
Lbr. Nr. Oprettet Beskrivelse Ansv. Støtte af Svar/Bemærkninger

1 Landstalsmandsmøde NOV 2012 Mentorordning FPT HOK

HOK fortæller, at de har tilskyndet 

alle bataljoner til at få en 

mentorordning for kvinder, og 

opfordrer samtidigt LTM til også at 

løfte ønsket lokalt.

2 Landstalsmandsmøde NOV 2012
Strømper/sokker og 

trusser/underbuks:
HOK FMT

Liste kan trækkes i DeMars - der 

diff. mellem mand/kvinde 

(undertøj) og LG.

3 Landstalsmandsmøde OKT 2012 Knæbeskyttere FMT HOK

VPL har krav på knæbeskytter. 

Depoterne er fra oktober fyldt op 

med knæbeskyttere.

4 Landstalsmandsmøde OKT 2012 Sport-BH FMT HOK

Kvinderne skal på depotet bede 

om at få udleveret en ’2012-

model’. Hvis denne model ikke 

passer, bliver der taget mål til en 

specialsyet. Mål skemaet ligger 

ved depoterne. Hvis der er 

problemer med udlevering af 

’2012-modellen’, skal BTN 

kontaktes, således de retter 

henvendelse om problematikken til 

depotet. (Ref.: Lbr. Nr. 7)

5 Landstalsmandsmøde OKT 2012 Udlevering af "ekstra" kampbuks. FMT HOK

Der bliver ikke lavet om på 

styklisten vedrørende ønsket om 

udlevering af tre kampbukser i 

stedet for de to + en TJ-buks.

6 Landstalsmandsmøde OKT 2012 Idrætstøj FMT HOK

HOK informerer, at Forsyneren 

ved ENH har direkte kontakt til 

New Balance, og at det er her, der 

kan byttes og bestilles andre 

størrelser, hvis størrelsen er 

forkert, eller tøjet er gået i stykker.

7 Landstalsmandsmøde SEP 2012 Arbejdsskader FPT HOK
Ref.: Bilag 2. til mødereferat SEP 

2012 

8 Landstalsmandsmøde SEP 2012 Sygemelding: FPT HOK

Ref.: Pkt. 2.2. i mødereferat. Man 

kan dog ikke helt udelukke, at en 

sygemelding kan give en dårlig 

forhåndskarakter, da en 

forholdskarakter altid er BM 

subjektive vurdering

9 Landstalsmandsmøde SEP 2012 Gvær M/95 kontra M/96 HOK FMT

Ved en officiel henvendelse så 

kan HOK undersøge muligheden 

for en evt.opnormering af M/96 til 

HBU enhederne. 

10 Landstalsmandsmøde SEP 2012 Break Free FMT HOK Gummihansker skal anvendes

11 Landstalsmandsmøde SEP 2012
CORE - Løfte-, Bære-, Trække- og 

Skubbeteknik (LBTS)
HOK FSU

HOK har indskærpet uddanelsen i 

LBTS. Dette er sket på HOK 

halvårlige koordinationsmøder. 

LBTS vil blive lagt ind som 

faktiske lektioner i 

basisuddannelsen, og elever på 

HSGS vil fremover blive undervist 

i LBTS.

12 Landstalsmandsmøde MAJ 2012 Sikkerhedsstøvler HOK

Kravet om en udleveret 

sikkerhedsstøvle skal findes ved 

Beredskabsstyrelsen, der over for 

HOK har indskærpet at personel 

SKAL anvende godkendt 

sikkerhedsfodtøj. Derfor har HOK 

ønsket et par udleveret. 

Eventuelle ønsker til ændring bør 

rettes til HOK.
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