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Brannfaglig Fellesorganisasjon 
Ekstraordinært årsmøte 8. desember 2021 kl. 15.00-17.00  
Votering vil foregå ved håndsopprekking direkte i møtet. Forlanger noen skriftlig 
valg/votering ordnes dette via SMS til et mobilnummer som oppgis i møtet. To personer 
uten stemmerett, med taushetsplikt, vil lese av meldingene og slette dem etter hver 
avstemning. 
 
Saksliste/dagsorden: 

1. Valg av møteleder og referent  
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 
4. Økning av årskontingenten 
5. Modell for og størrelse på årskontingenten 
6. Orientering om medlemsfordeler som kompenserer for økt årskontingent 

 
 
  



   
 

Brannfaglig Fellesorganisasjon 
Ekstraordinært årsmøte 8. desember 2021  
 
DAGSORDEN 
 
SAK 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 
 
VEDTAK: 
 
 
 
SAK 2. Godkjenning av innkalling 
 
VEDTAK: 
 
 
 
SAK 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 
 
VEDTAK: 
 
 
 
SAK 4.  Økning av årskontingenten 
 
Vedtektenes §9 sier: «Hvert medlem betaler en årskontingent til organisasjonen. 
Årskontingenten fastsettes av årsmøtet for neste år.» 
Det ordinære årsmøte 23. mars 2021 vedtok å videreføre årskontingenten med kr. 7000,- pr. 
medlem også for 2022. 
 
Styret mener nå det er nødvendig at årskontingenten økes, mot at medlemmer skal få 
vesentlige medlemsfordeler på kurs og konferanser, rabatt på annonser, fri tilgang til 
Brennaktuelt.no, m.m. Se sak 6. 
 
Bakgrunnen for forslaget: 
Vi er en frivillig drevet organisasjon med følgende formål jfr. vedtektenes §3:   
«Organisasjonens formål er å være den ledende i Norge for å skape gode betingelser for alle 
aktørene, slik at det oppnås bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Dette søkes oppnådd 
ved:  
• å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte 

kan fremme sine interesser 
• å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav 

som bør gjelde 
• å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader 

blir innfridd 



   
• å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens 

rammebetingelser 
• å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter» 
 
Medlemsfordeler 
• Kurs og konferanser til rabatterte medlemspriser 
•  Min Side-funksjonalitet som gir deg mulighet for å administrere medlemskap og 

hente informasjon 
•  Stipend jfr. vedtektenes §14 Hederspriser og stipend 
 
Medlemskap skal gi verdi. Som medlem er du en aktiv del av brannbransjen. Du har en arena 
for faglig utvikling og bistand og kan dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.  
 
Et medlemskap gir deg mulighet til å delta i arbeid med å utvikle kurs og konferanser og gir 
deg mulighet for kontakt med ressurspersoner i bransjen.  
 
Fakta om vår økonomi: 
Vi har faste utgifter, i all hovedsak kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester hos 
Quality Norway AS samt drift av www.brennaktuelt.no. 
Inntektssiden er i hovedsak årskontingenten på kr. 7000,- pr. medlem, samt inntekter fra 
kurs og konferanser.  Styret har forsøkt å holde aktivitetene oppe og kostnadene nede de 
siste årene, men etter at Covid19 etter hvert ble styrende for mye av vår virksomhet (med 
avlysninger og få deltakere på kurs), så har vi merket dette godt på økonomien. Utsiktene 
fremover vil på kort sikt, 1-3 år, kreve endringer. Styret anser at nå er tidspunktet som gir 
oss mulighet for en positiv endring og bedre økonomisk stabilitet.  
 
2020 ga et underskudd på 521 000 kroner.  Egenkapitalen (EK) var pr. 01.01.21 ca. 650 000 
kroner. Økonomisk styrer vi mot et underskudd på ca. 200-300 000 kroner for 2021.  Dvs. at 
EK og «penger på bok» nærmer seg +/- 300 000 kroner pr. 31.12.21.  Inkludert neste års 
årskontingent tilsier dette kun minimumsdrift fremover, noe som slett ikke er ønskelig.  
Årskontingenten for 2022 ble vedtatt i siste ordinære årsmøte og faktura sendes ut i januar 
2022.  Styret mener det nå må gjøres endringer for å styrke vår økonomiske situasjon og 
handlingsrom på kort og lengre sikt.  Derfor ber styret om at det ekstraordinære årsmøtet 
vedtar å øke årskontingenten.  Slik kan vi sikre at våre inntekter er mindre avhengig av 
kursinntekter og fortjeneste, og derved mer forutsigbare.  
 
Lykkes vi med denne strategien, som samtidig gir gode medlemsfordeler (se sak 6), anser 
styret at det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Det ekstraordinære årsmøtet slutter seg til styrets forslag om å øke årskontingenten for 
2022. 
 
VEDTAK: 
 
 
 



   
SAK 5. Modell for og størrelse på årskontingenten 
 
Dersom det ekstraordinære årsmøtet vedtar styrets forslag i sak 4, fremmer styret forslag til 
modell for og størrelse på årskontingenten gjeldende fra og med 2022. 
 
Styret har vurdert tre alternative modeller for økning av årskontingenten:  
Modell 1 er flat økning etter dagens ordning, modell 2 og 3 innebærer differensiert økning i 
forhold til størrelse på selskapene som er medlem. 
 
Modell 1: Flat økning for alle medlemmer 

 
 
Modell 2: Variabel økning basert på antall ansatte fra Brønnøysundregistrene 

 
 
Modell 3: Variabel økning basert på antall ansatte fra Brønnøysundregistrene 

 
 
Styrets vurdering av de tre modellene og styrets anbefaling: 
Modell 1 er enkel å administrere, men økningen vil for de minste medlemsbedriftene kunne 
oppleves urettmessig, en fjerdedel av medlemmene har 10 eller færre ansatte, og 
halvparten av medlemmene under 30 ansatte. 
 
Modell 2 tar hensyn til medlemsbedriftenes størrelser, hvor middelpunktet legges inntil 30 
ansatte.  De minste bedriftene, som utgjør en fjerdedel av medlemmene, får en relativt 
beskjeden økning, de mellomstore, som også utgjør en fjerdedel av medlemmene, om lag en 



   
dobling, og de største, som utgjør halvparten av medlemmene, tar den tyngste børen.  
Styret mener dette vil stå i rimelig forhold til medlemmenes muligheter til å dra nytte av 
medlemsfordelene. 
 
Modell 3 har samme innretning som modell 2, men utvalget flyttes slik at om lag halvparten 
av medlemsbedriftene, de med inntil 30 ansatte, betaler minste foreslåtte kontingent.  
Mellomsjiktet, bedriftene med 31-100 ansatte, er relativt få, betaler omtrent dobbelt, og de 
store bedriftene, som er en tredjedel av bedriftene og har over 100 ansatte, betaler mest.   
 
Alle modellene har tatt utgangspunkt i dagens medlemmer og deres opplysninger i 
Brønnøysundregistrene.  Styret anser at modell 1 har størst risiko for frafall av våre 
medlemmer med få ansatte, som vil oppleve økningen som radikal i forhold til fordelene.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Det ekstraordinære årsmøtet i BFO vedtar at årskontingenten for 2022 skal innkreves i 
henhold til årskontingentmodell 2, variabel økning basert på antall ansatte fra 
Brønnøysundregistrene slik: 
Bedrifter med færre enn 10 ansatte: kr. 10 000 
Bedrifter med 10 eller flere, men færre enn 30, ansatte: kr. 15 000 
Bedrifter med 30 eller flere ansatte: kr. 20 000 
 
VEDTAK: 
 
 
 
SAK 6. Orientering om medlemsfordeler som kompenserer for økt årskontingent 
 
Styret vedtok å anbefale det ekstraordinære årsmøtet å øke medlemskontingenten, mot at 
medlemmene skal få vesentlige medlemsfordeler og -rabatter på kurs, konferanser, 
annonser og Brennaktuelt.no, m.m.  
Styret vil her orientere årsmøtet om tanker og ideer så langt. Styret ber også om innspill fra 
årsmøtet. Styret vil drøfte innspillene videre og ber om fullmakt til å fastsette 
medlemsfordeler og rabatter for 2022. 
 
Sterkt rabatterte kurs/konferanser har mange fordeler:  
• flere på kurs  
• flere medlemmer, da flere på kurs til rabattert pris vil kunne dekke hele 

årskontingenten  
• flere og bedre kurs, da økt deltakelse styrker alliansebygging, promotering og 

utstilling for medlemmer og leverandører   
 
Eksempler: 
• Konferanser - Halv pris? - Slokke-/alarmkonferanse, Brannsikkerhetskonferanse 
• Kurs (fysiske, digitale, hybrid) - Halv pris? - Konkrete emner med fast frekvens 
• Annonse Brennaktuelt – prosentvis rabatt - Rabatt knyttet til størrelse og varighet 
• Leverandørguide Brennaktuelt – Gratis - Sortert på fag, og med lenke til 

medlemmenes egne nettsider   



   
• Deltakelse på ulike medlemsmøter – Gratis - Korte teamsmøter, 1-2 timer, med 

dagsaktuelle temaer - kun for medlemmer  
• Håndboka for bygningseiere – Gratis - Ikke-medlemmer må betale nedlasting 
• Forslag?    
 
Styret erkjenner at kurs- og konferansekabalen må endres. Styret og sekretariatet i Quality 
Norway AS ser at arrangementer utover én dag ikke gir den store påmeldingen. Samtidig ser 
vi også at det sosiale samværet og nettverksbygging på kveldstid under konferanser er 
ønsket, så lunsj til lunsj-konferanser vil nok fortsatt være aktuelt. 
 
Eksempler på faste repeterende kurs og konferanser som styret har vurdert:  
• En liten gruppe på to til tre faste forelesere har noen temaer som de kan reise rundt i 

landet med, og vi får tilbud til  deltakere som uansett ikke ville kommet til Oslo på 
kurs. 

• Temadager – enkeltstående temaer med et innhold som går i dybden og som kan gi 
kursdeltakere svar og løsninger som de vil kunne bruke i sin hverdag.  Vi vil da kunne 
få tverrfaglig deltakelse fra fagrådgivere og entreprenører.  Kan også kombineres 
med første kulepunkt. 

• Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund har signalisert muligheten for å holde 
kurs hos seg, og har mye kompetanse og demo-fasiliteter som kan benyttes.  

• Digitale kurs – type og antall må økes.  
• Håndboka for byggeiere rundt om i landet. Aktuelt for styrer i borettslag og sameier. 
• Kurssamarbeid med organisasjoner, forsikring og andre vi kan samarbeide med. 
• Kursdager for henholdsvis rådgivere, aktiv og passiv brannsikring. 
• Store eiendomsbesittere og entreprenører inviteres årlig til å fortelle om kommende 

prosjekter, og hvilke forventninger de har til rådgivende og utførende på brann.  
Vinn-vinn situasjon og muligheter for relasjonsbygging. 

 
Styret ber på denne bakgrunn om innspill fra det ekstraordinære årsmøtet til hva som er 
ønskelig type medlemsfordeler og -rabatter og størrelsen på disse. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Det ekstraordinære årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med de innspill og ideer 
som kom fram i årsmøtet og deretter utarbeide og implementere en modell for 
medlemsfordeler og -rabatter for 2022. 
 
VEDTAK: 
 
 


