
 

 

 

Protokoll 

Styremøte IBR 
 

Emne Styremøte IBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 4/18 Plass for mottagers journalføring 

Møtedato: 29.5.18 kl. 15.30  

Møtested: Levanger rådhus  

Møteleder: Ola Stene  

Referent: Rigman Pents  

Neste møtetid: 6. aug. kl. 14.00  

Neste 
møtested: 

Ytterøy  

Møtedeltagere: Ola Stene, Jostein Grimstad, Unni Storstad, Ove Brattaker, og Rigman 
Pents 

Fraværende: Torbjørn Haddal 

Distribusjon: Sendes alle ansatte. Lagres på H:\Brannsjef/§22 MØTEREFERAT\2018/18-
01 styremøte 

 

SAK TEKST ANSVAR 
FRIST 

 

01/04 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling, saksliste og referat 03-18 godkjent. 

 

 

 

 

02/04 HMS 

Avviks eller forbedringsmeldinger.  

Har 3 fraværende per d.d. 1 er pga skade under aksjon. Vrikket 
foten. 2 andre er ikke arbeidsrelatert. 

3 Pumper som er ødelagt. 1 stor pumpe og 2 små. Satser på å sette 
sammen 1 liten av de 2. Ser på mulighet for å reparere den siste. 

Den største måtte det bestilles inn ny for. 

5 ulike avvik på utstyr som er blitt kvittert ut fortløpende. 

 

Orienteringssak 

 

 

 

 

 

Informasjon 



SAK TEKST ANSVAR 
FRIST 

 

03/04 Info om medarbeiderundersøkelsen. 

I henhold til undersøkelsen og tilbakemeldinger fra 
bedriftshelsetjenesten er det sykosoial arbeidsmiljøet i Innherred 
brann og redning er meget godt. Både mellom de ulike stasjonen og 
på den enkelte stasjon. 

 

Orienteringssak 

1 Vedlegg 

 

Informasjon 

04/04 Gjennomgang økonomi. 

IBR er nå innmeldt i MVA registeret. Kan begynne å sende ut faktura 

 

Manglende innmelding til KLP er ordnet opp. 

 

Orienteringssak 

Informasjon 

05/04 Status på oppgaver fra rådmenn 

 

Status på saksfremlegg på endring av vedtekter, Kap 12.1, 
angående hovedtillitsvalgt. 

Blir tatt opp sammen med andre saker tilhørende IBR. 

 

Status på saksfremlegg av styrehonorar. 

Blir tatt opp sammen med andre saker tilhørende IBR. 

 

Status på fremlegg av revidert budsjett. Venter også på 
tilbakemelding på oveføring av investeringsmidler for Verdal fra 2017 
til 2018. 

Blir tatt opp når oversikten for regnskapet for 2 kvartal 2018 forligger. 

 

Når må budsjett for 2019 være på plass i forhold til kommunenes 
budsjett? 

Levanger sitt budsjett er planlagt månedsskifte august/ september. 

Verdal sitt budsjett er planlagt november. 

 

På styremøte 6. august vil økonomi ha stort fokus. 

 

 

06/04 Eventuelt 

Ingen innkomne saker. 

 

 

Levanger 29.5.18 


