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Innkalling til årsmøtet i NFFB  

 

Lørdag 23.mars 2019 kl 11.00-12 

Farris bad, Larvik, Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik 

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 for NFFB for 2018 

7. Fremlegging av regnskap gir 2018 

8. Orientering om handlingsplan for 2019 

9. Fastsetting av kontingent for 2020 

10. Orientering om budsjett for 2019 

12. Valg 

Alle medlemmer av NFFB har tale, forslags- og stemmerett. Besøkende har tale- og forslagsrett 
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Sak 7 Regnskap og sak 10 budsjett- deles ut på årsmøtet.  

Sak 8 Orientering om handlingsplan for 2019 

Handlingsplan for Norsk Forening for Brannskadde 2019 

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 3 Burn Camper. En ukes sommerleir for brannskadde barn og unge (9-18 år) 

uke 26, en familieleir/langhelg for familier med brannskadde barn under 10 år uke 26, og 

en langhelg for brannskadde (fra 18 år og oppover) uke 37 

 

 Se på mulighetene for ulike prosjekter, søke midler 

 

 Likepersonsarbeid 

 

 Bidra og delta på Burn Camp i Etiopia i 2019  

 

 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 

 

 Nye brosjyrer 

 

 Få flere medlemmer i NFFB, få minst 300 medlemmer 
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 Arbeide med å utvikle foreningen videre 

 

 Delta som brukerrepresentant i ulike fora 

 

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

 

 Utvikle det gode samarbeide med sponsor 

 

 

Sak 9 Kontingent korrigering av kontingent for 2019 og fremover.  

Korrigering av kontingent for 2019 og fremover 

Medlem 200,-  

Familiemedlem (personer i samme husstand) 200,- for første og 50,- for de andre.  

Forslag om at kontingenten er kr 200 for medlem og 50 for familiemedlem frem til annet forslag 

kommer på årsmøtet. Kontingenten sendes ut via medlemsregisteret Zubarus og det er mulig å 

lage avtale giro.  

  

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 (NFFB) og Burn Camp» 
Side 04 

Sak 12 Valg  

Styret i NFFB 

Leder: Kenneth Wangen, ikke på valg (valgt for 2 år 2018-2019)  

Styremedlem: Monica Hansen, gjenvalg (på valg for 2 år 2019-2020) 

Styremedlem: Øystein Stokevik Malme, ny (på valg for 2 år 2019-2020) 

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

Styremedlem: Rune Kløvtveit, ny (på valg for 2 år 2019-2020) 

Revisjon: KPMG 

 

Valgkomite: Inger-Lise Ekrem, ny på valg for 1 år 2019  

Valgkomite: Armann Myrland, Gjenvalg for 1 år 2019 

Valgkomite: Marita Helen Hauge,  ny på valg for 1 år 2019 

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

2019 er valgt  

Barn og Unge Glenn Lauvik/Peter Eggli  

Voksen Ingrid Gurine Stand.  

Familieleir: Monica Hansen 

Sky Ilden: Kenneth Wangen 
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Årsmelding Norsk Forening For Brannskadde, NFFB 2018 
 

Styret i NFFB 2018 har bestått av 

Leder: Kenneth Wangen 
Nestleder Monica Hansen 
Sekretær: Bente Fidje 
Økonomi: Peter Eggli 
Styremedlem: Ingrid Gurine Strand (medlemskontakt) 
Regnskap: Espen Skotheim 
Valgkomite, Telma Marie   
Valgkomite: Armann Myrland 
Valgkomite: Simen Almås 
Styret har gitt følgende ansvar for Burn Camp.           Styret, sykepleiere og utvalg sammen med Cato 

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 192 medlemmer. I løpet av 2018 har NFFB gjennomført 10 

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 2018 er Burn Camp i Norge og i Etiopia, 

«sky ilden» prosjektet og søke midler til flere prosjekter. 

 

Styret har vært i dialog med og på besøk på BSA, i Skien, Ahus, Ullevål 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, støttegruppen v/Torfinn Berger, privatpersoner m.fl.   

  
 

Representasjoner og Arrangementer: 

 

Kiwanis humanitær komite møter: Kenneth Wangen. 

 

Brann konferansen på Gardermoen 2018: Kenneth Wangen, 

Glenn Lauvik og Ingrid Gurine Strand.  

 

Fagforbundet Skedsmo: Gjest Kenneth Wangen om BC Etiopia 

 

Mars Orienteringsmøte om Burn Camp barn og unge og Burn Camp voksen på Plastisk Kir skien 

Sykehus i Telemark: Ingrid Gurine Strand 

 

Oktober: Kontaktkonferansen høsten 2018, Helsedirektoratet i møtet med 

Frivilligsektor, Oslo: Ingrid Gurine Strand 

 

24.mai Professor Halvard Vindenes får kongens fortjenestemedalje for 

arbeidet med brannskadde i Bergen 

 

13.august Skolere deltakere til fortelle sin historie og forebygging av 

brannskader på VGS skoler:  

Isabell Kvien, Isabelle Berentsen, Monica Hansen, Karly Bastesen, Simen Almås og Mathilde 

Søndenaa 
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8.sept Barnas dag i Tønsberg med Kiwanis – Kenneth, Hedda og 

Ousman. 

 

18.sept Marita på NRK Radio med Sky ilden, samt saken oppe 

på Stortinget 

 

Sept Helesøster Konferansen med Sky ilden Kenneth Wangen  

 

Oktober: Kurs i styrearbeid Frivillig Norge, Ingrid Gurine Strand 

 

Februar: Foredrag på BSA for ansatte om Burn Camp: Kenneth Wangen og Ingrid Gurine Strand  

 

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

 

Møter med referansegruppa for avansert brannskadebehandling: Monica Hansen  

 

Møte med Nordås om et mulig samarbeid i forhold til Burn Camp barn og unge (Nov) Monica 

Hansen og Kenneth Wangen 

 

Dialogmøte Sunnaas Rune Kløvteit, Bente Fidje 

 

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

 

Brannskadde i media: 

Brannskadde har vært i media i ulike sammenhenger. F.eks ved forebygging av skader ved 

rødsprit, Marita Helen, NRK Troms, Kenneth forteller om å være brannmann og brannskadet 

Joakim og Marte etter Burn Camp for barn og unge, Bente vårt liv med annerledes kropp VG 

sammen med andre som ser annerledes ut. Håvard fortalte sin historie i adressa i desember 
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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".  Sky Ilden har i 2018 fortsatt 

rundt 100 brannvesen med i prosjektet. Alle norske helsestasjoner 

har fått tilbud om materiell til bruk i forebygging og førstehjelp. 

Det er laget fire filmer hvorav to av de er vist på reklamefrie dager 

på Tv2. Flere brannskadde har gjennomgått opplæring i å holde 

foredrag i samarbeid med Vibeke Holtskog. De er nå klare for å 

holde foredrag på videregående skoler for å forebygge 

brannskader. 

Prosjektledelsen har deltatt på flere konferanser i løpet av året. 

 

 

 

Burn Camp i Etiopia 

27.januar reiste Simen Rye-Kittelsen, Silje Marie Kvien, Glenn Lauvik, 

Peter Eggli og Kenneth Wangen for å delta og bidra på den første Burn 

Camp i Etiopia. I tillegg var Bjørn Rønning fra Norsk Brannmannforum 

med. Det ble en sterk opplevelse og en flott leir.  

 

    

Burn OFF 17.mars i Larvik 

Stab til barn og unge og til voksen var samlet i Larvik for 

evaluering og påfyll til årets leirer 

 

Årsmøtet i NFFB Larvik 18.mars  

Ble gjennomført med 18 medlemmer tilstede på Farris bad.   

 

Burn Camp for barn og unge Stavern 24.juni til 29.juni 

I strålende vær har brannskadde barn og unge denne uken vært samlet på Burn Camp, BC, i 

Stavern. Totalt var vi 26 på leieren med ledere og deltakere fra Norge og Etiopia. Nye 

bekjentskaper er stiftet, erfaringer delt og grenser er brutt. Sammen har de unge kost seg på 

tvers av alder og nasjonalitet. De har vært på Danmarks tur, besøkt Høyt og Lavt, vært på 
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brannstasjon, badet, hatt disco og det hele ble avsluttet med familiedag og foredrag med Einar 

Eriksen. 

I løpet av ei uke sammen med andre brannskadde, lærer de unge å mestre sine skader, de ser 

og kjenner på hverandres arr, erfaringer deles og vennskap utvikles, men viktigst av alt, de har 

det gøy sammen.  NFFBs visjon er å gi håp og skape mestring, alle har en framtid, noe vi tenker 

viser seg gjennom vårt arbeid med Burn Camp. 

BC har hatt besøk av to brannskadde ungdommer med ledsagere fra Etiopia. Et spennende 

besøk, hvor ungdommer treffes på tvers av kultur og språk, men likevel klarer finne hverandre 

gjennom lek og opplevelser. Stiftelsen Children´s Burn  & Wound Care Foundationen (CBWBF) 

har i samarbeid med NFFB gitt disse barna denne unike muligheten. 

 Med oss på leiren har vi hatt to sykepleiere fra Brannskadeavdelinga ved Haukeland 

Universitetssjukehus, Liv Jorun Ulveseth og Anne Grøttå en uvurderlig ressurs. Viktigheten av å 

ha helsepersonell med kan ikke framheves nok. Gjennom lek og samtaler møte de barna. Sett i 

fra de unges side kan de bidra med sårstell, hjelp til kompresjonsdrakter og liknende. De har i 

tillegg kunnskap om sykehusbehandlingen ved brannskader og kan snakke og fortelle om det. I 

møtet med de brannskadde får sykepleierne en unik kunnskap om hvordan det er å leve med 

brannskader over lengre tid. Gleden og nytten deltakerne har av å være sammen, gir stor 

motivasjon i jobben med store skader, forteller en av sykepleierne. 

En stor takk rettes til Kiwanis og Fagforbundet som årlig gir støtte til NFFB og Burn Camp.  I 

tillegg må alle frivillige og alle andre som har vært med å bidra takkes 
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Burn Camp voksne 6.-9. september 2018 på Norefjell  

Den 14. Burn Camp for voksne, >18år, ble arrangert helga 6.-9. september på Norefjell. Burn 
Camp deltakere besto av 33 brannskadde, 2 spesialsykepleiere, 1 plastikkirurg, 1 
foredragsholder, styret i NFFB og stab, totalt 39. På Burn Camp for voksne over 18 år, var 6 av 
deltakerne under 25 år.   

Spesialsykepleier Liv Jorunn Ulveseth var representant fra BSA, Haukeland universitetssykehus, 
og spesialsykepleier Anne Grøttå var med som frivillig. Plastikkirurg Einar Eriksen deltok en dag. 
I tillegg var Fagforbundet representert.  

Burn Camp er en rehabiliteringsleir for brannskadde der fokuset er på mestring, sosialt samspill 
og å utfordre seg selv gjennom aktiviteter. Programmet besto av følgende: «Min Historie», 
fortalt av en brannskadd. Leder i NFFB, Kenneth Wangen, fortalte fra Burn Camp i Etiopia januar 
2018 og om siste nytt i foreningen. Vi fikk spennende og inspirerende foredrag av Cato Zahl 
Pedersen. Både deltakere, stab og gjester ble utfordret på forskjellig vis, for eksempel i 
Klatreveggen, på fjelltur til Danseflata, ved å spille Bowls, teambuilding/mangekamp, quiz, og vi 
hadde dialogkafe. I tillegg ble svømmebasseng og shuffleboard flittig benyttet. Gode og fine 
samtaler fant sted, og det ble noen unike dager med opplevelse av mestring og det å være 
medvandrere på veien videre etter en alvorlig brannskade.   

Takk til hovedsponsorer Kiwanis og Fagforbundet og frivillige som har bidratt.  

     

Åpen dag på brannstasjonene  

22.sept var det åpen dag på brannstasjonen rundt i landet.  Det var blant annet medlemmer fra 

NFFB representert på ulike steder med stand eller i kiosk med salg av mat og drikke til inntekt til 

NFFB. Her er noen: Armann Myrland var på Toten, Monica Hansen i Tromsø, på brannstasjonene 

i Bergen var det kiosk salg.  
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Likepersonskurs 21.oktober 

12 medlemmer i NFFB har gjennomført likepersonskurs på Skredsmo Brannstasjon med Kristin 

Berg som kursleder. Deltakerne var:  Kenneth Wangen, Peter Eggli, Ingrid Gurine Strand, Bente 

Fidje, Monica Hansen, Inger-Lise Ekrem, Glenn Lauvik, Isabell Kvien, Isabelle Berentsen, Karly 

Bastesen, Lena Brynsplass og Øystein S Malme 

 
 

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.  2019 tror i blir et spennende år som vil ta NFFB videre og åpne nye dører for 

oss. Vi gleder oss til de utfordringene, opplevelsene og minnene som 2019 vil bringe.  
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