
 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021 - FOR ISOLERINGSFIRMAENES FORENING 
 

 
Styret har etter det ordinære årsmøtet den 4. mai hatt følgende sammensetning: 
 
Styreleder:   Rune Erland, Bilfinger Nordics AS 
Styremedlemmer:  Ilari Rajalehto, ISONOR Industrier,     

Birger Susort, Kaefer Energy AS 
Toni Suomäki, Beerenberg Services AS 
 

Bård Dyrkolbotn, Beerenberg Services AS, har vært foreningens revisor.  
 
Styret har fungert som valgkomité. 
 
AMESTO har vært regnskapsfører for foreningen. 
 
Det har i tillegg vært følgende utvalg: 
 
Representant til KIS styret: 

Rune Erland, Bilfinger Nordics AS 

Ilari Rajalehto, ISONOR Industrier 

Birger Susort, Kaefer Energy AS (varamedlem) 

Toni Suomäk, Beerenberg Services AS (varamedlem)  

 

Representant til FESI: 

Birger Susort, Kaefer Energy AS.  
 

Styret har avholdt 2 styremøte i sin sittende periode.  
 

Følgende verv er på valg ved årets generalforsamling:  
Styreledervervet og 2 styremedlemmer er på valg. I tillegg er revisorvervet på valg. 

 

Foreningen har 5 medlemmer: 
Beerenberg Services AS, Bilfinger Nordics AS, Kaefer Energy AS, ISONOR Industrier AS og StS Gruppen 
AS.  
AS Kjølovaco, er opphørt / utmeldt pr. 31.03.2022.  
 

Styret har hatt følgende saker til behandling: 

 

1. FESI 
2. NM i isolering 
3. Rekruttering til faget 
4. Manglende lærebøker i faget 
5. Medlemsrekruttering 
6. Kontingentstruktur 
7. Tariffoppgjøret 2022 

  



 

Ad. 1. FESI  
Birger Susort, Kaefer Energy AS, har representert IFF inn i FESI.  

 

Ad. 2. NM i isolering 
På grunn av Covid-19 situasjonen ble det ikke avholdt NM i 2020. Det ble heller ikke avholdt EM. 
Neste EM planlegges i 2023. 
 
IFF har vært i kontakt med World Skills Norge for å melde sin interesse for å inkluderes i yrkes-EM 
som arrangeres av dem. Mulig også å delta på yrkes-NM og -VM. 

 

Ad. 3.  Rekruttering til faget 
Rekrutteringsfilmene for de forskjellige fagene, herunder Isolatørfaget er ferdigstilt og distribuert 
aktuelle plattformer for utdanning. Frem mot søknadsfristen den 1. mars ble disse sendt ut i kanaler i 
sosiale medier. Det kom flere positive tilbakemeldinger på disse filmene. 
 
Ad. 4. Manglende lærebok i faget 
Det har kommet tilbakemeldinger om manglende lærebøker i isolasjonsfaget. Etter en dialog med 
Gyldendal er det blitt klart at de ikke har planer om å trykke et nytt opplag. Styret har diskutert at et 
eventuelt nytt opplag ikke bør trykkes før en eventuell revisjon er gjort av eksisterende materiell. Det 
er imidlertid mulig å få tillatelse til å kopiere opp boken etter avtale. 

 
Ad. 5. Medlemsrekruttering 
Det er satt i gang et arbeid med å øke rekrutteringen av nye medlemmer til foreningen. Det vurderes 
også muligheten for å ta opp assosierte medlemmer fra leverandører av isolasjonsprodukter. 
 
Det er opprettet kontakt med flere potensielle medlemmer, og det er en dialog med disse. Det er 
stor sannsynlighet for at IFF får flere nye medlemmer i 2022. 
 
Ad. 6.  Foreningsstruktur  
Det er en diskusjon rundt hvordan foreningen skal organiseres i forhold til KIS.  
  
Ad. 7. Tariffoppgjøret 2021 

Tariffoppgjøret 2021 er et hovedoppgjør. Det er forventinger om at det kan bli utfordrende 

forhandlinger med hensyn til lønnsvekst. 

 

 
 

 

STYRET I ISOLERINGSFIRMAENES FORENING 

 
Oslo, 22. mars 2022  

 
 

 
Rune Erland /s 

Styreleder 
 

 
 


