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Innhold
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 gått noe ned, og teller 77 bedrifter pr. 01.01.2022 fra 98 bedrifter pr.
01.01.2021. Nedgangen skyldes blant annet noen fusjoner, men del fleste utmeldingene kom etter
kontingentøkningen som ble vedtatt i desember 2021, og at styret aksepterte utmeldinger fom.
01.01.2022 på denne bakgrunn.
Medlemmene er en blanding av private og offentlige selskaper. Fordelingen på de ulike
medlemskategoriene er som følger:
- Passiv brannsikring og byggteknisk brannvern – 40%
- Rådgivere og utdanningsinstitusjoner – 25%
- Eiendomsforvaltere – 17%
- Slokkesystemer – 10%
- Brannalarm, talevarsling og ledesystemer – 8%
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1.3

Styrets arbeid og sammensetning

Det ble i perioden avholdt åtte ordinære styremøter. Også 2021 ble preget av pandemien, så med
unntak av styremøtet i desember, ble alle styremøter og årsmøter avholdt digitalt. Dette har også
vært hovedregelen i kontakt med aktuelle offentlige myndigheter og andre organisasjoner i
brannbransjen. Styret har samarbeidet godt gjennom året, med en aksjonsplan med tydelig
ansvarsfordeling og frister for oppgavene. Mange av disse er beskrevet i andre kapitler i
årsmeldingen.
Styret i BFO har i 2021 (fra årsmøtet 23.03.21) bestått av:
Leder
Hugo Haug
Nestleder
Håkon Winterseth
Styremedlemmer
Kirsten Sannes
Jan Hantho
Nina Høm
Håvard Eilertsen
Arnstein Fedøy
Varamedlemmer
Bengt Slettli
Per Fredrik Lennart Hemmingsson

Omsorgsbygg Oslo KF
Firesafe AS
Norgem AS
HH Fire Eater AS
Sweco AS
Autronica Fire and Security AS
Igneus AS
Total Brannsikring AS
Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Styremedlem Nina Høm gikk i mai 2021 ut av styret fordi Sweco AS meldte seg ut av BFO.
Varamedlem Bengt Slettli trådte fra samme tidspunkt inn som fast styremedlem.
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 2021
Arbeid med standardisering gjennom deltakelse i standardiseringskomiteer.

1.4

Styrets leder har ordet

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har lagt bak seg et meget spesielt år også i 2021, hvor
pandemien påvirket alle våre aktiviteter, enten det gjaldt møter, kurs eller konferanser.
Vi introduserte digitalt medlemsmøte som fora i januar, og fulgte opp i mai. Slokke/alarmkonferansen i juni fikk bra digitalt oppmøte. Gjennom sommeren og gradvis gjenåpning av
samfunnet, tok vi sjansen og gjennomførte de tre BFO-dagene på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Dette var etter forholdene så vellykket både faglig og økonomisk at vi ville gjenta fysisk
gjennomføring av Brannsikkerhetskonferansen i november. Dessverre ville både smitte-økningen og
myndigheter det annerledes, slik at konferansen ble avlyst. Alt-i-alt har våre inntektsgivende kurs og
konferanser dessverre hatt færre deltakere enn både ønsket og forventet.
Vår storsatsning på det gratis nettmagasinet www.Brennaktuelt.no har gjennom tidsaktuelle og
daglige artikler har fått en fast og stor leserskare. Målet er at magasinet skal være selvbærende
økonomisk, og etter et par forsøk med annonseselgere med mindre suksess, setter vi fra høsten 2021
lit til at A2media skal skaffe oss gode og faste annonsører. Slik kan vi opprettholde trykket, og etter
hvert få denne satsningen i økonomisk balanse.
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Selv om vi har holdt kostnadene nede gjennom digitale møter og arrangementer, så vi raskt at våre
faste kostnader og flaggskipet Brennaktuelt førte oss mot nok et år med underskudd og mindre
egenkapital. Derfor besluttet styret å innkalle til et ekstraordinært årsmøte 8.desember, hvor vi
redegjorde for den økonomiske situasjonen og la frem forslag til nye modeller for økt
medlemskontingent med tilhørende medlemsfordeler. Etter gode og konstruktive diskusjoner fikk
styrets forslag tilslutning fra flertallet deltakere. Styret satte umiddelbart i gang med arbeidet med
aktivitets-årshjul for 2022 (og påfølgende år), for å svare på forventningene.
Vår sekretariat, Quality Norway (QN), har endret og tilpasset sin organisasjon til den nye hverdagen.
Blant annet har QN satset på flere studioer hvor man kan kjøre kurs og møter, og jeg fikk gleden av å
gjennomføre det ekstraordinære årsmøtet fra «Store» Studio 1 under kyndig teknisk veiledning.
Administrasjonsleder Siri Ulvin og studieleder Stene Kristiansen har vært våre faste medspillere, og
på høsten besluttet vi å ha faste kvartalsmøter med ledelsen i QN for bedre samhandling under
rådende (og raskt endrede) samfunnsforhold.
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. Vi håper at flere
medlemmer kan bidra med sin iver og kompetanse i styret, programkomitéer, råd og utvalg, eller i
høringer fra BFO, myndigheter og Standard Norge.
Våre medlemmer skal oppfatte det som enkelt å delta med ris, ros og tanker for hvordan
organisasjonen kan utvikle seg videre, så derfor oppfordres det til å ta kontakt med meg eller
sekretariatet.
På vegne av styret takker jeg for samarbeidet i 2021, og håper vi sammen kan fremme bedre
brannvern for liv, miljø og verdier i 2022 og årene som kommer.
Hugo Haug, styreleder, januar 2022

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. Siri Ulvin 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 2021
Regnskap for 2020 viser et underskudd på Kr. 389’ mot budsjettert minus 120’.
Inntekter er på 1 260’ som er ca. 200` mindre enn budsjettert, men er trass alt 374` bedre enn for
2020. BFO har i 2022 klart å holde litt mer trøkk på kurs og konferanser til tross for Covid19situasjonen. Resultatet er i så måte OK sett i forhold til inntekt, da de faste kostnadene løper fast for
BFO.
Utgiftspostene er også i år i all hovedsak fordelt på to hovedposter; Kjøp av administrasjons- og
sekretariatstjenester på ca. 550’ samt www.brennaktuelt.no. med ca. 740`.
Administrasjonskostnaden er fast, uavhengig av inntekt, og Brennaktuelt har hatt sine naturlige
utgifter med redaktør/skribent og drift av websiden. «Brennaktuelt.no» har fått litt bedre fart på
annonseinntekter enn i 2020, selv om vi har byttet annonseselger underveis i året. Her tror vi at vi
for 2022 skal skape mere inntekter på annonsesalg.
Et underskudd også for 2021 spiser selvsagt av oppsparte midler, slik at balansen viser en egenkapital
på 223’, herav omløpsmidler pr. 31.12.21 på ca. 275’.
Budsjett 2022
På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det vedtatt økning i medlemskontingent som vil
styrke inntektssiden betraktelig og skape en trygghet for at hendelser a la Covid19 og krig i Europa i
fremtiden ikke raserer inntektssiden via kurs og konferanser. På kurs og konferansesiden har vi lagt
opp til en ambisiøs plan for kommende år, som vi håper medlemmene setter pris på, ikke minst
deltakelse til sterkt rabatterte priser.
Budsjett 2022 har basert en samlet inntekt på 2,43 mill. og en utgiftspost på 1,92 mill. som gir et
budsjettert overskudd på ca. 500’. BFO har som en forutsetning at kursvirksomhet og annonsesalg
Brennaktuelt i løpet av året vil gå mot normalt, og har medtatt dette i budsjettet.
Budsjettet viser et overskudd som da vil bidra til at likviditet og EK styrkes, og at vi i fremtiden kan
være en sterk og solid bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd.
Bengt Slettli, styremedlem/økonomi i BFO

2.2

Medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2021 var kr 7.000,- for firmaer som identifiseres via sitt
virksomhetsnummer.
Lysaker, 04.03.21
Hugo Haug
Styrets leder
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3. REGNSKAP, BALANSE OG NOTER
3.1

Regnskap 2021
Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) Regnskap - 2021
Medtatt tidligere år, for å sammenligne utvikling
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021BUDSJETT 2021

Medlemskontingent
Renter og purregebyr
BFO årsmøte og årsmøtekonferanse
Inntekter annonsesalg web + i håndbok byggeiere
Inntekter fra kurs og prosjekter
Andre salgsinntekter (salg av kompendier og materiell)
Inntekter annonsesalg Brennaktuelt
BFO uka
SUM INNTEKTER
Kjøp av admin- og sekretariatstjenester
Administrasjon- og kontorkostnader, inklusive økonomi og regnskap
Arbeidskostnader forbundet med drift av digital medier (web, sosiale medier)
Revisjon
Styrets utgifter
Markedsaktiviteter (brosjyrer etc)
Web og sosiale medier (lisenser, driftskostnader, vedlikehold, utvikling)
Stipend
Godtgjørelse programkomite
Kontingent i andre foreninger
Avskrevet kontingent
Diverse prosjekter
Prosjekt - utvikling nettkurs
Prosjekt - sertifiseringsprosesser
Prosjekt - håndbok for byggeiere
Prosjekt - hTunellsikkerhetskonferansen
Prosjekt - utstilling Energisenteret EIS
Redaktør Brennaktuelt
Teknikkleverandør Brennaktuelt
Salgsprovisjon Brennaktuelt
Diverse kostnader
SUM KOSTNADER
RESULTAT
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600 000
1 086
-88 000
289 862
3 413
78 835
-

689 500
242
-3 600
50 460
211 298
12 800
210 539
87 860

714 000
1 500
50 000
30 000
150 000
50 000
350 000
100 000

885 196

1 259 099

1 445 500

464 992
74 660
10 200
25 000
62 049
6 250

482 004
75 716
55 768
6 250

482 000
74 000
50 000
20 000
10 000

31 516
33 807
750
6 413
-

33 685
6 000
45 750
65 625

40 000
30 000
20 000
40 000
10 000
10 000
30 000

35 726

31 250
549 112
114 720
5 423

31 250
620 647
123 500
103 318
8 259

30 000
600 000
100 000
20 000

1 030 631 1 294 028

1 416 142

1 657 772

1 566 000

-530 946

-398 673

-120 500

669 000
1 333
145 313
63 836
477 585

630 000
1 942
1 665
30 000
359 150
26 786

2 595
1 359 662 1 049 543
417 568
112 200
10 200
25 000
144 080
3 188
13 018
39 553

464 990
71 600
10 200
30 063
137 004
61 193
26 406
50 000

38 082

28 184

33 944
8 562
79 354
30 213
54 211

3 920
21 065
13 752
16 575
62 800
260 550

8 423

329 031

-244 485
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3.2

Balanse 2021

Balanse - Brannfaglig Fellesorganisasjon- 2021
Noter

01.01.2021

31.12.2021

EIENDELER
Omløpsmidler
Bankinnskudd
Utestående fordringer
Fordring QN AS
Andre fordringer/periodiseringer

436 868
12 280
154 846
70 545

243 814
30 930
-

Sum omløpsmidler

674 539

274 744

SUM EIENDELER

674 539

274 744

621 689
-

621 689
-398 673

621 689

223 016

52 850
-

43 449
1 357
6 922

52 850

51 728

674 539

274 744

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital
Resultat 2021
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Mellomværende QN AS
Mellomværende NFV
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1

2
2

Lysaker, 13.03.2022
Hugo Haug
Styreleder
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3.3

Noter 2021

Noter - Brannfaglig Fellesorganisasjon- 2021

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk for små foretak.
Kontingenter faktureres og inntektsføres for det året kontingenten gjelder for.

1 Kundefordringer/Utestående kontingent
Kunder til pålydende
- avsatt til forventet tap
Bokført verdi pr 31.12.2021

30 930
0
30 930

2 Annen egenkapital
Pr. 01.01.2021 - Annen egenkapital
Årets resultat

621 689
-398 673
223 016

3 Prosjekter
FoU er iht regler for små foretak, kostnadsført.

Lysaker 13.03.2022
Håkon Winterseth/s/

Hugo Haug/s/
styreleder

Kirsten Sannes/s/

Håvard Eilertsen/s/

Arnstein Fedøy/s/

Jan Hantho/s/

Bengt Slettli/s/
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4. AKTIVITETER/SAKER
4.1

Medlemsinformasjon og kontakt med medlemmer

4.2

Kurs og konferanser

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 2021 ble det sendt ut
sju utgaver. I tillegg får medlemmene tilsendt eposter med informasjon om aktuelle 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.
I 2021 var det, på grunn av at koronapandemien, langt færre kurs og konferanser enn tidligere år.
Det ble likevel gjennomført åtte arrangementer (inkludert nettkurs) med totalt 308 deltakere*:
26.01.21

BFO medlemsmøte (51 deltakere) Digitalt.

23.03.21

BFO årsmøte (18 deltakere) Digitalt.

05.05.21

BFO medlemsmøte (18 deltakere) Digitalt.

02.06.21

Slokkekonferansen (68 deltakere) Digitalt.

14.-16.09.

BFO-dagene (64 deltakere) Gjennomført som fysisk konferanse.

08.-09.11.

Brannsikkerhetskonferansen (avlyst)

08.12.

BFO ekstraordinært årsmøte (21 deltakere)

Nettkurs

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Grunnkurs (40 deltakere påmeldt i 2021)
Nettkurs med løpende opptak.

Nettkurs

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Spesialisering (28 deltakere påmeldt i
2021)
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
Vårt langvarige arbeid for opprettelse av en fast og uavhengig Brannkommisjon, medførte at Justisog beredskapsdepartementet (JDep) på vårparten påla Direktoratet for samfunnssikkerhet og
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beredskap (DSB) og utrede opprettelse av slik undersøkelseskommisjon. DSB orienterte oss på
forsommeren at dette arbeidet først ville påbegynnes på tampen av 2021 pga. stor arbeidsmengde.

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. Det har ikke vært møter i løpet av 2021.

4.5

Prosjekter og aktiviteter

4.5.1 Sertifisering av brannsikringsmontører
BFOs e-opplæring for montører innen passiv brannsikring inneholder grunnkurs og spesialiserende
kurs. NEMKO (sertifiseringsorgan) som står for eksaminering og sertifisering. Det første sertifikatet
ble utstedt mai 2018.
4.5.2 Den europeiske organisasjonen for passiv brannsikring; EAPFP
Nils Bergan (Byggimpuls), Atle Killerud (Firesafe) og Eivind Moen (Oslo Brannsikring) har i en årrekke
representert BFO i dette forumet, men vi sa opp vårt medlemskap ved utgangen av 2021 ut fra en
kost-/nyttevurdering.
4.5.3 Håndbok for byggeiere
Håndbok for byggeiere er digitalisert og ligger på hjemmesidene til BFO. Håndbokens innhold er lett
tilgjengelig på alle plattformer.
Videre planer: Tilbakemeldinger vi har fått ansporer til å styrke håndboken innen enkelte felt, for
eksempel risikoanalyse. Bokens arbeidskomite har jobbet videre med dette i 2021 og risikoanalysedelen er nå til utprøving i praktisk virke gjennom komiteens medlemmer. Vi regner med at dette blir
publisert i løpet av 2022.
4.5.4 Veiledning for rådgivere innen brannsikring
Det manglet en veiledning for samspill mellom fagområdene brannkonsept, slukkeinstallasjoner,
brannalarmanlegg, ledesystem og passiv brannsikring. Videre fantes det heller ingen samlet
vurdering av krav og forutsetninger som ansvarlig rådgiver/ingeniør innenfor brannsikkerhet må
forholde seg til ut fra Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift og Byggesaksforskriften, med dertil
hørende veiledninger.
En annen viktig del av arbeidet som ingeniør er å identifisere ytelsene gitt av forskrift og binde
samspillet og krav/forutsetninger sammen. Derfor er det utarbeidet en tabell til kap. 11 i Teknisk
forskrift som visualiserer dette, presiserer ansvarsområdet og behovet for samspill. Det er summen
av prosjekterte og utførte løsninger, som gir brannsikkerhet. Det hjelper ikke at det meste er riktig,
hvis feil eller mangler setter de andre riktige tiltakene ut av spill. På bakgrunn av dette besluttet
styret i BFO å samle dette i en felles veiledning.
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Målet er ved neste revidering å inkludere passiv brannsikkerhet (som ikke er inkludert i denne
omgang), slik at man får en samlet veiledning innenfor brannsikkerhet. BFOs rådgivningsgruppe har
vært ledet av Arnstein Fedøy som har hatt ansvar for slokkeanlegg, Gunnhild Henriksen Leere har
hatt ansvar for brannsikkerhet, Geir Drangsholt for ledesystem og Jarl Tonning for brannalarmanlegg.
4.5.5 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.
4.5.6 Royal-saken
Som kjent førte Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) et tilsyn med Royal-kledning på slutten av 2020. I
januar 2021 gikk DiBK ut med at tilsynet hadde avdekket avvik. Kledningen hadde ikke de
branntekniske egenskaper som var deklarert. I forbindelse med dette ble også BFO invitert inn i en
referansegruppe ledet av Boligprodusentenes Forening. BFOs forståelse var at gruppen skulle bistå
med faglige råd og veiledning samt at arbeidet som skulle utføres skulle ha en viss fagvitenskapelig
tilnærming. Da dette ikke viste seg å stemme, valgte BFO å trekke seg fra gruppen sommeren 2021.
Brev til departementet og innlegg i Brennaktuelt.no forklarer vårt syn på saken. Skulle partene igjen
ønske vårt bidrag, vil BFO selvsagt stille opp.
4.5.7 Forskning og utvikling (FoU)
Det har vært lite aktivitet innen området FoU det siste året.
Styret har sendt to brev til Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for byggkvalitet for å finne ut
hvordan noen helt uten tilsynelatende utdanning kan få godkjent utdanning helt uten relevans for
sitt fagområde i Sentral godkjenning. Vi har mottatt svar på og arbeider nå med å se hvordan vi skal
gå videre i denne saken.
Styret har sammen med Høgskulen på Vestlandet arbeidet med å få en student på
masterprogrammet i brannsikkerhet til å ta en masteroppgave med tema «Hvordan få inn brannfag i
videregående skole». Det var ingen studenter som valgte å gå videre med denne oppgaven. Styret
arbeider videre med å finne en student som kan tenke seg å arbeide med denne oppgaven.

5. MARKEDSFØRING OG SOSIALE MEDIER
Brennaktuelt https://brennaktuelt.no
Brennaktuelt ble etablert i november 2019. Covid 19-situasjonen skapte en del utfordringer, men
fagmagasinet har vært veldig oppegående gjennom hele 2020 og 2021, stort sett med daglige
nyheter.
Vi er meget fornøyde med at ansvarlig redaktør har klart dette.
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Faglig er Brennaktuelt veldig bra i rute og vi får stadig meget gode tilbakemeldinger fra en stadig
større mengde lesere. Ved årsskiftet 2021-2022 hadde Brennaktuelt 1252 ukentlige mottakere av
nyhetsbrev og det var i gjennomsnitt 3000 som var innom siden ukentlig (i november og desember).
Brennaktuelt har klart å bli det foretrukne bransjebladet til veldig mange i løpet av den stunden det
har vært på nett og er et viktig satsningsområde for BFO og en viktig informasjonskilde for veldig
mange som jobber aktivt med forebyggende brannvern i både offentlig- og privat sektor.
Annonseinntekter har vært en utfordring siden mange annonsører ikke så mulighetene som ligger i
dette magasinet samt hadde stopp i all annonsering pga. Covid 19. Noen annonsører har vært
trofaste og har fulgt og støttet Brennaktuelt i denne kritiske fasen, og vi ser nå at dette markedet
løsner og at flere har fått opp øynene for viktigheten av å være til stede i dette fagmagasinet. Vi
oppfordrer medlemmer som har noe på hjertet til å skrive en artikkel og på den måten få ut
informasjon – og motta innspill fra hele bransjen.
Brennaktuelt skal være selvfinansierende med annonser og skal dekke hele markedet innenfor
brannsikkerhet, inkludert fagartikler, arrangementsoversikt, salgsannonser, ledige stillinger,
debatter, osv. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke Brennaktuelt til annonsering,
stillingsannonser, osv.
Dette er vår bransjes fagmagasin, vårt talerør, det er viktig at vi ser mulighetene dette gir og bruker
det aktivt. Brennaktuelt skal være den foretrukne informasjonskilden i brann-bransjen og vi
oppfordrer alle 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.
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.
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