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STAFOs lokaler
Tilstede:
Forfall:

Jan Arne Karlsen, Trond Åsheim, Vårild Brodtkorb, Erik Klomsten, Tom Labråten

Sak 7/10

Referatsaker
Medlemssituasjonen

Vedtak:
Sak 8/10

Tatt til etterretning
Valg av representant for pensjonistmedlemmer
Fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene i LSB velges for to år ad gangen. Sist
det ble holdt valg var før representantskapsmøtet i 2008 og Geirr Kristiansen ble da
valgt.
Alle pensjonistmedlemmene ble tilskrevet og bedt om å komme med forslag til
representanter. Det kom inn tre forslag, hvorav to var interessert i å stille. De to aktuelle
kandidatene var Geirr Kristiansen og Kjell Larsen
Avstemningen ble foretatt pr post og ga følgende resultat:
Geirr Kristiansen ble valgt med 11 stemmer
Kjell Larsen fikk 3 stemmer
1 blank stemme

Vedtak:

Tatt til etterretning

Sak 9/10

Årsmelding 2009
Sentralstyret gikk gjennom styrets beretning for 2009.

Vedtak:

Årsmeldingen legges frem for representantskapsmøtet.

Sak 10/10

Representantskapsmøtet 2010
Representantskapsmøtet 2010 holdes på københavnfergen 14. – 16. april. Innkalling er
sendt ut. Sentralstyret gjorde praktiske forberedelser for planla program for
tillitsmannskurset.

Vedtak:

Tatt til etterretning

Sak 11/10

Forslag om æresmedlemskap
Per Bartnes var leder av LSB i 14 år. Representantskapsmøtet tar stilling til
æresmedlemskap ut fra forslag

Vedtak:

Sentralstyret foreslår overfor representantskapsmøtet at Per Bartnes utnevnes til
æresmedlem

Sak 12/10

Forslag til vedtektsendringer
I følge vedtektene for LSB/STAFO samfunnssikkerhet skal medlemstallet pr 1.7. legges
til grunn for stemmefordelingen ved representantskapsmøtet. Tidspunkt for møtet er nå
flyttet fra 4. kvartal til 1. tertial. Det er derfor nødvendig å bruke medlemstallet på en
annen dato.

Vedtak:
Sak 13/10

Sentralstyret foreslår at § 4 – 3 i vedtektene, siste setning endres til ”Medlemstallet pr 1.
januar legges til grunn.” Dette gjelder også for årets representantskapsmøte.
Personalreglementet
Personalreglementet er under revidering.

Vedtak:

Trond Åsheim representerer LSB i arbeidsgruppen

Sak 14/10

Uniformsutvalget
Det skal opprettes et permanent uniformsutvalg i DSB.

Vedtak:

Vårild Brodtkorb representerer LSB/STAFO samfunnssikkerhet i utvalget

Sak 15/10

Deltakelse i arbeidsgruppe om bemanningsplan
LSB er invitert til å delta i en arbeidsgruppe som skal se på bemanningsplanene i
Sivilforsvaret.

Vedtak:
Sak 16/10

Tom Labråten representerer LSB/STAFO samfunnssikkerhet i utvalget
Profil
Det er kommet inn tre forslag til logo for STAFO samfunnssikkerhet.

Vedtak:

Forslagene legges frem for representantskapsmøtet. Vinnerforslaget premieres med 10
flakslodd, nummer to med fem lodd.
Tom Labråten

Erik Klomsten

Jan Arne Karlsen

Vårild Brodtkorb

Trond Åsheim
referent

