Agenda
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum for Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Mandag, 11. januar, 2015, kl. 15:30 – 17:00
Møte med MDG Rogaland 17:00 – 18:00

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Tema

Merknader, tiltak,
Ansvar, info.

01/16

Dagsorden
a. Introdusjoner og velkommen til Ragnhild Angard, daglig leder i FNF
nasjonalt
b. Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
c. Godkjenning av referater fra AU-møte 23. november og fra 7. september
d. Møter i 2016 – Forslag; Emily sender ut forslag til datoer etter årsmøtet

5 min
Referat sendt

02/16

Møte med Miljøpartiet de Grønne kl. 17 - 18
- Agenda (se s. 2)
- Møteleder + info. til utdeling
- Oppfølging etter møtet

10 min

03/16

Dialogmøte ang. Jærsrendene verneområde og aktivitet – 10. februar
- Deltakere, tema/formål; Emily orienterer om oppfølging så langt
- Møteleder, format, agenda, oppfølging, flere deltakere
- Praktisk; sted, tid, servering, invitasjon

30 min

04/16

Strategisk plan
- Kommentarer til utkast/forslag III
- Forslag: Utkastet m. endringer sendes på høring til alle FNF i Rog. (m.
eller uten vedlegget) sammen med årsmøteinnkalling

15 min

05/16

FNF Sentralt
- Emily orienterer om status
- Finansiering – mulig henvendelse til RogFk. o.a.

10 min
Søknad sendes innen
15/1 slik som før

06/16

Årsmøtet - Tirsdag 1. mars kl. 18 – 21 (22)
- Budsjett, representanter og andre årsmøtesaker
- Program; Anja Berggård Endresen kommer – innspill om tema

10 min
Brev til styrer v.
styreledere sendt

07/16

Saker, planer, O-saker – det vi rekker
- Time kommune, planprogram for KDP fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv –
frist 29/1
- Sandnes kommune – flere høringer, se spesielt detaljregulering for
Kleivane v. Melsheia – frist 21/1, og anlegg gog orskningsstasjon NINAIms – frist 4/2
- NVE – flere høringer inkl:
Konsesjonssøknad oppgradering av 66 kV Spanne-Klovning – møte 21/1,
høringsfrist 17/2
Høring av KU uttak drikkevatn frå Bjerkreimsvassdraget – møte 21/1,
høringsfrist 1/3

10 min

www.nve.no/kraftledning
er
www.nve.no/konsesjons
1

08/16

Søknad om 3 småkraftverk i Hjelmeland (1. halvdel av varsla
Hjelmelandspakke på 6. småkraftverk) – høringsfrist 14/3
Forskningsfond – prosjektverksted for søkere 11/1 - Hans Olav orienterer
Møte m. UiS og flere – Hans Olav m.fl. orienterer
Landskonferansen i friluftsliv – Emily m. fl. orienterer
FNF Stavanger – frilager møte 20/1
FNF Haugalandet – møtet m. H. kommune 20/1
Forskning i friluft – rapporten er klar – frå konferansen i 2015
FNF samling 9 – 10/3
SRN seminar 11/3

saker-og-hoeringer

Eventuelt

Dialogmøter med partiene
Mandag 11. januar, 2016 hos Ryfylke friluftsråd
MDG Rogaland møter representanter fra organisasjoner i FNF Rogaland

Agenda og diskusjonsgrunnlag
1. Introduksjoner
2. Kort orientering om
a. FNF – nasjonalt og regionalt
b. MDG Rogaland

3. Dialog - Utfordringer og muligheter
Mulige tema:
a. Grønne grenser; kommunenes og fylkeskommunens roller
b. Kraftsaker og andre arealkrevende prosjekt
c. Folkehelse og frivillighet

4. Oppfølging
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