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Beslutande 
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Utses att justera 
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Underskrifter 

Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Larmvägen 1 
461 38 Trollhättan 

Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan kl.09:00-11:25 

Monica Hanson (S) Trollhättan, Ordförande 
Kjell Nilsson (S) Vänersborg 
Pia Fogelberg (M) Trollhättan (§1-6) 
Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg 
Magnus Bandgren (C) Färgelanda 
Roland Björndahl (M) Mellerud 

Malin Johansson (S) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare 
Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare 
Kent Almkvist (C) Trollhättan, tjänstgörande ersättare (§7) 
Dan Åberg (M) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare 
Pontus Westerman Hansson (SD) Färgelanda, ej tjänstgörande ersättare 

Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef 
Anders Gillek stf. räddningschef 
Bodil Bramfors, ekonomichef 
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent 

Eskil Gröning (§3c) 
Anne-Lie Severinsson (§6) 

Andreas Johansson, Kommunal 
Helene Sagerström, Vision 
Caroline Larsson, Sveriges Ingenjörer 

Kjell Nilsson 

Bra ndstationen Trollhättan 
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Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

§ 1 Närvarokontroll/ upprop

Datum 
2021-02-22 

Diarie nr 
5010-2021-101-1 

Med anledning av pågående pandemi covid-19 har en del försiktighetsåtgärder införts vad gäller 
genomförande av direktionssammanträde. Direktionen har sedan tidigare gjort en överenskommelse 
om att ordinarie ledamöter deltar fysiskt på plats och att ersättare deltar via online möte. Med 
anledning av fortsatt smittspridning i samhället har ordförande föreslagit att genomföra dagens 
direktionssammanträde som helhet på distans via online möte (Teams). 

Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet. 

Direktionens beslut 

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten. 

§ 2 Val av justerande

Direktionens beslut 

Direktionen beslutade att välja Kjell Nilsson att justera protokollet. 

§ 3 Rapporter/skrivelser

a) Coronavirus, covid-19

Hans Därnemyr redogjorde för nuläget avseende covid-19, och de åtgärder som genomförts
inom verksamheten och i samverkan med andra aktörer. All personal som kan arbetar på distans.

Direktionens beslut 

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten. 

b) Registreringsbevis för varumärke NÄRF (PRV)
NÄRF har 2020-12-08 inlämnat en ansökan om varumärkesregistrering till Patent- och 
Registreringsverket (PRV). PRV har 2021-01-26 meddelat registreringsbevis för förbundets 
inskrivning i varumärkesregistret. Varumärkesregistreringen är giltig i tio år.

Hans Därnemyr lämnade tillkommande en redogörelse över förbundets inlämnade ansökan till 
Internetstiftelsen avseende tvisteförfarande för domännamn narf.se. Internetstiftelsens beslut 
har inkommit, förbundets ansökan har meddelats avslag. 

Direktionens beslut 

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten. 

c) Information om drönare i NÄRF
Eskil Gröning lämnade en redogörelse för Direktionen avseende projektet kring införande av 
drönare i NÄRF. Inköp av drönare har skett. Underlag har tagits fram inför ansökan om tillstånd,
interna rutiner och riktlinjer samt utbildningsmateriel för personal. Förbundets ambition är att
kunna ta utrustningen i drift fr.o.m. 1 juni 2021.

Direktionens beslut 

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten. 
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