
 

Norsk Forening for Brannskadde (NFFB) og Burn Camp Norge. 
E-post: post@nffb.no - org nr 984 687 354- Bankkonto nr:2535.45.23852. Vipps 52303 

Burn Camp voksen:burncamp.weekend@nff.b.no - barn/ung: burncamp.sommerleir@nffb.no ,  
Familie: burncamp.familieleir@nffbno Instagram «BurncampNorge» 

Hjemmeside www.nffb.no  - facebook «Norsk forening for brannskadde og Burn Camp 

 
Innkalling til årsmøtet i NFFB  

 

Dato: Lørdag 8. februar 2020 (OBS flyttet fra fredag 7 kl 18.00) 
Klokkeslett: Kl. 11.00 
Sted: Oslo. Thon Opera 
 
Endelig saksliste: 
 

1. Opprop 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av møteleder, referent og tellekorps 
4. Valg av to til å underskrive protokollen 
5. Godkjenning av saksliste 
6. Styrets årsmelding 2019 
7. Regnskap 2019 
8. Handlingsplan 2020 
9. Fastsetting av kontingent 2021 
10. Budsjett 2020 
11. Valg 

Alle medlemmer av NFFB har tale, forslags- og stemmere`. Besøkende har tale- 
og forslagsre` 
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Side 02 

Sak / Regnskap og sak 34 budsje8- deles ut på årsmøtet.  

Sak : Orientering om handlingsplan for @4@4 

Handlingsplan for Norsk Forening for Brannskadde @4@4 

Foreningen hjelper brannskadde og pårørende. For oss handler det om håp, mestring og fremad. 
Vårt mål er å nå ut al flest mulig brannskadde og pårørende med aktuell informasjon 

•  hjelpe brannskadde og pårørende med informasjon 
  

• Arrangere 3 Burn Camper. En ukes sommerleir for brannskadde barn og unge (9-18 år), 
en familieleir/langhelg for familier med brannskadde barn under 10 år, og en langhelg 
for brannskadde (fra 18 år og oppover)  
 

• Se på mulighetene for ulike prosjekter, søke midler 
 

• Likepersonsarbeid 
 

• Delta på Burn Camp i Etiopia i 2020  
 

• Forebygging av brannskader, blant annet gjennom Sky Ilden prosjektet 
 

• Lage god info til brannskadde og pårørende 
 

• Ha aktiv og levende hjemmeside, www.nffb.no, og Facebookside «Norsk forening for 
brannskadde og Burn Camp» og Være aktive på sosiale medier 
 

• Opprette kontakt med de store sykehusene som behandler brannskadde og gi de info 
som de kan dele ut om NFFB og Burn Camp 
 

• Få flere medlemmer i NFFB, få minst 300 medlemmer 
 

• Arbeide med å utvikle foreningen videre 
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Side 03 

• Delta som brukerrepresentant i ulike fora 
 

• Kurse og gi opplæring til styret, de med verv i NFFB 
 

• Utvikle det gode samarbeide med sponsor 

 

 

Sak E KonGngent korrigering av konGngent for @4@4 og fremover.  

Korrigering av konangent for efef samme som vedta` i på årsmøtet i efgh for efgh og fremover 

Medlem @44,-  

Familiemedlem (personer i samme husstand) @44,- for første og O4,- for de andre.  

Forslag om at konangenten er kr eff for medlem og if for familiemedlem frem al annet forslag 
kommer på årsmøtet. Konangenten sendes ut via medlemsregisteret Zubarus og det er mulig å 
lage avtale giro.  
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Side 04 

Sak 33 Valg  

Styret i NFFB 

Leder: Monica Hansen, ikke på valg (valgt for e år efgh-efef)  

Styremedlem: Kenneth Wangen, gjenvalg (på valg for e år efef-efeg)  

Styremedlem: Øystein Stokvik Malme, ikke på valg (valgt for e år efgh-efef) 

Styremedlem: Mariann Kleven, ny (på valg for e år efef-efeg) 

Styremedlem: Rune Kløvtveit, ikke på valg (valgt for e år efgh-efef) 

Medlemskontakt(Zubarus): Ingrid Gurine Strand. 

Regnskapsfører: Kolbjørn Bjertnes, MSK Regnskapsservice 

 

Revisjon, @ Gl å se gjennom regnskapet: 

Hege Frostad, Velges for g år. efef 

 

Valgkomite: Inger-Lise Ekrem, gjenvalg, på valg for g år efef 

Valgkomite: Ingrid Gurine Strand, Ny, på valg for g år efef 

Valgkomite: Marita Helen Hauge, gjenvalg, på valg for g år efgh 

 

Styret i NFFB finner ansvarlige for Burn Camp barn og voksne og andre prosjekter. 

For efef er følgende valgt  

• Sommerleir: Glenn Lauvik  
• Weekend: Lena Brynsplass  
• Familieleir: Bente Fidje 
• Sky Ilden: Kenneth Wangen 


