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Tema
Årsmøte NTFF – 2011.

Ansv

Møtet startet med kaffe og vafler.
Geir Håkon og Jon Bjartnes ønsket velkommen. Vi fikk en kort
orientering fra Jon Bjartnes om anlegget generelt og en rask prat
om sikkerhetsinstruksen.
Informasjonssjef Aarmo i Norske Skog ga oss en fin seanse om
historikk, produksjon, produkter, marked og det som måtte være
interresant. Det ble en fin dialog med spørsmål og svar.
Deretter gikk turen ut i anlegget, hvor vi gikk gjennom prosessen
fra mottak av returpapir til ferdig produkt som avispapir.
Lunsj ble servert i bedriftens kantine.
Etter lunsj ble årsmøte i NTFF avholdt med vanlige
årsmøtesaker:
Ordstyrer: Jon Håkon ble valgt.
Årsberetning:
- Det er holdt 3 styremøter – ingen medlemsmøter.
- Fremtidig møtestruktur diskutert, ønsker tilbake til det vi
hadde tidligere.
- Aktiviteter/ tema krever litt kreativitet fremover, er litt i
utakt med STFF om tema på utstyr/ teknikk.
- NTFF har fortsatt ikke egen økonomi. Vil fremtiden kreve
at vi har det?
- Nettsidene til de forskjellige faglige forum anbefales lest.
- Skal få laget en logo for bruk til brevark etc. Liv Irene
jobber med saken.
- NTFF fyller i år 25 år!! Skal vi foreta oss noe i den
anledning?
Muntlig årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.
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Valg:
Følgende ble valgt:
Styringsgruppe:
Formann:
Lisa Aasbakk
Valgt for 2 år
Nestformann: Oddbjørn Varslott
Gjenvalgt for 1 år
Sekretær:
Jan Solvang
Ikke på valg
Styremedlem: Jon Bjartnes
Gjenvalgt for 2 år
Varamedlemmer:

Kjell Hammerhaug
Ståle Selnes

Ikke på valg
Valgt for 2 år

Representanter til representantskapsmøte:
Lisa Aasbakk (formann)
Valgt for 2 år
Varamedlem: Oddbjørn Varslott (nestformann) Valgt for 1 år
Valgkomite:
Geir Sveinhaug, Jonn-Børre Olsen og Asbjørn Båtnes
Valgkomiteens forslag til årsmøtet 2011, ble enstemmig vedtatt.
Resultatet ligger vedlagt referatet.
Etter årsmøtet årsmøtet ble den faglige delen av møtet avviklet.
-

Trond snakket om generelle krav og tilleggskrav til vern
(sikringsautomater) i forhold til ny forskrift.

-

Jonn-Børre tok for seg kravene til tavler, som skal betjenes
av sakkyndige og ikke sakkyndige. Bestemmelsene er ikke
så enkle å forstå, men i samarbeid med DSB har JonnBørre funnet svar så langt.

Underlaget for begge temaene har Trond sendt ut til hver enkelt.
-

Kjell H. og Jan Solvang har gjennomført tilsyn på flere
leilighetsgårder på Stjørdal. I ett tilfelle var det montert
sikringsskap i hver leilighet, som var perforert og full av
slisser, uten noen form for tetting. Dette avviket, som ble
skrevet på alle leilighetene, over 30stk totalt, har medført
en del støy, spesielt for Jonn-Børre. Men i skrivende stund
ser det ut til at DSB er på glid til å få ut et svar. Bilder er
vedlagt.

Vi takker Jon Bjartnes og Norske Skog for en fin dag på Skogn.
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