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ORGANISASJON
Generell drift
Kontoret har blitt driftet på Fauske av daglig leder i 100 prosent stilling. I tillegg har vi hatt en
prosjektleder for folkehelsearbeidet i 50 % stilling med kontor i Bodø.
Administrasjonen har i tillegg til forefallende kontorarbeid ivaretatt oppgaven som sekretær i
styremøter og for arealsaknettverket. Nettsiden og facebooksiden ble jevnlig oppdatert med
relevante saker og informasjon om FNF-arbeidet. Vi kan likevel bli enda bedre til å
synliggjøre mer aktiviteten i forumet, eksempelvis når vi er på aktuelle samlinger, har
nettverksmøter eller deltar på befaringer. I 2015 ble det sendt ut to nyhetsbrev per e-post til de
tilsluttete organisasjonene, ressurspersoner og samarbeidspartnere.
Administrasjonen har skrevet høringsuttalelser til saker som berører natur og friluftsliv og lagt
disse ut på nettsiden. Administrasjonen har lagt til rette for deltakelse på befaring av søknader
om bygging av småkraftverk og vindkraftverk.

Økonomi
Administrasjonen har sørget for at søknader og rapporter er sendt våre viktigste bidragsytere,
Nordland fylkeskommune og FNF nasjonalt. I 2015 hadde vi følgende inntekter og utgifter:
Driftsinntekter:
Lønns- og driftsutgifter:

1 269 185
1 320 401

Det er viktig at midlene brukes til å gjøre FNF mer effektiv og øke kapasiteten gjennom aktiv
deltakelse fra våre tilsluttete organisasjoner. Frikjøp av ressurspersoner i viktige saker og
legge til rette for å delta på befaringer og møter er måten vi må jobbe på for å oppnå
resultater.
I forbindelse med Friluftslivets år sendte FNF Nordland ut et brev til medlemsorganisasjonene
med utlysning om midler til gjennomføring av aktiviteter. Det ble tildelt midler til
Brønnøysund Turlags fellestur i Lomsdal-Visten nasjonalpark i anledning åpning av
Strompdal skogstue turistforeningshytte. Det ble også tildelt midler til Naturvernbundet i
Salten og miljøagentene i Bodø for å arrangere verksted og ekskursjoner.
For å gjøre medlemsorganisasjonene bedre kjent med aktuelle tilskuddsordninger som finnes
så er det laget en oppdatert oversikt over disse. Oversikten er lagt ut på nettsiden, på
Facebook og sendt ut som nyhetsbrev til medlemsorganisasjonene.
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Tillitsvalgte
Etter årsmøtet 28.februar 2015 har styret hatt følgende sammensetning:
Leder: Erling Solvang, Naturvernforbundet (valgt for 1 år i 2015)
Medlem: Ylva Edvardsen, NJFF-Nordland (valgt for 2 år i 2014)
Medlem: Erik-Johan Kimsaas, Turistforeningene (valgt for 2 år i 2015)
1. vara: Åge Mohus, Orienteringskretsen (valgt for 1 år i 2015)
2. vara: Helene Børsting, Salten Naturlag (valgt for 1 år i 2015)
3. vara: Ingeborg Tangeraas, 4H (valgt for 1 år i 2015)
I 2015 har styret hatt 6 styremøter og behandlet 64 saker. Møtene ble vanligvis avholdt i Bodø
men i juni ble styremøtet lagt til Lofoten i to dager. Det har blitt lagt til rette for at styret
kunne delta på landskonferansen i friluftsliv, Plankonferansen, spillemiddelseminar og andre
relevante arrangementer. Styret deltok også på drøftingsmøter med Nordland fylkeskommune
og Fylkesmannen i Nordland.
Medlemmer av styret har hatt jevnlig kontakt med daglig leder gjennom året.

MÅLSETNINGER OG TILTAK
Målsetning 1. Påvirke i alle plansaker
FNF Nordland har fulgt opp den store mengden saker om vind- og vannkraftutbygginger i
fylket. Vi har uttalt oss om snøskuterløyper på Helgeland og i Salten og arbeidet med revisjon
og endring av vern i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. I 2015 har vi hatt et større fokus på
oppdrett og kystsoneplanlegging.Vi har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å informere om
høringsuttalelser og legge disse ut på nettsiden med gang de sendes.

Målsetning 2. Påvirknings og holdningsarbeid
Den beste metoden og arenaen for å påvirke og formidle informasjon om FNF-samarbeidet er
gjennom aktiv deltakelse på møter, samlinger, befaringer mv. Derfor er det viktig at det
legges til rette for deltakelse fra de tilsluttete organisasjonene og fra administrasjonen.
Bruk av Facebook gjør at vi i større grad når ut med vårt budskap og synliggjør vår aktivitet.
Høringsuttalelser sendes med kopi til media for å kunne synliggjøre våre synspunkter i saker
vi jobber med.

Målsetning 3. Kontakt med myndighetene
FNF Nordland har gjennomført drøftingsmøtene med Nordland fylkeskommune og
Fylkesmannen i Nordland. For Nordland fylkeskommune er det viktig å gi tilbakemelding om
hva som skjer og hva som er gjennomført.
I møte med Fylkesmannen i Nordland har det vært diskutert motorferdsel i utmark og planer
om etablering av snøskuterløyper, kraftutbygging, revisjon av vern i Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark, jordvern og oppdrett.
FNF har hatt representanter i utvalg og referansegrupper for verneområder kommet med
innspill til vern og forvaltning av disse, eksempelvis Holmvassdalen naturreservat i Grane
kommune og Kjerkvatnet og Nautå naturreservat i Evenes kommune.
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FNF Nordlands representasjon i friluftsrådene gir oss anledning til å møte politikere og
ansatte i kommunene. Det samme gjelder prosjektet «Tur- og treningskompis».
FNF Nordland har vært representert i Faglig rådgivende utvalg for Midtre Nordland
nasjonalparkstyre og Møysalen nasjonalparkstyre. Det er lagd en oversikt over FNF
Nordlands representasjon i ulike råd og utvalg som er gjort tilgjengelig på nettsiden.

Målsetning 4. Kompetanseoppbygging i organisasjonene
FNF Nordland skal bidra til å bygge opp kompetanse i våre medlemsorganisasjoner. Ved å
legge til rette for økt deltakelse og kompetansehevende tiltak så bygger vi samtidig nettverk
og knytter oss opp mot nye kontaktpersoner.
FNF Nordland har lagt til rette for at våre medlemsorganisasjoner har fått deltatt på et variert
spekter av kompetansehevende arrangementer om friluftsliv, folkehelse og arealsaker.
Vi har hatt et større fokus på oppdrett og kystsoneplanlegging enn tidligere. Vi har blant annet
lagt til rette for deltakelse på «Hardangerfjordseminaret» og dialogmøtet «Vern av ville
bestander - sikker, bærekraftig oppdrettsvirksomhet i Salten». I tillegg har vi medfinansiert
seminaret «Levende kyst – levende fjord» i Bodø og fiskeri- og oppdrettssamling i Tromsø.
Andre eksempler på kompetansehevende tiltak FNF Nordland har sørget for at våre
medlemsorganisasjoner har deltatt på:
- Temasamling med tema Friluftslivets år
- Salten friluftsråds seminar om allemannsretten
- Seminaret «Forskning i friluft»
- Møte om gruvedrift i Sulitjelma
- Plankonferansen

Målsetning 5. Friluftsliv og folkehelse
FNF Nordland fremmer friluftslivet og fysisk aktivitet i de aller fleste sammenhenger,
eksempelvis i arealsaker, i kommunene, på møter og samlinger.
2015 var Friluftslivets år og i den sammenheng åpnet vi for at våre medlemsorganisasjoner
kunne søke midler til aktiviteter for å markere året. Aktiviteter i Nordland og nasjonale
satsinger ble synliggjort via nettsiden, facebook og nyhetsbrev.
Gjennom prosjektet «Tur- og treningskompis» har vi bidratt til bedre samhandling mellom
frivillige organisasjoner og kommunene i folkehelsearbeidet. Det gir samtidig en unik
mulighet å vise hva vi kan bidra med. Dette har vært et viktig arbeid for å styrke samarbeidet
mellom kommunene og våre medlemsorganisasjoner. Prosjektet videreføres i 2016 og 2017.
Prosjektet «Integrering gjennom friluftsliv» ble gjennomført gjennom Bodø og Omegns
turistforening og arrangementet «kom-deg-ut-dagen».
FNF Nordland har også vært representert i styringsgruppa for arrangementet «Arctivity» ved
Valnesfjord Helsesportsenter og gjort avtale om å legge til rette for at våre tilsluttete
organisasjoner skal delta i 2016.
FNF Nordland er medlem i Folkehelsealliansen i Nordland og har deltatt på alliansemøter.
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Det lages en årlig rapport for prosjektene som gjennomføres og andre aktiviteter i
folkehelsearbeidet. Rapporten sendes til vår viktigste bidragsyter, Nordland fylkeskommune.

Det vises for øvrig til aktivitetskalenderen for 2015.
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