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Innledning 
Denne beretningen omfatter 2 års perioden fra landsmøtet i Stavanger 28.5.2019 og frem til 
dette landsmøtet i 11.6.2021. 92 stemmeberettigede deltok på landsmøtet i Stavanger. 

 

 
Styret i Feiermesternes Landsforening 

 
Leder: Line Hamre (Kløfta) 

Nestleder: Gaute Bøe (Stavanger) 

Kasserer: Dan Robert Forsmark (Trondheim) 
Iver Bye Rosendal (Ringerike) 

Sekretær: Lars Jørgen Nesbu (Jevnaker) 
Styremedlem: Glenn-Sigurd Nilsen (Drammen) 

Styremedlem: Sigurd Giske (Nittedal) 
Andrea Nilsen (Moss) 

Revisorer: Jan Espeseth 
Helge Ljosdal 

Valgkomité: Karianne Mæhlum 
Tom Erik Galambos 
Iver Bye Rosendal 

Æresmedlemkomité: Frode Raaen 
Frode Olsen 
Ivar Bjerke 
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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: 

John Viktor Eriksen 
Ivar Eriksen 
Trond Grindheim 
Per  Haaland 
Ivar  Bjerke 
Mona Larsen 
Tom Erik Galambos 

Æresmedlemmer som ikke lenger er blant oss: 
Alf K.Olsen 
Kjell Bjerke 
William Pechüle Christensen 
Erik Bjerke, Moelven 
Kåre Bjerke, Horten 
Frank Andresen, Oslo 
Kåre Johansen, Moss 
Rolf Nilsen, Oslo 
Ernst Janson, Stavanger 
Bjarne Pedersen,Stavanger 
Rolf Berg, Oppegård 
Gunnar Øie, Tønsberg 
Per Nilsen 
Ragnar Treseng 
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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. 
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Medlemsutvikling 
Feiermesternes Landsforening teller i dag 934 medlemmer inkludert bedriftsabonnenter 
og utenlandske medlemmer. Det har vært en økning på 60 stk siden 2018. 

 
Møtevirksomhet 
I perioden har det vært avholdt 6 styremøter, 9 
arbeidsmøter og landsstyremøte. 
Styret har behandlet 25 saker pr 1.mai 2021. 

 

Det er gjennomført 3 store prosjekter i perioden: 

• prosjekt historiebok 

• prosjekt revidering Sikkerhetshåndbok i 
faget 

• prosjekt Risikoanalyse av faget 

 
 
 
 
 

Miljø og brann – tidsskrift for 
Feiermesternes landsforening 
Tidsskriftet Miljø & Brann gis ut 4 ganger i året 
av Feiermesternes Landsforening. 
Det gjennomføres tre korrekturrunder for hver 
utgave som utgis. 

 

Redaksjonen i denne perioden har bestått av 
Patrick Dennis Sørbøe McKiernan, Glenn 
Sigurd Nilsen, Eirik Tjelta Tuftedal og Turid 
Kirkeåsen. Gaute Bøe har også bidratt som 
stedfortreder for Glenn Sigurd delvis i denne 
perioden. 

 
Tidsskriftet ønsker å sette søkelys på å 
fremheve det faglige som skjer i vårt miljø og 
opplyse om nytt som kan ha interesse for våre 
medlemmer og samarbeidspartnere. 
Det har i denne perioden vært større fokus på 
å fremheve artiklene og innholdet i tidsskriftet 
med passende illustrasjonsbilder. 

 

Redaksjonen har som mål at innholdet i 
tidsskriftet skal være mer miljørettet og holde 
våre lesere oppdatert på endringer som er til 
interesse for vårt fag. 
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Sosiale medier 
FLF har en egen Facebook-side, 
https://www.facebook.com/feiermester . Denne brukes 
aktivt til å dele nyheter, stillingsannonser og publiseringer 
fra FLF. I tillegg deling fra andre samarbeidspartnere. 

 
Vi arbeider fortsatt med å være aktive på Facebook, for å 
vise det arbeidet hovedstyret gjør for FLF. 

 
FLF har også en egen Instagram-konto, 
Feiermesternes_landsforening #feiernorge. Her kan 
følgerne våre «tagge» oss med #feiernorge for å dele sine 
bilder av arbeidshverdagen. Vi har også hatt et lite prosjekt 
hvor ulike feiervesen har «tatt» med FLF på 
arbeidsplassen, en hel uke. Dette er noe vi ønsker å 
fortsette med, da det er hyggelig å kunne se et glimt av 
hverdagen til medlemmene våre. 

 
 
 
 
 

 

Hjemmesider 
Hjemmesidene til FLF blir flittig brukt først og fremst av medlemmene, www.feiermester.org 
Her kan de melde inn nye medlemmer, sende inn forespørsler til hovedstyret, utlyse 
stillingsannonser, samt finne siste oppdaterte regelverk. 
Det finnes nyttig informasjon til huseierne vedr. brannsikkerhet i hjemmet og hva som er 
feierens oppgave. 

 

Vi jobber pr. nå med å fornye hjemmesidene våre, for å modernisere det visuelle uttrykket og 
ikke minst gjøre det enda enklere å finne frem til informasjonen man søker. 
Vi håper at medlemmene våre blir fornøyde med dette. 

 

Vi har sendt ut en 
spørreundersøkelse 
til medlemmene våre 
om nettbutikk på 
hjemmesidene. Og 
dette var det tydelig 
interesse for. 

 
 

Vi oppfordrer 
medlemmene våre til 
å gi oss innspill og 
dele. Det inspirerer. 

https://www.facebook.com/feiermester
http://www.feiermester.org/
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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 myndighetsveileder 

• Brannvesenkonferansen 

• Brannvernkonferansen 

• Prosjektgruppe revidering sikkerhetshåndbok i feierfaget 

• Prosjektgruppe risikoanalyse i faget 

 

Medlemskap 
Feiermesternes Landsforening er medlem av 
følgende organisasjoner: 

• Europeisk skorsteinsfeiermester unionen (ESCHFOE) 

• Nordisk skorsteinsfeiermester union (NCG) 

• Stiftelsen Norsk brannvernforening (rådet) 

• Kontaktutvalget for varmeanlegg (KOVA) 

• Effektiv oppvarming (EO-ordningen) 

• Europeisk standardiseringsorganisasjon (CEN) 

• Norsk Varme (klageorgan) 

• Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell (RVB) 

 
 

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 

• Brannmenn Mot Kreft 
 

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

• Test og produktdokumentasjon for bruk av 

kalsiumsilikatplater til innkledning av 

skorsteiner 

• Revidering av læreplan i faget 
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EO-ordningen 
FLF er representert med ett styremedlem i EO-ordningens styre. 
2019- Avholdt tre styremøter 
2020- Avholdt to styremøter (digitalt) 

 

Agenda 2019 var kursvirksomhet og seminarer med fokus på samvirke/synergieffekt på tvers av 
fag samt bransje standard biofyrings produkter. 

 
Agenda 2020 var lønnsomhet av foreningen der man så medlemsantall svekket seg og 
økonomien ikke var til stede for videre drift i samme utseende som tidligere, Det ble besluttet å 
sondere mulighet for overtagelse/fusjon med annen bransjeforening noe som gikk i orden på 
slutten av 2020. 

 

Medlemmer og kontakter av NVF og EO-ordningen 
 

Dette er den nye samarbeidspartneren som er helt i startgropen, men EO-ordningen består og 
tidligere medlemmer er forespurt deltagelse. FLF har stilt seg positiv til dette. 

 
CEN 
Har blitt avholdt 4 møter i perioden. Disse 
møtene har i all hovedsak handlet om hvordan 
overgangen blir til Økodesign og innføringen 
av EN 16510. 

 

ESCHFOE 
Europeiske Skorsteinsfeiermester 
føderasjonen (ESCHFOE) avholder årlige 
møter for alle medlemmer. Medlemsmassen 
består hovedsakelig av land i Europa. 
Tekniske dager ble arrangert i Malmø 
(Sverige) høsten 2019. Det har ikke vært 
avholdt flere møter i perioden på grunn av 
pandemi. Landenes rapporter er sendt til styret 
i ESCHFOE. 

 
KOVA 
Det er avholdt 3 møte i perioden. Kova har i 
perioden behandlet 13 saker. Disse handler i 
all hovedsak om avklaringer i regelverk og 
tolkninger av eldre løsninger. Kova har også 
vurdert regelverket og håndtering av 
kalsiumsilikatplater som innkledning av 
skorsteiner. 
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Styrets arbeid: 
Styret vil her presentere noen saker og arbeidsoppgaver som vi har arbeidet spesielt med. 

• FLF Ledelse og organiseringskonferanse 2020 (måtte avlyses pga pandemi) 

• Landsstyremøtet 2020 ble gjennomført digitalt 

• FLF kurssamarbeid med Norsk Brannvernforening 

• FLF ved styret har deltatt og holdt foredrag hos forskjellige lokalforeninger og 
brann og- redningsvesen 

• Samarbeid med Fagforbundet på prosjekt revidering sikkerhetshåndbok i faget 

• Samarbeid med feierorganisasjonene i de nordiske landene 

• Prosjekt risikoanalyse i faget 

• Utarbeidelse av bransjestandarder 

• Miljø & Brannforebyggende konferansen 2021 (utsatt til november 2021, pga pandemi) 

 

Kurstilbud: 
FLF har innledet kurssamarbeid med Norsk Brannvernforening (NBF). Brannvernforeningen 
utvikler og holder kursene, mens FLF har medbestemmelse på innhold og hvilke kurs som skal 
holdes. NBF har foreløpig hatt kurs om rehabilitering av skorsteiner og vil snart starte opp med 
et nytt kurs i murte peiser. Lengre frem i tid så vil 
det komme flere kurs for feiere og ledere som vil 
ta for seg sikkerheten til feierne. I disse kursene 
vil de nye bransjestandardene og 
risikoanalyseprosjektet bli en viktig del. 
Kursene har som mål å gi oppdatering til 
ferdigutdannede feiere, som er tilbud til 
etterutdanning. 

 

Kreftforebygging og hjelp 
FLF har inngått samarbeidsavtale med 
Brannmenn mot Kreft. 
Risiko for utvikling av kreft kan være like stor i 
feieryrket som i brannmannsyrket. Det er i 
partenes interesser at et samarbeid vil gi mer 
ressurser til kreftforebyggende tiltak, og støtte til 
de som blir rammet av yrkesrelatert kreft. For å 
hindre kreftrisiko blant feiere skal det arbeides 
med risikoreduserende tiltak og gode holdninger. 

 
Prosjekt revidering av sikkerhetshåndbok i 
faget: Sikkerhetshåndboken begynner å ta 
form. Her har Anders Litschi, Beate Nyheim 
og Sigurd Giske vært bidragsytere på det 
faglige. Underveis i prosjektet så ble det mer 
og mer tydelig at det ble viktig å se på 
helheten som gjelder sikkerhetsarbeidet, og 
tilpasse Sikkerhetshåndboken og de nye 
bransjestandardene til hverandre. Her har 
Haakon Rud fra Haakonsult blitt med over fra 
jobben med Risikoanalyseprosjektet. 
Fagforbundet har vist god vilje til å høre på 
våre ønsker om å legge Bransjestandardene 
opp imot Sikkerhetshåndboken. 
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Prosjekt risikoanalyse i faget: 
Dette er et prosjekt som ble initiert av Line Hamre og styret i FLF etter et møte med Haakon 
Rud fra Haakonsult. Det ble opprettet en prosjektgruppe som foruten Haakon Rud bestod av 
Beate Nyheim, Anders Litschi og Sigurd Giske. I tillegg har Mehmet Ylidirim og Kim Andre 
Nilsen bidratt i deler av prosjektet. 

 
Målet var å avdekke risikoene feierne kunne komme ut for og analysere disse i et diagram for å 
finne ut hva som medfører størst risiko/konsekvens og hvilke tiltak som kan gjøres for å 
redusere risiko/konsekvens. For å ivareta de funnene som ble gjort i Risikoanalyseprosjektet, 
kom tanken om å lage en bransjestandard på banen. 
Det ble konkludert med at bransjestandarder er en naturlig forlengelse av 
risikoanalyseprosjektet. Bransjestandarder vil gjøre det lettere for feierne å få en felles 
forståelse for hva som er trygt og hvilke tiltak man må iverksette for å redusere risikoen i 
hverdagen feierne har. 

 

Alle disse prosjektene griper inn i hverandre, og vil på sikt være med på å endre en 
dårlig sikkerhetskultur blant oss feiere - til en trygg, forutsigbar og trivelig 
arbeidshverdag. 

 
 

Prosjekt jubileumsbok 
Feiermesternes Landsforening fylte 75 år i 2020. Hovedstyret så behovet for at 
foreningens og fagets historie blir nedskrevet og dokumentert. Hovedstyret ønsket en 
markering sammen med medlemmer og bransjen på selve datoen for jubileet, men det 
måtte avlyses på grunn av pandemien. 

 
Arbeidet med historieboken startet med oppstartsmøte 3.juli 2019 og prosjektet har hatt 
tidslinje frem til juni 2021. Hovedstyret utnevnte en jubileumskomité bestående av 
æresmedlemmer, samt et medlem av hovedstyret. 

 
Komiteen har bestått av følgende personer: 
Per William Haaland, Ivar Bjerke, Ivar Eriksen, Trond Grindheim, Mona Larsen, Tom Erik 
Galambos og Gaute Bøe. 

 
Innholdet i jubileumsboken 

• Framveksten av feierfaget i Norge: 
Omhandler perioden fra 1645 til 1870- 
årene. Basert på historiske kilder fra 
byarkiv. Det er også sendt ut 
henvendelse til lokale feiervesen i de 
aktuelle byene. 

 

• Feierne organiserer seg: Fra 
Christiania feierinspektørforening til 
Feiermesternes Landsforening. Det 
finnes diverse protokoller fra disse 
årene, bl.a. stiftelsesprotokollen til 
Feiermesternes landsforening fra 1873 til 1945. 

 
Feiermesternes Landsforening sin historie fra 1945 til 2020. 

 
Boken har fått navnet: «Feieren kommer i morgen». Forfatter er Sissel Fantoft. 
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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. 
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Økonomi 
ECIT Veiby Akonto er FLFs regnskapsfirma. 

Fakturering er fortsatt kasserers oppgave. Vi benytter EHF fakturaer som de aller fleste 
bedrifter 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. 

 

I perioden valgte kasserer Dan Robert Forsmark å trekke seg fra vervet og foregående kasserer 
trede inn i vervet på nytt. Iver Bye Rosendal har hjulpet foreningen med de økonomiske 
oppgavene fra 10.desember 2020 og frem til landsmøte. I tillegg ble vår faste regnskapsfører 
gjennom flere år byttet ut. Dette har skapt en del ekstraarbeid med føring av regnskap, da nye 
personer tildelt oss som kunde ikke fikk god nok opplæring om vårt regnskap. 

 
I perioden har vi hatt lite reise- og møte kostander, men fikk et tap på 89 000 kroner da vi 
måtte avlyse FLF ledelse og organiseringskonferanse. Vi har måtte flytte MBFK til november 
og vi tror ikke vi får samle så mange som 450 deltagere, men at vi kanskje får samlet 200 
deltagere. 
Derfor vil de bli et betydelig lavere overskudd fra konferansen i år og foreningen må utsette 
prosjekter til det er økonomisk forsvarlig å gjennomføre det. 
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Styret takker for seg 
Avtroppende styre vil takke for tilliten som ble gitt oss. Vi ønsker samtidig å gi en spesiell takk til 
alle medlemmer i jubileumskomiteen, Frode Raaen, Karianne Mæhlum, Tom Erik Galambos, 
Lise Andersen, Patrick Dennis McKiernan, Anders Alvin Litschi, Beate Nyheim og Simen 
Østebø. Takk til alle engasjerte feiere, brannforebyggere og våre samarbeidspartnere. 

 

Denne perioden har vært krevende for oss i styret og uten deres engasjement ville det ikke vært 
mulig for oss å gjennomføre prosjektene og holde hjulene til FLF i gang. Takk for all hjelp. 

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

Med vennlig hilsen 

Styret 


