
 

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

E-post: Burn Camp, voksen: burncamp.voksen@nffb.no - barn/ung: burncamp.ung@nffb.no 

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

 
Innkalling til årsmøtet i NFFB  

 
Søndag 18.mars 2018 kl 11.00-12.00 
Farris bad, Larvik, Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik 

Saksliste  
 

1. Opprop  

2. Valg av møteleder, sekretær og tellekorps  

3. Valg av to til å underskrive protokollen   

4. Årsmelding for NFFB 2017 

5. Fremlegging av revidert regnskap 2017  

6. Fremlegging av handlingsplan for 2018  

7. Fastsetting av kontingent for 2019  

8. Fremlegging av budsjett for 2018  

9. Endring av Vedtekter 

10. Valg   

Alle medlemmer av NFFB har tale, forslags- og stemmerett. Besøkende har tale- og forslagsrett.  
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Side 02 

Sak 5 Regnskap og sak 8 budsjett- deles ut på årsmøtet.  

Sak 6 Handlingsplan for Norsk Forening for Brannskadde 2018 

Foreningen hjelper brannskadde og pårørende. For oss handler det om håp, mestring og fremtid. 

Vårt mål er å nå ut til flest mulig brannskadde og pårørende med aktuell informasjon 

•  hjelpe brannskadde og pårørende med informasjon 

  

• Arrangere 2 Burn Camper. En ukes leir for brannskadde barn og unge (9-18 år) på 

sommeren og en langhelg på høsten for brannskadde voksne (fra 18 år) 

 

• Arrangere Burn Off, en samling for ledere og stab til leirene 

 

• Bidra til å arrangere Burn Camp i Etiopia 

 

• Jobbe med forebygging av brannskader, 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» 

 

• Opprette kontakt med de store sykehusene som behandler brannskadde og gi de info 

som de kan dele ut om NFFB og Burn Camp 

 

• Lage nye brosjyrer og evt plakater 

 

• Få flere medlemmer i NFFB 

 

• Arbeide med å utvikle foreningen videre 

 

• Delta som brukerrepresentant i ulike fora 

 

• Utvikle det gode samarbeide med sponsorer 
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Side 03 

Sak 7 Kontingent 2019.  

Forslag til kontingent for 2019  

Medlem 200,- 

Forslag om at kontingenten er kr 200, frem til annet forslag kommer på årsmøtet. Kontingenten 

sendes ut via medlemsregisteret Zubarus og det er mulig å lage avtale giro.  

Sak 10 Valg  

Styret i NFFB 

Leder: Kenneth Wangen, gjenvalg (valgt for 2 år 2018-2019)  

Styremedlem: Monica Hansen, ikke på valg (valgt for 2 år 2017-2018) 

Styremedlem: Peter Eggli, ikke på valg, (valgt for 2 år 2017-2018) 

Styremedlem: Bente Fidje, gjenvalg (på valg for 2 år 2018-2019) 

Styremedlem: Ingrid Gurine Strand, Ikke på valg (valgt for 2 år 2017-2018) 

Regnskap: Espen Skotheim, Gjenvalg for 1 år 2018  

Revisjon: KPMG 

 

Valgkomite: Telma-Marie Meling, ny på valg for 1 år 2018  

Valgkomite: Armann Myrland, Gjenvalg for 1 år 2018 

Valgkomite: Simen Almås, på valg for 1 år 2018 

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

2018 er valgt Barn og Unge Glenn Lauvik og Voksen Ingrid Gurine Stand.  

mailto:post@nffb.no
mailto:burncamp.voksen@nffb.no
mailto:burncamp.ung@nffb.no
http://www.nffb.no/
http://nffb.no/


 

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

E-post: Burn Camp, voksen: burncamp.voksen@nffb.no - barn/ung: burncamp.ung@nffb.no 

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

Årsmelding Norsk Forening For Brannskadde, NFFB 2017 
 

Styret i NFFB 2017 har bestått av 

Leder: Kenneth Wangen 
Nestleder Monica Hansen 
Sekretær: Bente Fidje 
Økonomi: Peter Eggli 
Styremedlem: Ingrid Gurine Strand 
(medlemskontakt) 
Regnskap: Espen Skotheim 
Valgkomite: Glenn Lauvik,  
Valgkomite: Armann Myrland 
Styret har gitt følgende ansvar for Burn Camp.  
Barn og Unge: Glenn Lauvik 
Voksne: Ingrid Gurine Strand. 
 
Norsk forening for brannskadde har lagt et spennende år bak seg. Foreningen består av en 
dedikert og unik gruppe mennesker som i en årrekke har hjulpet brannskadde på mange 
forskjellige arenaer. Vi arrangerer Burn Camp for både barn og voksne, vi deltar i brukergrupper 
og bidrar med viktig kompetanse inn i prosjekter i helsesektoren for å nevne noe. Alt av arbeidet 
til NFFB gjøres på frivillig basis.  
 
Norsk Forening For Brannskadde har 154 medlemmer og i 2017 fikk NFFB nytt medlemsregister 

Zubarus. I løpet av 2017 har NFFB gjennomført 8 styremøter, samt kommunikasjon om aktuelle 

saker via epost og telefon. I tillegg har vi hatt samtaler med brannskadde, pårørende, 

samarbeidspartnere m.fl.  Vi har nettside WWW.nffb.no og er på Facebook med siden Norsk 

Forening for Brannskadde og Burn Camp og en instagram «BurnCampNorge». Det styret har 

brukt mest tid på i 2017 er Burn Camp i Norge og i Etiopia, «sky ilden» prosjektet og ny 

hjemmeside.  

 

Styret har vært i dialog med og på besøk på BSA, i Skien, Ahus, Ullevoll hvor de blant annet delte 

ut invitasjoner til Burn Camp barn og unge og voksne, og brosjyrer for NFFB. Styret har snakket 

med pasienter og pårørende på sykehus og når de har tatt kontakt på mail eller via facebook 

med NFFB. Det er blitt publisert flere artikler i blader og aviser med historier til brannskadde. På 

facebook har vi to hemmelig gruppe, en for brannskadde og en for pårørende til brannskadde i 

Norge. Her kan de snakke med andre i samme situasjon, utveksle erfaringer, spørre om ting eller 

bli kjent.  
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Burn Camp støttes av Fagforbundet og Kiwanis. Kiwanis støtter Burn Camp barn og unge. Tillegg 

får vi inn ulike pengegaver fra brannvesen, privatpersoner m.fl.   

  
 

Representasjoner og Arrangementer: 

 

Kiwanis humanitær komite  møter: Ingrid Gurine Strand, Espen Skotheim og Kenneth Wangen. 

 

Brann og Redning 2017 på Gardemoen: Kenneth Wangen for NFFB  

 

Brann konferansen på Gardermoen 2017: Kenneth Wangen.  

 

Landskonferansen til fagforbundet deltok Kenneth Wangen.  

 

Møter med gruppe for pasient og brukermedvirkning i nasjonale registre: Monica Hansen  

 

Møter med referansegruppa for avansert brannskadebehandling: Monica Hansen  

 

Brukerutvalgsmøte Sunnaas 23.mars: Rune Kløvtveit 

 

Dialogmøte Sunnaas 18.oktober: Bente Fidje for NFFB 

 

NFFB er representer på Brukerkontor ved Sykehuset i Skien med brosjyrer.   

 

Møte i nasjonal arbeidsgruppe for Førstehjelp: Kenneth har deltatt på flere møter og har fått 

gehør for at forebygging og førstehjelp av brannskader blir en del av undervisningen i det nye 

faget Førstehjelp i Grunnskolen fra høsten 2018. Faget er 10 årig. 

  

Deltatt på høring om brannskadebehandling av barn Oslo Universitetssykehus.  

 

Facebook utfordring, Gi til en forening ved likes og kommentar.  

Vi fikk inn 3900 gjennom vipps til støtte NFFB. 
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Sky Ilden prosjekt.  I 2016 startet vi et 

samarbeidsprosjekt med Norsk Brannvernforening for 

å forebygge at brannskader oppstår, Dette prosjektet 

heter "Sky Ilden". Det er sånn at de fleste brannskader 

kan forebygges. Brannskader koster samfunnet 

milliardbeløp hvert år. For ikke å snakke om 

menneskelig lidelse. Allikevel er det få som driver 

forebyggende virksomhet på dette feltet. NFFB fikk 

sammen med Norsk Brannvernforening 110 000,-kr til 

prosjektet i 2017. Det er Kenneth og Monica fra NFFB 

som har jobbet mest med dette i tillegg til Tor Erik 

Skaar i Norsk Brannvernforening. I 2017 har over 100 norske brannvesen meldt seg på 

kampanjen om å forebygge brannskader. Vi har hatt møte med flere samarbeidspartnere, bla. 

Brannløftet og Securitas. 

 

Burn Off 27.29. januar gikk Burn Off av stabelen på Holmen 

fjordhotell i Oslo. Her var 14 ledere for leirene samlet for å 

dele erfaringer fra Burn Campene og tips til årets leirer. 

Lørdagen skulle vi ha likepersonskurs, men dessverre ble 

kursholder syk. Programmet ble de endret og vi hadde ulike 

temaer og erfaringsutvekslinger og evaluering på hva vi 

gjorde bra og hva vi kunne gjøre bedre.   

 

Årsmøtet I NFFB. 29. januar ble gjennomført på Holmen 

fjord hotell i forbindelse med Burn Off.  Det var 14 personer 

tilstede på årsmøtet. Som ble avsluttet med foredrag om 

Etiopia og Sky ilden.   

 

Burn Camp for barn og unge i Trondheim. Fra 25.juni-1.juli. Leiren var i samarbeid med 

Trøndelag Brann og rednigstjeneste og Brannbamsen Bjørnis. Det var den 16. barneleiren og 

hadde 19 deltakere, hvor av to av deltakerne var fra Etiopia og 13 ledere, to av disse fra Etiopia. 

Deltakerne fra Etiopia er et samarbeid med CBWCF.  Representanter fra BSA v/Haukeland var 

Anne Gøttå og Mona Lunke. Deltakerne fikk i år en natt ute i lavo i sovepose. De utfordret seg på 

Ryetoppen Adventurepark med klatring og zipline. Uken var fylt med program som besøk på 

Avinor Værnes, pizza sponset fra Egon, svenskehandel, tur i Trondheim med en tur rundt fra 
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innerst til ytterst i Nidarrosdomen, tur opp i Tyholttårnet, bading i Pirbadet, fart og spenning på 

sjøen, disko og familiedag på brannstasjonen med omvising, aktiviteter, vannballongkrig m.m. 

Kompis kom med burgere og foreldrene hadde foredrag med psykolog.  

Vi fikk overrekkelse av sjekk fra Kiwanis.  Støttespillere er Kiwanis Norden og Fagforbundet  

   

   

   
Burn Camp voksne.14.-17 .september på Storefjell 

Den 13. Burn Camp for voksne ble arrangert helga 14.-17.september på Golsfjellet. Det var 28 

deltakere og 10 foredragsholdere, stab, sponsorer, ledsagere, totalt 38.  Det var noen unike 

dager med deltakere som fortalte gripende historier, gode samtaler, spennende foredrag av 

Espen O Simonsen, om Burn Camp sin historie ved Mona Lunke og om prosjektet «Sky Ilden».  

Deltakerne har hatt fokus på mestring og utfordre seg selv gjennom aktiviteter. Team building, 
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tur, svømming er faste aktiviteter. I år var det i tillegg hesteridning, kjøring med hest og vogn og 

bowls som alle kunne delta på.   

Representant fra BSA, Haukeland var i år Liv Jorunn Ulveset i år, I tillegg var Anne Grøttå der 

frivillig. Og Mona Lunke som gjest. Representanter fra Kiwanis og Fagforbundet var på besøk. 

  

   

 

Åpen dag på brannstasjonene 24.september og 30.september i 

Bergen(grunnet sykkel VM). Det er åpen dag over hele landet. Spesielt i 

Bergen drives det med kiosksalg til inntekt for NFFB og Burn Camp. Armann 

Myrland stod med rollup og brosjyrer på Raufoss og Bente Fidje fra styret 

deltok i Bergen sammen Glenn Lauvik leder for Burn Camp barn og mange 

flere frivillige i kiosksalg til inntekt for NFFB. Vi takker for de pengene som kom 

inn fra Bergen og Østlandet.    

NFFB ble kontaktet av Røde Kors Østfold om en brannskadd gutt. Organisasjonen en Dråpe i 

Havet har forsøkt å få en brannskaddet gutt til Norge fra Helleas, men ikke lykkes. De ønsket å få 

hjelp til å sende noen hilsener, tegninger og eller oppmuntrende ord til han og familiene. Dette 

ble gjort og sendt ned.  
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Sykepleier Lina S D Lernvall på Haukeland og har begynte på en doktorgrad. Hun skal undersøke 

foreldre med brannskadde barn sine behov for støtte fra helsepersonell, når de legges inn på 

Brannskadeavdelingen i Bergen. NFFB videreformidlet kontakt med foreldrepar til Lina.  

       
 

 

Sluttord 

Styret i NFFB vil takke alle frivillige som har bidratt de ulike prosjektene i Norsk forening for 

brannskadde sitt arbeid gjennom året. Vi vil spesielt rette en takk til Fagforbundet og Kiwanis for 

uvurderlig støtte.  Vi ser frem til nye opplevelser, utfordringer og minner i 2018.  

 

 

 

Styret i NFFB  

 

Februar 2018 

 

 

 

Kenneth Wangen       Bente Fidje 

 

     Monica Hansen 

 

 

Peter Eggli        Ingrid Gurine Strand 
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Sak 9. Endring av 

Vedtekter for NFFB 
 

Foreningens navn skal være NORSK FORENING FOR BRANNSKADDE, forkortet NFFB. 

1.Forenings formål er: 

• Oppnå kontakt med brannskadde voksne og barn og deres pårørende for støtte og 

hjelp sosialt og psykisk. 

• Skape opplysning om psykiske, fysiske og sosiale problemer i forbindelse med en 

brannskade. 

• Bedre komunikasjonen mellom pasienter, pårørende, sykehus og offentlige 

myndigheter med formål om å skape lik behandling for alle. 

• Drive opplysningsarbeid. 

• Arrangere samlinger for brannskadde, Burn Camp. 

Forslag endres til: 

1. Forenings formål er: 

• Oppnå kontakt med brannskadde voksne og barn og deres pårørende for støtte og 

hjelp sosialt og psykisk. 

• Skape opplysning om psykiske, fysiske og sosiale utfordringer i forbindelse med en 

brannskade. 

• Formål om å skape lik behandling for alle gjennom bedre kommunikasjonen 

mellom pasienter, pårørende, sykehus og offentlige myndigheter 

• Drive opplysningsarbeid. 

• Arrangere samlinger for brannskadde, eks Burn Camp o.l. 

 

2.Som medlem kan opptas alle brannskadde voksne, barn og deres pårørende. 

Forslag til nytt pkt 2 

2. NFFB er en landsomfattende, frivillig, livssyns- og partipolitisk uavhengig 

organisasjon. 

 

3.Som støttemedlem kan opptas enkeltpersoner, grupper og andre interesserte. 



Forslag endres til (samlet pkt 2 og 3.): 

3. Foreningen er en interesseorganisasjon for brannskadde og deres pårørende.  Alle 

som ønsker å støtte vårt viktige arbeid kan bli medlem.    

 

4. Foreningen ledes av et sentralstyre som velges av årsmøtet. 

På årsmøtet velges, styre bestående av leder og 4 styremedlemmer, valgkomiten skal bestå 

av 3 og revisor. Leder for 2 år, og to styremedlemmer for 1 år og 2 styremedlemmer for 1 år. 

slik at halvparten står på valg hvert år. Valgkomiteen velges hvert år. Revisor velges for 1 år 

av gangen. De valgte i styret må være medlem av NFFB. 

Forslag endres til: 

4. Foreningen ledes av et sentralstyre som velges av årsmøtet. 

På årsmøtet velges følgende: 

• Styret bestående av leder og 4 styremedlemmer.  

Leder og styremedlemmer velges for 2 år. En det ene året velges 3 medlemmer 
og neste året 2 medlemmer slik at det blir overlapping og ikke hele styret 
endres på en gang.   

• Valgkomite bestående av 3 personer, velges for 1 år 

De valgte i styret, valgkomite og utvalg må være medlem av NFFB 

Styret velger revisor, regnskapsfører og ledere for ulike utvalg etter behov. 

Forslag til nytt pkt 5. 

5. Styre i NFFB og stab på ulike arrangement i regi av NFFB må fremvise gyldig 

politiattest for frivillige organisasjoner og signere på taushetserklæring 

 

5. Foreningens høyeste organ er Årsmøtet, som skal avholdes en gang i året. 

Innkallingen skal skje med minst 2 mnd varsel, og sakspapirer være utsendt 14 dager før. 

Innkomne saker må være styret i hende innen… . 

Årsmøtets dagsorden skal inneholde minst følgende punkter: 

• Opprop 

• Valg av dirigent og sekretær 

• Valg av to til å underskrive protokollen 

• Styres beretning/årsmelding for foreningen 

• Fremleggelse av revidert regnskap 

• Fremlegging av handlingsplan for neste år 



• Fastsetting av kontingent for neste år 

• Fremleggelse av budsjett for neste år 

• Innkomne saker  

o Valg av: 

o Leder 

o Styre 

o Valgkomite 

o Revisor 

o Evt. utsendinger 

Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett de fremmøttes antall. Alle betalende medlemmer i 

NFFB har stemmerett, institusjoner og andre har tale og forslagsrett. 

Alle avgjørelser treffes med ¾ flertall. Ekstraordinært årsmøte kan til enhver tid innkalles av 

et flertall av styret, og skal innkalles når minst 1/3 av medlemmene skriftelig krever dette. 

Innkallingen skal skje med minst 21 dagers varsel 

Nytt Forslag endres til nye pkt: 

6. Foreningens høyeste organ er Årsmøtet, som skal avholdes en gang i året. 

Innkallingen skal offentliggjøres med minst 2 måneders varsel på www.nffb.no Og 

sakspapirene skal offentligjøres på www.nffb.no 14 dager før. Innkomne saker må 

være styret i hende 4 uker før årsmøtet. 

 

7. Årsmøtets dagsorden skal inneholde minst følgende punkter: 

1. Opprop 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av møteleder og referent 

4. Valg av to til å underskrive protokollen 

5. Godkjenning av saksliste 

6. Styrets årsmelding for NFFB 

7. Fremlegging av regnskap 

8. Orientering om handlingsplan for inneværende år 

9. Fastsetting av kontingent for neste år 

10. Orientering om budsjett for inneværende år 

11. Innkomne saker 

12. Valg 

 

http://www.nffb.no/
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8. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Alle 

betalende medlemmer i NFFB har tale, forslag- og stemmerett. Andre besøkende har 

tale og forslagsrett Alle avgjørelser vedtas med 2/3 flertall.  

 

9. Ekstraordinært årsmøte kan til enhver tid innkalles av et flertall av styret, og skal 

innkalles når minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever dette. Innkallingen skal skje 

med minst 21 dagers varsel. 

 

6. Lovendring krever 3/4 flertall 

Forlag endres til pkt 10 og.  

10. Vedtektsendring krever 2/3 flertall  

 

7. Arbeidet i styret 

Styret velger seg i mellom, neste leder, kasserer, sekretær og andre etter som det er aktuelt. 

Styret fører referat fra møtene sine. 

Forslag til endres til  pkt 11 og 

11. Arbeidet i styret 

Styret konstituerer seg selv 

Styret fører referat fra møtene sine som utgjør en møtebok. 

 

8. Oppløsning av foreningen kan kun skje på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 

3/4 flertall av foreningens medlemmer. 

Eventuelle midler i foreningens kasse tilfaller Brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus, 

og skal brukes til sosiale tiltak for brannskadde voksne og barn. 

Forslag til endring. Til pkt 12 og 

12. Oppløsning av foreningen kan kun skje på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte 

med 2/3 flertall av foreningens medlemmer. 

Verdier og eventuelle midler i foreningen tilfaller Brannskadeavdelinga ved 

Haukeland Universitetssjukehus, og skal brukes til sosiale tiltak for brannskadde 

voksne og barn. 

 

 

 



Basislover og vedtekter for Burn Camp Noreg, vedteke 1.okt 2006. 

fjernes da Burn Camp er blitt ett arrangement i regi av NFFB.   


