktiviteter ........................................................................................................ 13 

4.5.1 ISO 9001-sertifisering av bedrifter ................................................................................ 13 

4.5.2 Sertifisering av brannsikringsmontører .......................................................................... 13 

4.5.3 BFO Fagkomitéer........................................................................................................... 13 

4.5.4 Aktivitetsrapporter fra BFO Fagkomitéer ...................................................................... 14 

4.5.5 Tunnelsikkerhetskonferansen 2019 ............................................................................... 15 

4.5.6 Digitalisering av Håndbok for byggeiere ....................................................................... 15 

4.5.7 Prosjektarbeid og godtgjørelse ....................................................................................... 15 

5. MARKEDSFØRING OG SOSIALE MEDIER ............................................................................................ 15 

  



   
 

Styrets redegjørelse for 2019-2020   Side 2 
 

1. OM BRANNFAGLIG FELLESORGANISASJON 
Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) er en organisasjon for leverandører av varer og tjenester innen 
det branntekniske fagfelt, samt for private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og 
som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter. Foreningen 
tilrettelegger for formidling av erfaringer og kunnskap til og mellom medlemmene, og jobber for å 
ivareta medlemmenes interesser og brannbransjens rammevilkår. Som ledd i dette arbeidet legger vi 
vekt på å være en aktiv bidragsyter i ulike råd, prosjekter, komiteer og utvalg.  
 

1.1 Formål og verdigrunnlag  

BFOs formål er å skape gode betingelser for alle aktører innen det branntekniske fagfelt, slik at det 
oppnås bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Dette søkes oppnådd ved:  
 å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme 

sine interesser 
 å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør 

gjelde 
 å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd 
 å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser 
 å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter 

 
BFOs verdigrunnlag:  

 Inkluderende (BFO behandler alle aktører med respekt og verdighet) 
 Åpen (BFO gir og deler informasjon, organisasjonen ivaretar alle aktører) 
 Ærlig (BFO fremtrer sannferdig og med integritet) 
 Innovative (Innovative arbeider for å utvikle brannfag) 
 Utfordrende (Tørre å stille spørsmål ved «etablerte sannheter») 

 

1.2 Medlemmer 
Antall medlemmer har i perioden vært stabil og teller 104 bedrifter pr 31.12.2019 mot 104 bedrifter pr 
31.12.2018. Medlemmene er en blanding av private og offentlige selskaper. Fordelingen på de ulike 
medlemskategoriene er som følger:  

- Passiv brannsikring og byggteknisk brannvern – 36%  
- Rådgivere og utdanningsinstitusjoner – 27%  
- Eiendomsforvaltere – 18%  
- Slokkesystemer – 12% 
- Brannalarm, talevarsling og ledesystemer – 7% 
 

1.3 Styrets arbeid og sammensetning  
Det ble i perioden avholdt åtte ordinære styremøter. Styret har vært engasjert i gjennomføringen av 
BFO-uka 2019 og Brannsikkerhetskonferansen 2020. Styrets medlemmer har også pleiet kontakt med 
aktuelle offentlige myndigheter og andre organisasjoner i brannbransjen.  
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Styret i BFO har i 2019 (fra årsmøtet 22.05.19) bestått av:  

Leder    Hugo Haug     Omsorgsbygg Oslo KF 
Nestleder  Bjørn Harald Tømmerbakk  COWI AS 
Styremedlemmer  Kirsten Sannes    Norgem AS 
   Jan Hantho    Fire Eater AS 
   Håkon Winterseth   Firesafe AS 
   Eivind Moen    Protecta AS 
   Bengt Slettli    Total Brannsikring AS 
Varamedlemmer  Nina Høm    Sweco AS 
   Bjarne Christian Hagen   Høgskulen på Vestlandet (HVL) 

 

Styreleder, nestleder og administrasjonsleder i BFO utgjør arbeidsutvalget (AU) og har forberedt 
styremøter. Blant sakene som styret og AU har arbeidet med i perioden er: 

 Medlemsinformasjon og kontakt med medlemmer 
 Arbeid med kurs og konferanser 
 Høringer og innspill til politisk behandling 
 Ekstern kontakt og deltakelse i samarbeid med organisasjoner  
 Prosjekter og aktiviteter 
 Planlegging og gjennomføring av årsmøte 2020 
 Arbeid med standardisering gjennom deltakelse i standardiseringskomiteer. 

 

1.4 Styrets leder har ordet 

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har lagt bak seg en særdeles begivenhetsrik periode 2019/20, og 
den første perioden med profilering på sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Twitter og med 
nettavisen Brennaktuelt.no.  

Den økonomiske situasjonen for BFO er god og under kontroll, og medlemsmassen stabil.  

Styret har samarbeidet godt med svært mange og forskjellige saker gjennom året, med en 
aksjonsplan som verktøy, tydelig ansvarsfordeling og frister for faste og løpende oppgaver. Mange av 
disse er beskrevet i andre kapitler i årsberetningen. 

Men uten vårt sekretariat, Quality Norway (QN), hadde ikke dette gått.  Fra og med 2020 vil QN 
endre sin organisasjon, slik at det blant annet blir mer og bedre salg / markedsføring av våre 
arrangementer.  Dette regner vi med vil øke deltakelsen ved disse arrangementene, og gi oss økende 
antall medlemmer. 

Gjennom perioden har vi levert kurs, e-kurs og konferanser av høy faglig kvalitet, også som 
kontaktskapende møteplasser for våre medlemmer.   Jeg vil spesielt trekke frem 
Brannsikkerhetskonferansen i Stavanger på tampen av mai, hvor vi i samarbeid med enerWE klarte å 
få programkomité og forelesere fra øverste hylle rundt temaet; Katastrofebrann. Nyvinningen fra 
2018; BFO-uka, ble videreført med godt resultat på Gardermoen i september.  

Energisenteret (EIS) ved Hunderfossen Familiepark er et av landets mest besøkte opplevelsesparker, 
og har i mange år fokusert på informasjon, opplæring og utstillinger knyttet til energiproduksjon og 
el-sikkerhet.  BFO deltar nå som partner og rådgiver for den nye utstillingen om brann- og el-
sikkerhet i landbruket, som ble åpnet juni 2019.  
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Vi opplever at BFO blir en stadig viktigere aktør i brannvernarbeidet i Norge, blant annet gjennom 
deltakelse i høringer fra myndighetene og i standardiseringsarbeider m.m.  

Ikke minst vårt langvarige arbeid for opprettelse av en fast og uavhengig Brannkommisjon, medførte 
at vi sist høst hadde et møte med Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og 
hennes stab, og redegjorde for saken. Magefølelsen etter møtet er god.  Dessverre ble det i januar 
endringer i Regjeringen, igjen, men vi fortsetter ufortrødent vårt arbeid mot de «nye koster». 

En av styrets viktigste ambisjoner er å komme bedre kontakt med organisasjonens medlemmer, og 
dra nytte den kunnskap og den erfaring som finnes blant medlemmene.   Derfor sendt vi ut en 
medlemsundersøkelse på høsten, for å få tilbakemeldinger om vi er i takt med tiden og 
medlemsmassen.  Dessverre må vi erkjenne at svarprosenten var lav, og dermed også at grunnlaget 
for eventuelle kursendringer svakt.  Vi håper at flere medlemmer kan bidra med sin kompetanse, 
både innad i organisasjonen gjennom deltakelse i komitéer, råd og utvalg, men også delta i høringer 
fra myndighetene og Standard Norge. 

Vi ønsker også at våre medlemmer skal oppfatte det som enkelt å delta med ris, ros og tanker for 
hvordan organisasjonen kan utvikle seg videre. 

Brennaktuelt.no er en storsatsning for oss, både økonomisk og arbeidsmessig, og vi ser etter 
lanseringen 1.november at vår nettavis brer om seg med daglig lesning og ukentlige nyhetsbrev.  Jeg 
vil rette en spesiell takk til vår ansvarlige redaktør Synnøve Haram og leder av redaksjonsutvalget 
Håkon Winterseth, som har stupt ut i dette arbeidet med krum hals.  Den inngåtte avtalen med 
Salgsfabrikken om annonsesalg, svarte ikke til forventningene, og ble sagt opp på tampen av januar.  
Følgelig arbeider styret i skrivende stund med å få på plass en ny avtalepartner for annonsesalg. 

På vegne av styret takker jeg for samarbeidet i 2019-20, og ser frem til at vi sammen kan fremme 
bedre brannvern for liv, miljø og verdier i årene som kommer. 

 

Hugo Haug, styreleder 31.01.2020 

 

1.5 Administrasjon og sekretariat 

Quality Norway AS (QN) har i perioden vært foreningens sekretariat, og ivaretar også foreningens 
aktiviteter med hensyn til kurs, seminarer og konferanser.  

Arild Nybø er daglig leder. Birte Løken/Ole Tufte ivaretar funksjonen som foreningens 
administrasjons- og studieleder. Tjenesteleveransen er definert i egen avtale mellom BFO og Quality 
Norway. Ytterligere informasjon om Quality Norway finner du på www.qualitynorway.no  
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2. ØKONOMI  

2.1 Generelt  
Regnskap 2019 

Regnskap for 2019 viser en sum inntekter på 1 049` som er noe lavere enn budsjettert.  

Da BFO kjører «netto» regnskap med fordeling av inntekter med QN på prosjekter, vises ikke den 
samlede omsetningen for BFO i regnskapene.  Omsetningen har for BFO årsmøte med 
brannsikkerhetskonsferansen 2019 og BFO uka vært på 1,024 mill., mens det i regnskapet er netto 
inntekt på disse to arrangementene på ca. 244`.  Den lave inntekten for 2019 er et resultat av lite 
samlede «inntekter» på konferansene i 2019.  

Resultat er minus 244`mot budsjettert minus 89`.  På slutten av 2019 ble det igangsatt prosjekt 
«BRENNAKTUELT» hvor der er påløpt noen oppstartskostnader som sammen med mindre inntekter 
gir et litt dårligere resultat enn budsjettert. 

Balansen viser at BFO har ca. 1,2 mill. på bok, som er ca. det samme som EK. 

Budsjett 2020 

Budsjett 2020 viser en høyere inntekt og utgifter enn de foregående år, da annonsesalg og utgifter på 
drift av «Brennaktuelt» kommer inn som en vesentlig del av den økonomiske aktiviteten til BFO.  

I oppstartsåret for Brennaktuelt har styret regnet med at utgiftene vil være noe større enn inntekter, 
slik at regnskap for BFO 2020 har et budsjettert resultat på ca. 146` i minus. 

NB! Budsjett er vedtatt i styret før koronaepidemien var over oss, slik at vi må forvente endrede tall 
mht. avlyste kurs og aktiviteter.  

Bengt Slettli, styremedlem i BFO  

2.2 Medlemskontingent  
Medlemskontingenten for 2020 er kr 6.000,- for firmaer som identifiseres via sitt 
virksomhetsnummer.  

Kontingenten har vært uforandret siden 2017. 

2.3 Revisjon  
Foreningens regnskap revideres av BDO AS ved statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård.  

 

Lysaker, 04.03.20 

 

 

Hugo Haug 
Styrets leder 
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3. REGNSKAP, BALANSE, NOTER OG REVISORS BERETNING  

3.1 Regnskap 2019 

 



   
 

Styrets redegjørelse for 2019-2020   Side 7 
 

3.2 Balanse 2019  
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3.3  Noter 2019  
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3.4 Revisors beretning 
 

 

 

Uavhengig revisors beretning 

Til årsmøtet i Brannfaglig Fellesorganisasjon: Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Brannfaglig Fellesorganisasjons årsregnskap. 

 

 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik 
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 
disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov 
og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens 

Årsregnskapet består av: 

Balanse per 31. desember 2019 
Resultatregnskap for 2019 
Oppstilling over endringer i egenkapital 
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
organisasjonens finansielle stilling per 31.
desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. 
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regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som 
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt 
drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet. 

 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

Oslo, BDO AS 

 

Øyvind Hjemgård  

Statsautorisert revisor  

(Elektronisk signert) 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap 
med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av 
uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.   

 

Penn30 
Signatureneidette dokumentet erjuridisk bindende.Dokument signert med "Penneo"' - sikker digital signatur". 

De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor. 
 

nMed min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdetidette dokument.• 
 

Øyvind Hjemgård 
Partner 

På vegne av: BDO AS 

Serienummer. 9578-5999-4-2146438 

IP: 188.95.xxx.xxx 

2020-03-16 15:29:44Z                                            =: banklD 
 

 
Dokumentet er signert digitalt. med Penneo.com . Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-

utregnede hash-verdien avdet opprinnelige dokument Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All 

kryptografisk. bevis er integrert idenne PDF,for fremtidig validering(hvis nødvendig}. 

 
Hvordan bekrefter atdette dokumentet erorginalen7 
Dokumentet er beskyttet avettAdobe CDSsertifikat. Nårduåpner dokumentet i 

 
 
Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e- signature senricll! <penneo@penneo.com>. 
Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blittendret 

 
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet. med Penneo validator - 

https://penneo.com/validate 
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4. AKTIVITETER/SAKER 

4.1 Medlemsinformasjon og kontakt med medlemmer  
Medlemsinformasjon ligger på foreningens nettside www.bfobrann.no. Administrasjonen sender ut 
BFONytt i form av epost til ansatte i medlemsbedrifter minst fire ganger i året. I tillegg får 
medlemmene tilsendt eposter med informasjon om aktuelle kurs og konferanser. 
 

4.2 Kurs og konferanser  
BFO utvikler og gjennomfører kurs og konferanser med solid faglig tyngde og bredde. All 
dokumentasjon for avholdte arrangementer er tilgjengelig for deltakerne på MIN SIDE – se 
www.bfobrann.no. På samme nettside finner en alltid oppdatert oversikt over tilgjengelige 
arrangementer.  
 
Siden forrige årsmøte er det gjennomført 6 arrangementer med totalt 284 deltakere*:  
 
22.05.19 Brannsikkerhetskonferansen 2019, Stavanger (65 deltakere) 

Tema: Er vi forberedt på neste store katastrofe? Hva har vi vært av tidligere branner? 
 
17.-19.09.19 BFO-uka 2019, Gardermoen (102 deltakere) 

Tema: Hvordan påvirker ny kunnskap og teknologi bransjen fremover? 
 

28.01.20 Kurs brannalarm og talevarslingsanlegg (26 deltakere) 
 

29.01.20 Kurs utvendig brannbeskyttelse av tre og bruk av heis til evakuering (13 deltakere) 
 
Nettkurs Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Grunnkurs (41 deltakere) 

Nettkurs med løpende opptak. 
 
Nettkurs Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Spesialisering (37 deltakere)  

Nettkurs med løpende opptak. 
 
* Noen av deltakerne deltar også som forelesere. 
 

4.3 Forskjellige høringer og innspill til politisk behandling  
BFO har i rapporteringsperioden sendt innspill til myndighetene på følgende saker: 

 

Etablering av fast brannkommisjon 

BFO har i en årrekke arbeidet for etablering av en fast offentlig og uavhengig Brannkommisjon, etter 
en modell lik Havarikommisjonen for transport, og kommunisert dette direkte med politisk ledelse i 
Justis- og Beredskapsdepartementet. Vi fikk endelig til et møte med statsråd Tybring-Gjedde og 
hennes stab på høsten 2019, og fikk redegjort for saken og vårt håp for det videre arbeidet og 
fremdriften.  Tilbakemeldingen i møtet var positiv, og vi forfølger dette videre. 
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Høringssvar på forslag til endringer arbeidsmiljøforskriftene 
BFOs høringssvar ble levert 23.09.2019. 

Byggkvalitetsutvalget 

Byggkvalitetutvalget skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Utvalget 
ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverte sin rapport og innstilling til KMD februar 2020.  
BFO v/ Vidar Seterløkken har vært representert i referansegruppen som utvalget har sparret med.  
 

4.4 Ekstern kontakt 
Det gjøres et stort arbeid i BFO rettet mot aktører i bransjen, så som myndigheter, forsikring, 
næringslivet, organisasjoner og privatpersoner. Det er viktig for BFO å ivareta den brede 
kontaktflaten godt. 
 

4.4.1 Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS)  
BFO er medlem i Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS), med Runar Berget 
(Nokas brannkonsult AS) som styremedlem og Jarl Tonning (Nokas Brannkonsult AS) som 
varamedlem.  
 

4.5 Prosjekter og aktiviteter 

4.5.1 ISO 9001-sertifisering av bedrifter  
BFO-Standarden innen passiv brannsikring ble oppdatert og akkreditert etter ISO 9001:2015.  
Det er Norsk Sertifisering som er valgt som sertifiseringsorgan, og som vil revidere den enkelte 
virksomhet sitt kvalitetssystem. Det ser ut som passiv-bransjens avventer kommunaldepartementets 
behandling av Byggkvalitetsutvalget anbefalinger (av februar 2020) før de velger å sertifisere seg, 
både for å vise at de leverer på kvalitet, og som et konkurranseelement overfor useriøse aktører. 
 

4.5.2 Sertifisering av brannsikringsmontører  
BFO etablerte for noen år siden en e-opplæring for montører innen passiv brannsikring, med 
innledende obligatorisk grunnkurs og deretter spesialiserende kurs innen ett eller flere 
deltema. Det er NEMKO som er sertifiseringsorgan, og som står for eksaminering og sertifisering 
etter fullførte kurs.  Den første sertifiserte brannsikringsmontøren fikk høytidelig utdelt sitt sertifikat 
ved Brannsikkerhetskonferansen i Bergen mai 2018, men av samme årsak som for sertifisering av 
bedriftene, og det er mange som nå er avventende til hvilke kompetansekrav myndighetene vil stille. 
 

4.5.3 BFO Fagkomitéer 
Fagkomitéene følger de retningslinjer som styret har vedtatt, og som ligger tilgjengelig på 
www.bfobrann.no. Styrets ambisjon med etableringen er at fagkomitéene skal bidra til utvikling av 
fagområdet, være et kompetanseforum, og gi medlemmene tilgang til nettverk og utvikling. 
Fagkomiteene skal også gi styret en faglig støtte i enkeltsaker og høringer innen sitt område.  
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4.5.4 Aktivitetsrapporter fra BFO Fagkomitéer 

Fagkomiteen for aktiv brannsikring, brannalarm og slokkesystemer  
Det har vært lite aktivitet denne perioden, men komiteen håper å komme sterkere tilbake i 2020, 
blant annet med Slokkekonferansen 3.-4. juni 2020. 
 

Fagkomiteen for eiendomsforvaltere 

Fagkomitéen for eiendomsforvaltere hadde et møte 18. juni, hvor Per Henning Samuelsen påtok seg 
å være stedfortreder for leder av fagkomitéen. Ullensaker kommune ble nytt medlem i BFO i 
november 2019 og er også forespurt om å bli medlem i fagkomitéen. Det samme er Kultur- og 
Idrettsbygg, Statsbygg, Boligbygg m.fl. Svar avventes.  
 
Nåværende medlemmer av fagkomitéen ble på møtet 18. juni enige om å forsøke å etablere et 
nettverk/ tverrfaglig forum som har møter á 2 – 3 timer noen ganger pr. år (3 - 4), og som er 
temabasert, med erfaringsutveksling, diskusjon av div. problemstillinger etc. Tema velges før hvert 
møte. Fagkomitéen møtes for eksempel også på Gardermoen ett par ganger i året, for de som har 
lang reisevei. Invitere alle eiendomsforvaltere til å delta på møtene uten å være med i komitéen. Der 
det er hensiktsmessig kan også (et fåtall) medlemmer delta via Skype e.l. 
 
Leder av komiteen har sendt info e-post/ invitasjon til hovedkontakten hos alle eiendomsforvaltere 
som er medlemmer i BFO og avventer tilbakemelding om interessen for å delta i nettverk som 
beskrevet. Nytt møte tenkes avholdt i slutten av første kvartal 2020.  
 
 
Fagkomiteen for rådgivere og utdanningsinstitusjoner 
Det har ikke vært aktivitet i fagkomiteen i perioden. 
 

Fagkomitéen for passiv brannsikring / utførende byggteknisk brannvern 
Tilsvar til en artikkel på bygg.no i januar 2019 der en leverandør hevdet at alle ‘kan ta branntettingen 
selv’. På vegne av en samlet passivbransje skrev styreleder Hugo Haug en tekst med fokus på 
viktigheten av korrekt utført passiv brannsikring. 

Utarbeidet et dokument med presiseringer rundt temaet ‘erklæring av ansvarsrett’, noe store deler 
av bransjen har slitt med over tid. 

Det er ønskelig med enda større interesse rundt ordningene vi har for opplæring og sertifisering. 

BFO har besluttet at vi deltar på ett av to årlige møter i EAPFP. Atle Killerud i Firesafe og Eivind Moen 
i Protecta deltar på vegne av BFO i dette forumet. Grunnet kommunikasjonsutfordringer med 
administrasjonen i England og andre gjøremål ble vi forhindret fra å delta i 2019. Vi kommer sterkere 
tilbake i 2020.  
 

Fagkomitéen for ledesystemer  
Det har ikke vært noen aktivitet i fagkomiteen for ledesystemer i perioden.  
 
Fagkomiteen for EL-sikkerhet 
Det har ikke vært noen aktivitet i fagkomiteen for EL-sikkerhet i perioden.  
 
Fagkomiteen for brannutredning  
Det har ikke vært noen aktivitet i fagkomiteen brannutredning i perioden.  
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4.5.5 Tunnelsikkerhetskonferansen 2019 

BFO er representert i programkomiteen til Tunnelsikkerhetskonferansen, denne arrangeres av 
Norwegian Tunnel Safety Cluster som er en Arena godkjent PRO Klynge – med fornyet status i 2019.  

Denne konferansen har historisk blitt arrangert i Stavanger (3 ganger) og ble i 2019 arrangert i Oslo 
for første gang. Komiteen har også snudd litt på fokus og prøver å tilnærme seg et mer «bakkenært» 
arrangement som skal være mer direkte nyttig for medlemmene i Klyngen, herunder mange i BFO. 

Konferansen ble avholdt den 4/12-2019 på Ingeniørenes hus i Oslo sentrum med full sal.  

4.5.6 Håndbok for byggeiere  
Håndbok for byggeiere er nå digitalisert og resultat er å finne på www.bfobrann.no. Dermed er 
håndbokens innhold lett tilgjengelig på alle plattformer. Videre planer: Tilbakemeldinger vi har fått 
ansporer til å styrke håndboken innen enkelte felt, for eksempel risikoanalyse. Bokens arbeidskomite 
og våre medlemmer vil få oppfordring til å komme med innspill i arbeidet som er berammet til 2020. 

4.5.7 Prosjektarbeid og godtgjørelse  
Styret har med virkning fra og med 2017 besluttet at arbeid som ikke kan forventes utført som rent 
dugnadsarbeid, skal godtgjøres. Dette både for at arbeidene skal leveres med god kvalitet til rett tid, 
og være forpliktende for den som påtar seg oppdrag. I første omgang vil dette være myntet på 
programkomitéer for kurs/konferanser, kurs- og prosjektledere. Det er utarbeidet en fast avtalemal 
for slike oppdrag.  
 

5. MARKEDSFØRING OG SOSIALE MEDIER 
Brennaktuelt – https://brennaktuelt.no/   
Mot slutten av 2018, så skjedde det en endring i Brann & Sikkerhets (fagbladet utgitt av 
Brannvernforeningen) redaksjon hvor Synnøve Haram og Thor Adolfsen (hhv. redaktør og journalist) 
sluttet.  

BFO styret har flere ganger hatt oppe dette med synlighet i samfunnet og kommunikasjon med både 
samfunn, marked og ikke minst medlemmene. Dette med god kommunikasjon er en utfordring for 
enhver interesse organisasjon. 

Styret så mulighetene som åpnet seg når slik kompetanse plutselig blir tilgjengelig og vi tok kontakt 
med Synnøve Haram tidlig i 2019 for å opprette kontakt og utrede potensielle muligheter for 
samarbeid. 

En prosjektgruppe ble etablert for dette samarbeidet og det resulterte i at BFO nå er utgiver av det 
heldigitale fagmagasinet «Brennaktuelt» med Synnøve Haram som ansvarlig redaktør. Første 
utgivelse skjedde den 1/11-2019. Bladet forventes å være i en oppbyggingsperiode også igjennom 
2020. 

Brennaktuelt skal være selvfinansierende med annonser og dekke hele markedet innenfor 
brannsikkerhet, inkludert fagartikler, arrangementsoversikt, salgsannonser, ledige stillinger, 
debatter, osv.   

Vi håper våre medlemmer tar godt imot denne satsningen innenfor kommunikasjon og melder seg på 
nyhetsbrevet som sendes ut ukentlig. Brennaktuelt skal være den foretrukne informasjonskilden i 
brann-bransjen og alle oppfordres til å sende inn tips og nyheter av forskjellig slag til 
redaksjonen@brennaktuelt.no samt å være velvillige til å kjøpe annonseplass og å bruke 
Brennaktuelt når stillinger skal lyses ut. 
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BFO på sosiale medier 
Nyheter publiseres jevnlig på LinkedIn og Twitter.  

Nyheter og kurs som legges ut på nettsidene publiseres parallelt på Facebook og LinkedIn. Både 
nettsider og sosiale medier viser god aktivitet og et stigende antall besøkende. Vi oppfordrer 
medlemmer til å dele informasjon som legges ut. 
 

Hjemmeside – www.bfobrann.no 
Hjemmesidene oppdateres fortløpende med nyheter, kurs- og konferanseoversikter samt annet 
relevant informasjon.  
 
MIN SIDE funksjonen 
Logg inn via lenke på BFOs hjemmeside. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke denne 
funksjonen og vi ser gjerne at en oppdaterer sin registrerte informasjon. Vi gjør også oppmerksom på 
at alle kursdeltakere som går inn på MIN SIDE, vil her finne all dokumentasjon etter gjennomført 
arrangement.  

 
 

 

 



   
 

 

 

Brannfaglig Fellesorganisasjon 

 

 

Årsmøte 31. mars 2020  

 

 

Møtet gjennomføres på Skype  



   
 

 

Brannfaglig Fellesorganisasjon 
Årsmøte 31. mars 2020  
 
 

Saksliste/dagsorden: 

1. Valg av møteleder og referent  

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 

4. Redegjørelse for 2019-2020  
Se vedlegg Redegjørelse 2019-2020 

5. Regnskap med revisors beretning for 2019  
Se vedlegg Redegjørelse 2019-2020 

6. Fastsettelse av årskontingent 2021 og budsjett for 2020 

7. Innkomne saker  
- Vedtektsendringer  
Gjeldende vedtekter for BFO er vedlagt som eget dokument 

8. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 

9. Valg av sted for neste årsmøte 

 

 

 

  



   
 

Brannfaglig Fellesorganisasjon 
Årsmøte 31. mars 2020  
 
DAGSORDEN 
 
SAK 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 

 

VEDTAK: 

 

SAK 2. Godkjenning av innkalling 
 

VEDTAK: 

 

SAK 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 

 
VEDTAK: 
 

SAK 4. Årsberetning for 2019 

Årsberetning og regnskap 2019 for BFO er vedlagt som eget dokument. 
 

VEDTAK: 

 

SAK 5. Regnskap med revisors beretning for 2019 

Årsberetning og regnskap 2019 for BFO er vedlagt som eget dokument. 
 

VEDTAK: 

 

  



   
 

SAK 6. Fastsettelse av årskontingent 2021 og budsjett for 2020 

Årskontingent 2021 

Medlemskontingenten i BFO gjeldende for 2020 er kr 6.000,- for firmaer som identifiseres via sitt 
virksomhetsnummer. 
Styret foreslår at kontingent for 2021 økes med kr 1000 til kr 7000,-. 
 

VEDTAK: 

 

Budsjett for 2020 

 

 
 

   

Budsjett 2019 
 

Resultat 2019 
 

Budsjett 2020 
KONTO  

Medlemskontingent 
 

700 000 
 

630 000 
 

620 000 3100 
3900-3901 Renter og purregebyr 1 500 1 942 1 500 
3130 BFO årsmøte og årsmøtekonferanse 140 000 1 665 100 000 
3160 Inntekter annonsesalg web + i håndbok byggeiere 100 000 30 000 50 000 
3170 Inntekter fra kurs og prosjekter 500 000 359 150 250 000 
3150 Andre salgsinntekter (Salg av kompendier og materiell) 1 500 26 786 5 000 
Ny inntektskonto BFO uka 200 000 
Ny inntektskonto Inntekter annonsesalg Brennaktuelt 600 000 
Ny inntektskonto Netto Inntekt Brannalarm,tale og heis - netto inntekt 30 000 
SUM INNTEKTER 1 443 000 1 049 543 1 856 500 
 
4000 

 
Kjøp av admin- og sekretariatstjenester 

 
464 920 

 
464 990 

 
474 290 

4001 Administrasjon- og kontorkostnader, inklusive økonomi og regnskap 71 600 71 600 73 032 
4002 Arbeidskostnader forbundet med drift av digital medier (web, sosiale medier) 10 200 10 200 10 404 
4010 Revisjon og advokathjelp 30 000 30 063 30 664 
4020 Styrets utgifter 150 000 137 004 175 000 
4030 BFO årsmøte og årsmøtekonferanse - - - 
4032 Nordisk og internasjonal møtedeltagelser 20 000 - 20 000 
4040 Markedsaktiviteter (brosjyrer etc) 75 000 61 193 75 000 
4041 Web og sosiale medier (lisenser, driftskostnader, vedlikehold, utvikling) 75 000 26 406 75 000 
4042 Stipend 75 000 50 000 50 000 
4050 Kontingent i andre foreninger 40 000 28 184 35 000 
4055 Avskrevet kontingent 18 000 - 40 000 
4060 Diverse prosjekter 500 000 3 920 200 000 
4061 Prosjekt - utvikling og videreutvikling av e-læringskurs - 21 065 20 000 
4062 Prosjekt - sertifiseringsprosesser - 13 752 20 000 
4063 Prosjekt - håndbok for byggeiere - 16 575 20 000 
4064 Prosjekt - tunnelsikkerhetskonferansen - - - 
4065 Prosjekt - utstilling Energisenteret EIS - 62 800 - 
4090 Diverse kostnader 2 500 35 726 30 000 
Ny kostnadskonto Teknikkleverandør Brennaktuelt  125 000 
Ny kostnadskonto Utgifter redaktør Brennaktuelt 260 550 500 000 
Ny kostnadskonto Godtgjørelse programkomite 30 000 
SUM UTGIFTER 1 532 220 1 294 028 2 003 390 
     
RESULTAT  -89 220 -244 485 -146 890 

 
Oslo, 04. mars 2020 

 

   
 

Hugo Haug                                   Birte Løken 

 

 
 



   
 

VEDTAK:  

 

SAK 7. Innkomne saker  
I henhold til vedtektenes §11 må saker som ønskes behandlet på årsmøtet være styret i 
hende senes 4 uker før årsmøtet.  

 

Styret foreslår følgende vedtektsendringer:  

Gjeldende vedtekter for BFO er vedlagt som eget dokument 

 

§ 11 ÅRSMØTET, punkt 4. 

Nåværende ordlyd:  
Årsberetning 

Foreslås endret til:  
Årsrapport 

Begrunnelse:  
Quality Norway sin revisor BDO har gjort oss oppmerksom på at siden vår organisasjon i 
henhold til Lov om årsregnskap (regnskapsloven) § 1-6 «Små foretak» er definert som et lite 
foretak, er vi ikke forpliktet til å utarbeide det loven kaller en årsberetning.  

Dersom vi likevel velger å utarbeide en rapport/informasjon om året og kalle dette en 
Årsberetning, inneholder regnskapslovens § 3-3a. «Årsberetningens innhold for 
regnskapspliktige som ikke er små foretak» en rekke formelle krav til hva en årsberetning 
skal inneholde.  

For å unngå å måtte imøtekomme alle disse for oss unødvendige kravene, anbefaler revisor 
oss derfor å omdøpe det vi tidligere kalte Årsrapport. 

Lov om årsregnskap m.v (regnskapsloven) § 1-6. «Små foretak» lyder som følger: 

«Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 (Store foretak) og 
som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 

1.            salgsinntekt: 70 millioner kroner, 

2.            balansesum: 35 millioner kroner, 

3.            gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.» 

Forslag til vedtak:  

Styret foreslår på denne bakgrunn at det som i vedtektenes §11 punkt 4. er kalt 
Årsberetning, endres til «Årsrapport». 

 

VEDTAK:  
 

 



   
 

§10 Stemmerett – endringsforslag fra Jan Ragnar Folvik: Etter teksten; «Medlemmer kan 
representeres ved fullmakt». Her ønsker Folvik en tilleggstekst; «Kun 2 fullmakter pr. 
deltager på årsmøtet». Styret støtter forslaget, slik at man unngår uheldige utslag av at 
enkeltmedlemmer kan stille med et ubegrenset antall fullmakter 

Forslag til vedtak: 

Styret foreslår på denne bakgrunn at teksten endres til «Medlemmer kan representeres 
ved fullmakt, med inntil 2 fullmakter pr. deltaker på årsmøtet». 

VEDTAK:  

 

 

 

§13 KOMITEER  

§ 13 KOMITEER, nåværende tekst: Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet 
etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem. 
Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ. Det er utarbeidet 
egne retningslinjer for fagkomiteene. Disse revideres av styret. 

Det er ønskelig å fjerne setningene "Det er utarbeidet egne retningslinjer for fagkomiteene. 
Disse revideres av styret." Begrunnelse:  

De opprinnelige 5 fagkomiteene ble i sin tid opprettet for å gi medlemmene muligheter for 
faglig utvikling, problemløsning og nettverksbygging innen sine spesifikke fagområder. 
Fagkomiteene skulle bestå av ansatte i firmaer som jobber innen de ulike firmaene, og via 
dette arbeidet gi styret i BFO faglig støtte samt komme med gode innspill for eksempel i 
forbindelse med høringsuttalelser. 

Styret ser at det har vært ulik interesse for de ulike fagkomiteene. Noen har hatt en del 
aktivitet, mens andre har hatt mindre eller ingen aktivitet. BFOs fagkomiteer har derved ikke 
fungert som ønsket. Det er derfor hensiktsmessig at styrets ansvar for fagkomiteene avvikles 
og at det blir opp til hvert enkelt fagmiljø å sette sammen komiteer eller grupper etter 
ønsker og behov. 

Forslag til vedtak:  

Fagkomiteene legges ned i sin nåværende form, men det oppfordres til at medlemmene 
oppretter ad hoc-komiteer ved behov. Styret vil legge til rette for ad hoc-komiteer ved at det 
kan søkes om støtte til prosjekter innenfor gitte budsjettrammer. De to siste setningene i 
§13 strykes. Tredje siste setning («Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret 
etter eget initiativ») er dekkende for videre drift og behov. 

 VEDTAK:  



   
 

Øvrige endringer  

Ønskes inntatt under §11 ÅRSMØTET 

Aktivitetsrapport for kalenderåret: Styret mener det er hensiktsmessig at regnskap, budsjett 
og aktivitetsrapport er sammenfallende og følger kalenderåret.    

Forslag til vedtak:  

Regnskap, budsjett og aktivitetsrapport er sammenfallende og følger kalenderåret.    

VEDTAK:  

                                         

 

 

Ønskes inntatt under §12 STYRET: Personopplysningsansvarlig: Frivillige og ideelle 
organisasjoner er pålagt å ha en personopplysningsansvarlig, og styret har besluttet at dette 
ansvaret tildeles en fast rolle i styret fremfor rullering etter styrets sammensetting.» Styrets 
nestleder er foreslått som ansvarlig.   

Forslag til vedtak:  

Styrets til enhver tid gjeldende nestleder er «Personopplysningsansvarlig».   

VEDTAK:  

                                       

  



   
 
SAK 8. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 

Valg av leder, styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
I henhold til vedtektenes §11 punkt 8 skal årsmøte velge styremedlemmer, styreleder og 
varamedlemmer. 

 

BFO ÅRSMØTE 2020 
VALGKOMITEENS INNSTILLING 

1. Valgkomiteen 2020 har bestått av  
- Leder Jarl Tonning, Nokas Brannkonsult AS 
- Johny Strømodden, Nordland Teknikk AS 
- Jan Ragnar Folvik, Malproff AS 
 
 

2. Valgkomiteens vurderinger 
Valgkomiteen har lagt vekt på sammensetning av kompetanse, erfaring, god kontinuitet, 
geografisk spredning, og balanse mellom ulike medlemsinteresser i sine vurderinger av styrets 
sammensetning og velg av kandidater.  

 
3. Status, BFOs styre før Årsmøtet 2020 

Verv i styret Navn Medlemsbedrift Innvalgt 
første gang 

Status 

Styreleder Hugo Haug Omsorgsbygg 
Oslo KF 

2011 På valg i 2020 

Styremedlem 
 

Bjørn Tømmerbakk 
 

Cowi AS 2011 På valg i 2021 

Styremedlem Håkon Winterseth Firesafe AS 2014 På valg i 2020 
Styremedlem Bengt Slettli Total 

Brannsikring AS 
2017 På valg i 2020 

Styremedlem Eivind Moen 
 

Protecta AS 2018 På valg i 2020 

Styremedlem Kisten Sandnes Norgem AS 2019 På valg i 2021 
Styremedlem  
 

Jan Hantho Fire Eater AS 2008 På valg i 2021 

Varamedlem Bjarne Christian 
Hagen 

HVL 2018 På valg i 2020 

Varamedlem Nina Høm Sweco 2019 På valg i 2020 
 

4. Valgkomiteens innstilling 

1 styremedlem som står på valg i 2020 ønsker ikke å ta gjenvalg pga. firmaets policy. Tidligere 
styremedlem Arnstein Fedøy ønsker styreplass og Håvard Eilertsen fra Autronica ønsker styreplass. 



   
Valgkomiteen har hatt samtaler med flere kvalifiserte kandidater til styremedlems- og 
varamedlemsplasser.  

Basert på vurderingen beskrevet i punkt 2 ovenfor har Valgkomiteen enstemmig besluttet å gi 
følgende innstilling til Årsmøtet: 

Faste styremedlemmer: 

 Hugo Haug   Velges som styreleder for 1 år  
 Bjørn Tømmerbakk  Er valgt for 2 år, men må gå ut av styret 
 Jan Hantho   Er valgt som styremedlem for 2 år 
 Kirsten Sandnes  Er valgt som styremedlem for 2 år 
 Håkon Winterseth  Ønsker 2 nye år som styremedlem 
 Nina Høm   Ønsker opprykk fra Vara til styremedlem 
 Arnstein Fedøy  Ønsker inntreden i styret igjen 
 Håvard Eilertsen   Er foreslått av Autronica som styremedlem 

Varamedlemmer:  
Valgkomiteen innstiller følgende til alternativer til valg som varamedlemmer til styret, alle velges for 
1 år:  
 Bjarne Christian Hagen  Høgskolen på Vestlandet 
 Bengt Slettli   Total Brannsikring AS 
 Eivind Moen   Protecta AS 
 Jan Ragnar Foldvik   Malproff AS 
 
Samlet oversikt over BFOs styre i 2020 etter denne innstillingen er vist i vedlegg 1 
Valgkomiteen ønsker og å takke Bjørn Tømmerbakk for sitt arbeid i BFO og ønsker lykke til i 
fremtiden. 

Vedlegg 1 

Etter Valgkomiteens innstilling kan styrets sammensetning bli slik etter årsmøtet 2020*: 

Verv i styret Navn Medlemsbedrift Status 
Styreleder Hugo Haug Omsorgsbygg Oslo KF                   På valg i 2021 
Styremedlem Arnstein Fedøy Slokkesystemer AS På valg i 2022 
Styremedlem Håkon Winterseth Firesafe AS På valg i 2022 
Styremedlem     Nina Høm Sweco AS På valg i 2022 
Styremedlem     Håvard Eilertsen  Autronica Fire & Safety 

AS 
På valg i 2022 

Styremedlem                   Kirsten Sannes Norgem AS  På valg i 2021 
Styremedlem                   Jan Hantho HH Fire-Eater Norge AS På valg i 2021 
Vara Bengt Slettli Total Brannsikring AS        
Vara Bjarne Christian Hagen Høgskulen på 

Vestlandet (HVL) 
 

Vara Eivind Moen      Protecta AS       
Vara Jan Ragnar Folvik Malproff AS  
 



   
*§12 i vedtektene sier at det skal velges 2 varamedlemmer og at det skal være maks 9 personer 
totalt i styret inklusive varamedlemmer. 

 

På vegner av valgkomiteen 

 
Jarl Tonning 
Nokas Brannkonsult 
 

 

VEDTAK: 

 

 

Valg av valgkomite 
I henhold til vedtektenes §13 skal valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. 
Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem.  

Styrets forslag til valgkomite vil bli lagt frem på årsmøtet.  
 

VEDTAK: 

 

SAK 9. Valg av sted for neste årsmøte 

 

VEDTAK: 



   

 

 

 
Vedtekter for Brannfaglig Fellesorganisasjon - BFO Brann 
Vedtatt på stiftelsesmøte 07.05.2003, og sist revidert i årsmøte 22.05.2019  
 
§ 1 NAVN 
Organisasjonens navn er Brannfaglig Fellesorganisasjon. Forkortet BFO Brann. 
 
§ 2 LOKALISERING 
Organisasjonen har sitt sekretariat i Osloområdet. 
 
§ 3 FORMÅL 
Organisasjonens formål er å være den ledende i Norge for å skape gode betingelser for alle aktørene, 
slik at det oppnås bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Dette søkes oppnådd ved:  
• å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme 

sine interesser 
• å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde 
• å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd 
• å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser 
• å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter 
 
§ 4 ORGANISASJONENS VERDIGRUNNLAG 
• Inkluderende (BFO behandler alle aktører med respekt og verdighet) 
• Åpen (BFO gir og deler informasjon, organisasjonen ivaretar alle aktører) 
• Ærlig (BFO fremtrer sannferdig og med integritet) 
• Innovative (Innovative arbeider for å utvikle brannfag) 
• Utfordrende (Tørre å stille spørsmål ved «etablerte sannheter») 
 
§ 5 ORGANISASJON 
Organisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet. Organisasjonen ledes av et styre, jfr. § 11. 
Organisasjonens sekretariat er Quality Norway AS. 
 
§ 6 MEDLEMSKAP 
Medlemmer kan være: 
• Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt. 
• Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med 

dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter. 
• Medlemskapet er knyttet til medlemmets organisasjonsnummer. 
• Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for organisasjonen kan utnevnes til 

æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest to måneder 
før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet. 

 
Andre interesseorganisasjoner kan ikke være medlem 
 
§ 7 OPPTAK AV MEDLEMMER 
Søknad om medlemskap sendes styret. Søknaden avgjøres av organisasjonens styre på fritt grunnlag. 
Styret kan gjøre tilpassede overgangsavtaler om opptak av organisasjoner med deres 
medlemsbedrifter. 
 



   

 

 

§ 8 UTMELDING 
Ønsker et medlem å tre ut av organisasjonen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets 
utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår.  
 
§ 9 ÅRSKONTINGENT 
Hvert medlem betaler en årskontingent til organisasjonen. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet for 
neste år. 
 
§ 10 STEMMERETT 
Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis 
navn skal være oppgitt til styret. Medlemmer kan representeres ved fullmakt. 
 
§ 11 ÅRSMØTET 
Varsel om årsmøtet sendes medlemmene senest 2 måneder før årsmøtet. Årsmøtet innkalles av 
styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles 
på årsmøtet. 
Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. mars- 1. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i 
innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 4 uker før 
årsmøtet. På årsmøtet behandles: 
 
1. Valg av møteleder og referent 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 
4. Årsberetning. 
5. Regnskap. 
6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år. 
7. Innkomne saker 
8. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 
9. Valg av sted for neste årsmøte. 
10. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.  
 
Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med 
alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en 
stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet 
tas avgjørelse ved loddtrekning.  
For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder. 
 
§ 12 STYRET 
Organisasjonens styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 9 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. 
Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, jfr. § 5, og for styret, komiteer og 
øvrige utvalg skal det tilstrebes en lik kjønnsfordeling. 
Som styremedlemmer kan velges personer som er ansatt i medlemsforetak.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Leder 
velges for 1 år, de øvrige for 2 år. 50 % av styremedlemmene velges hvert annet år for å få kontinuitet 
i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år. Det velges 1. og 2. varamedlem, og dersom et 
ordinært styremedlem slutter i perioden, skal varamedlem tre inn i styret.     
Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner 
organisasjonen. Styret kan gi prokura. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 



   

 

 

teller lederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på 
det påfølgende styremøte.  
 
Styrets oppgaver er å lede organisasjonen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og 
formulere organisasjonens politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere 
virksomhetens forløp gjennom sekretariatet. Mellom styremøtene styres BFO av arbeidsutvalget (AU). 
Det er utarbeidet egne retningslinjer for mediestrategi og uttalelser til media. 
 
§ 13 KOMITEER 
Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal 
ha leder, to medlemmer og et varamedlem. 
Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ. 
Det er utarbeidet egne retningslinjer for fagkomiteene. Disse revideres av styret. 
 
§ 14 HEDERSPRISER OG STIPEND 
Organisasjonen kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, 
utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte. 
BFOs stipend kan søkes av medlemsbedriftene, bedriftenes ansatte og fulltidsstudenter. BFO kan også 
vurdere andre søkere dersom søknaden er av særlig stor allmenn interesse for BFO.  
 
Hva BFO behøver for å kunne behandle søknaden: 

• Tema og beskrivelse av oppgaven/forskningen 
o Beskrivelse må synliggjøre at BFO og allmenheten vil ha nytte av oppgaven.  
o Beskrivelse må synliggjøre at det innebærer behov for økonomisk støtte 
o Beskrivelse må ha en plan som beskriver tema og målsetning på en lettfattelig og 

forståelig måte 
o Det må være en tidsramme og enkel plan for kommunikasjon av resultat 

• Det må utarbeides budsjett som viser hva støtten skal benyttes til og oversikt over andre 
aktører som bidrar/ønskes i prosjektet 

• Det skal gjøres to vurderinger/utdelinger. Henholdsvis 1 april og 1 oktober pr år dersom det er 
tilstrekkelig med relevante søkere. Ved første tildeling benyttes maksimalt 50 % av budsjett 
for stipendet, mens for andre utdeling kan resterende beløp tildeles dersom det er 
tilstrekkelig relevante søkere 

• Det blir ikke utdelt forskuddsvist stipend. Stipendet blir utdelt etterskuddsvis mot fremlagt 
kvittering for faktiske relevante utgifter 

 
§ 15 ORGANISASJONENS OPPLØSNING 
Spørsmål om eventuell oppløsning av organisasjonen behandles etter reglene for vedtektsendringer, 
men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste 
ordinære årsmøte. I tilfelle av oppløsning avgjør Årsmøte anvendelsen av eventuelle midler som 
organisasjonen rår over. 
 
§ 16 VEDTEKTSENDRINGER 
Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør 
forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. For 
vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styret kan likevel alltid fremme 
forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 
 



   

 

 

 
 
§ 17 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av 
medlemmene skriftlig forlanger dette. 


