
Landsforeningen for sivilt beredskap     
   

Referat fra sentralstyremøte  19.1.2010 

  STAFOs 
lokaler 

Tilstede:  Jan Arne Karlsen, Trond Åsheim, Vårild Brodtkorb 
Forfall: Tom Labråten, Erik Klomsten, Lars-Kristian Gjertsen, Gry Wachek 

  
Sak 1/10 Referatsaker 
  
 a) Regnskap 2009 

b) Medlemssituasjonen 
  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak 2/10 IDF-møte 20. januar; budsjett 
  
 Utkast til budsjett for DSB for 2010 foreligger. Budsjettet viser fortsatt innstramminger. 

Det gis ikke kompensasjon for prisstigning og lønnsglidning, og budsjettet foreslår en 
nedbemanning på 10 stillinger for å opprettholde handlingsrom.  

  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak 3/10 IDF-møte 11. februar 
  
 LSB har mottatt saksliste for møtet knyttet til hovedavtalen, men ikke 

underdokumentasjon. Uniformsreglementet foreligger. LSB mener at arbeidsgiver i 
større grad må skaffe tilstrekkelig med uniformseffekter. Videre mener LSB at 
gradssystemet må gjennomgås og revideres og at det blir et enhetlig system med 
klarere definisjoner av grader og hvordan de skal brukes.  

  

Vedtak: LSBs møtedelegasjon vil ivareta LSBs syn i møtet.  

  
Sak 4/10 Krav til hovedtariffoppgjøret 
  
 I år skal det forhandles frem ny hovedtariffavtale. Fristen for innsending av krav til 

STAFO er 8. februar. LSB har tidligere satt frem krav om at adjutanter og inspektører 
skal plasseres i lønnsstige i stedet for ramme uten at dette har ført frem. Foran årets 
forhandlinger er det kommet signaler om at DSB vil fremme tilsvarende krav i tillegg til 
LSB og NTL.  

  

Vedtak: LSB vil fremme krav gjennom STAFO på at adjutanter plasseres i lønnsramme 28 og 
inspektører i lønnsramme 30. 

  
Sak 5 /10 Representantskapsmøte 2010 
  
 I følge vedtektene som ble vedtatt på representantskapsmøtet i 2009, skal 

representantskapsmøtet nå holdes innen utgangen av første tertial, altså innen 1. mai. 
Sentralstyret starter nå prosessen med planlegging av representantskapsmøtet i 2010. 
Representantskapsmøtet skal også være opplæring for tillitsvalgte. Sentralstyret ønsker 
at tema for årets opplæring skal være hovedtariffavtalen. 

  

Vedtak:   Representantskapsmøtet legges til København-båten. Vårild finner tidspunkt og gjør 



avtale om billetter og kurspakke for representantskapets medlemmer og inviterte 
gjester og foredragsholdere. Jan-Arne tar kontakt med STAFO om foredragsholdere. 
Trond følger opp de formelle forberedelsene. 

  
Sak 6/10 Oppfølging av navneendring 
  
 Representantskapsmøtet vedtok at foreningen skal bytte navn til STAFO 

samfunnssikkerhet. Det er ikke foretatt noen bestemmelser om ny logo. Neste 
representantskapsmøte skal godkjenne ny logo. 

  
Vedtak: Alle medlemmene inviteres til en konkurranse om det beste utkastet til ny logo. De tre 

beste forslagene sendes over til profesjonelle formgivere som lager utkast som legges 
frem på representantskapsmøtet til avstemning.  

 
 

Jan Arne Karlsen 

 
 

 
 
Vårild Brodtkorb 

   

 
 

  

 Trond Åsheim 
referent 

t 

 


