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Innledning 

Denne beretningen omfatter 2 års perioden fra landsmøtet på i Haugesund 28.5.2015 og frem til 

dette landsmøtet i Stavanger 31.5.2017. 109 stemmeberettigede deltok på landsmøtet i 

Haugesund. 

 

Styret i Feiermesternes landsforening 

Leder:   Karianne Mæhlum Oslo)    

Nest leder:  Tom Erik Galambos (Øvre Eiker)   

Kasserer:  Iver Bye Rosendal (Ringerike)   

Sekretær:  Frode Raaen (Drammen) 

Styremedlem:  Gaute Bøe (Stavanger)  

Styremedlem:  Bjørn Kjetil Ljosdal (Bømlo)   

Styremedlem:  Terje Kværnes (Stor- Elvdal)  

 

Revisorer:  Jan Espeseth   

   Arnstein Solheim  

  

Valgkomié:  Line Hamre   

   Per Haaland   

   Geir Sørlie- Reininger    

 

Æresmedlemskomité: Ivar Eriksen 

 Trond Grindheim, 

 Richard Gundersen 

 

Æresmedlemmer 

Personer som i særlig grad har utmerket seg i arbeidet for Feiermesternes landsforenings 

interesser, kan etter enstemmig vedtak i Hovedstyret, utnevnes til æresmedlem. 

Følgende personer er per i dag utnevnt som æresmedlem av Feiermesternes landsforening:  

 

Treseng Ragnar.  
Eriksen John Viktor.  
Eriksen Ivar.   
Nilsen Per.   
Grindheim Trond  
Per Haaland.  
Ivar Bjerke.  

Mona Larsen 
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Æresmedlemmer som ikke lenger er blant oss: 
Olsen Alf K.  
Bjerke Kjell.   
Christensen William Pechüle. 
Bjerke Erik Moelven 
Bjerke Kåre. Horten 
Andresen Frank. Oslo 
Johansen Kåre. Moss 
Rolf Nilsen Oslo 
Ernst Janson Stavanger 
Bjarne Pedersen Stavanger 
Rolf Berg Oppegård 
Gunnar Øie Tønsberg 

 

Landsforeningen 

Feiermesternes landsforening er en allmennyttig, fri og uavhengig organisasjon som arbeider 

for å fremme brannsikkerheten i det norske samfunn. 

Landsforeningen har vært og er fremdeles en viktig aktør for feierfaget. Gjennom årene har 

landsforeningen bidratt til utvikling i faget, fastsettelse av brannlov/forskrifter, læreplaner, 

utdanning i skole, lærebøker, markedsføring av faget osv.  

Dette arbeidet har vært helt avgjørende for at faget har fått sin viktige plass i samfunnet og den 

statusen faget har. Landsforeningen samlet kan være meget stolte over hva den har bidratt med 

siden stiftelsen.  

Landsforeningen er også helt avhengige av engasjerte medlemmer som pådrivere i faget. 

Fylkesforeningene er en viktig bidragsyter til dette. Landsforeningen blir sterkere nettopp ved at 

vi er delaktige og engasjerte.  

 

Medlemsutvikling 

Feiermesternes landsforening teller i dag 874 medlemmer inkludert bedriftsabonnenter og 

utenlandske medlemmer. Medlemstallet har gått noe ned siden i 2015. Dette skyldes primært 

en opprydding i medlemsregisteret etter at alle lokalforeninger nå er tilsluttet samme 

datasystem.  

 

Møtevirksomhet 

I perioden har det vært avholdt 7 styremøter, 9 arbeidsmøter og landsstyremøte. 

Styret har behandlet 33 saker pr 1.mai 2017. 

 

Miljø og brann – tidsskrift for Feiermesternes landsforening 

I perioden har avisredaksjonen bestått av Line Holtberget(redaktør), Gaute Bøe, Bjørn Kjetil 

Ljosdal og Eirik TjeltaTuftedal . Det har blitt gitt ut fire utgaver i året. 

 

Sosiale medier 

FLF publiserte ny nettsiden under Miljø & brannforebyggende konferansen i 2015. Nettsiden har 

ca 300 sidetreff mandag – fredag. I tillegg har FLF en aktiv facebookside med 658 følgere pr 

1.5.2017 og en Instagramkonto hvor 199 følger siden. FLF benytter emneknaggen #feiernorge.  
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Representasjon 

Feiermesternes landsforening har vært representert i mange fora, noen eksempler er listet opp 

her:  

• Arbeidsgruppen for nasjonal kommunikasjon strategi (alt vi kan mot brann). 

• arbeidsgruppe for brannvern i boliger for deg som skal gi råd - manuelt slokkeutstyr 

• arbeidsgruppe for brannvern i boliger for deg som skal gi råd - røykvarslere 

• Deltatt i arbeidet med sertifisering av montører for både søknadspliktige og ikke 
søknadspliktige arbeider hos Norsk Varme og Brannvernforeningen 

• Stand på brannvesenkonferansen 2016 og 2017 

• Norsk varme 

• Fagforbundet faggruppe 1 

• Brannforebyggende forum 
 

Medlemskap 

Feiermesternes landsforening er medlem av følgende organisasjoner: 

• Den europeiske skorsteinsfeiermester unionen (ESCHFOE) 

• Stiftelsen Norsk brannvernforening (rådet) 

• Kontaktutvalget for varmeanlegg (KOVA) 

• Effektiv oppvarming(EO-ordningen ) 

• Europeisk standardiseringsorganisasjon(CEN) 

• Norsk Varme (klageorgan) 

• Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell  
 

 

Samarbeidspartnere 

Feiermesternes landsforening nærmeste samarbeidspartnere er:  

Stiftelsen Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), Fagforbundet, Utdanningsdirektoratet, Naturvernforbundet, 

Norsk varme, Norsk ved, Miljødirektoratet, Mesterbrevnemda, Norges brannskole, seniorråd 

(bestående av tre æresmedlemmer) 

 

Tekniske saker 

FLF har vært høringsinstans eller i arbeidsgruppe i flere saker, her nevnes noen: 

• Forskrift om brannforebygging 

• Veiledning i systematisk risikobasert brannforebyggende arbeid 

• Organisering av brann og redningsvesen (innspillkonferanse – større og færre brannvesen) 

• Referansegruppe om fagskole for brann- og redningspersonell 

• Referansegruppe forskningsrådet 

• Prinsippavgjørelse for helsteinsteglskorsteiner  
 

EO-ordningen 

FLF er representert med ett styremedlem i EO-ordningens styre. 

EO-ordningen har avholdt 7 styremøter, 1 strategimøte og 2 interessent møter i perioden 

 

CEN  

Har blitt avholdt 4 møter i perioden 
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ESCHFOE 

Europeiske Skorsteinsfeiermester føderasjonen (ESCHFOE) avholder årlige møter for alle 

medlemmer. Medlemsmassen består hovedsakelig av land i Europa. 

 

KOVA 

Det er avholdt 3 møte i perioden. 
 

 
Styrets arbeid: 

Styret vil her presentere noen saker og arbeidsoppgaver som vi har arbeidet spesielt med. 

 

• Landsstyremøtet 2016 

• FLF ved styret har deltatt og holdt foredrag hos forskjellige lokalforeninger. 

• Samarbeid med Fagforbundet om utarbeidelse av informasjonsfilm om feierfaget 

• Det er nedsatt en gruppe som skal se på den praktiske delen av svenneprøven. 

• Samarbeid med de feierorganisasjonene i de nordiske landene.  

• Revidering av sikkerhetshåndboka for feiere 
 
 
STYREWEB 

Styreweb er et arbeidsverktøy for styrene i FLF. Styreweb er en felles nettbasert arbeidsplass.. 

I Styreweb kan vi blant annet arkivere dokumenter, sende meldinger/mail, føre huskelister, osv. 

Dette er en sikker og oversiktlig måte å arkivere medlemsdata på, all historikk i FLF blir tatt vare 

på. 

 

 

Økonomi 

Styret i FLF valgt fra 2017 å sette bort noen av kassererens oppgaver. Det gjelder i hovedsak 

betaling av innkommende fakturaer og behandlingen av disse i etterkant. 

Det er nå Akonto Økonomi AS som er FLFs forettnigsfører .  

All utfakturering er kasserers oppgave. Det gjøres gjennom Visma som også benyttes av 

Akonto Økonomi AS. Dette systemet sender også EHF fakturaer som mange kommuner nå 

bruker. 

Denne løsningen er noe kostbar men er nødvendig for å sikre en stabil og oversiktlig 

håndtering, samt mindre sårbarhet ved bytte av kasserer.  
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Styret takker for seg 

Avtroppende styre vil takke for tilliten som ble gitt oss i Haugesund. Vi ønsker samtidig å gi en 

spesiell takk til alle engasjerte feiere og våre samarbeidspartnere.  

Med deres kunnskap og engasjement blir norske boliger sikrere og innbyggerne tryggere.  

Dette bidrar også til at feierens status øker og befester feierens plass i samfunnet 

 

 

Avtroppende styre takker for seg og ønsker det nye styret lykke til. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 

 

 

 


