
      

 

 

 

Referat fra sentralstyremøte 

  
2016-01-13 

  Lync 
 

Tilstede:  Jan Arne Karlsen, Maria Dokken, Trond Åsheim, Birthe Lysne, Jens-Arne Aanby 
Forfall: Erik Klomsten 

  
Sak  1 /16 Referatsaker 
  
 a) Medlemssituasjonen 

b) Regnskap 
  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  2/16 Intern organisering av styret 
  
 Styret ønsket å vurdere sentralstyrets interne oppgavefordeling og representasjon i 

utvalg. Gjennomgangen avdekket ingen behov for endringer.  
  

Vedtak: Arbeidsfordelingen i styret fortsetter som tidligere 

  
Sak  3/16 Delta – orientering om prosessen 
  
 Etter fisjonsvedtaket på STAFOs representantskapsmøte ble de 17 organisasjonene som 

ønsker å gå ut av STAFO, deriblant STAFO samfunnssikkerhet, ekskludert fra STAFO. 
STAFO har engasjert advokat for å gjøre fisjonsvedtaket ugyldig. Alle foreningene har 
mottatt stevning fra Oslo tingrett.  
 
Interimsstyret i MO-Delta/Region 8 håndterer saken i samarbeid med Delta. Det er 
fortsatt mye uklarhet i hva ekskluderingen egentlig innebærer og om hvorvidt dette 
medfører at oppsigelsestiden i STAFO opphører. Det planlegges en samling for de nye 
medlemsorganisasjonene i Delta og organisering av den formelle MO-Delta/Region 8.  

  

Vedtak: Tatt til etterretning 

  
Sak  4/16 Nytt navn og ny logo – prosess for navneskifte 
  
 Fra 1. juli 2017, eller tidligere, vil foreningen være medlem av Delta og må følgelig bytte 

navn til et navn som ikke har STAFO som en del av navnet.  
  

Vedtak: Vi inviterer medlemmene til å sende inn navneforslag til styret. Vinneren blir premiert. 
Trond sender ut invitasjonen.  

  



Sak  5/16 Representantskapsmøtet 2016 
  
 Til årets representantskapsmøte ønsker vi besøk fra Delta. Vi vurderer derfor å legge 

møtet til en av fergene fra Oslo. Svakere kronekurs gjør også et av disse alternativene 
mer aktuelt. Vi vil likevel vurdere en del alternativer før det tas en endelig beslutning på 
sted.  
 
Detaljer i programmet for møte og kurs vil bli utarbeidet på neste styremøte i Bergen, 4 
og 5. februar. 

  

Vedtak: Representantskapsmøtet legges til 9.-11. mars. Birthe og Maria innhenter tilbud på 
alternative møtesteder.  

  
Sak 6/16 Konsekvenser av flyktningehåndteringen 
  
 Sivilforsvaret har fått mange oppgaver utenom sitt vanlige kompetanseområde i 

forbindelse med flyktningestrømmen, oppgaver som prosjektledelse på tilpassing av 
eiendommer til flyktningemottak. Vi ønsker å vite om det er gjort noen vurderinger av 
hvilke konsekvenser disse ekstraordinære oppgavene har for Sivilforsvarets evne til å 
gjennomføre egne oppgaver og beredskap.  

  

Vedtak: Trond sender spørsmål til DSB og ber om at det gis informasjon i IDF-møte. 
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Birthe Lysne  

Jens-Arne Aanby  Trond Åsheim 
referent 

 


