Referat
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum
for
Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Onsdag, 20. april, 2016

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Ordstyrer:

Anne Katrine Lycke

Referent:

Emily Halvorsen

Til stede:

Haugesund Turistforening v/Karl Andreas Knutsen, NJFF-R v/Ragnhild Ottesen,
Stavanger Turistforening v/Anne Katrine Lycke, Friluftsrådene v/Øystein Dahle,
speiderkretsene v/John Ottar Motland, sekretariat v/Emily Halvorsen

Forfall:

Norsk Ornitologisk Foreining

Sak

Behandlet

Merknader/
oppgaver

09/16

Dagsorden
- Konstiturering av nytt styre – Ivar Nøttestad, Vesterlen krets stilte seg
til rådighet og ble valgt til leder av FNF-R styre for 2016-2017
- Ingen kommentarer til innkalling, en sak til eventuelt
- Referat fra møte 11. januar ble godkjent
- Møtedatoer: Onsdager 15/6, 14/9, 26/10 og 7/12
Anne Katrine har permisjon i ett år f.o.m juli då. Styremedlem eller
daglig leder stiller som representant i FNF-R.
- Saker og tema til oppfølging – jfr. referater + dialogmøte om Jærstrendene + dialogmøter med flere partier (Ap, KrF så SV, FrP)

Referat legges ut

10/16

Årsmøteoppfølging
- Referat og protokoll godkjent + signert av de til stede
- Endringsmelding sendes Brreg så snart alle signaturer er innhentet

Legges ut

11/16

Møte hos Regional- og kulturutvalget – 2. juni
På årsmøtet oppfordret leder i RKU, Anja Endresen, FNF-R og FNF
Haugalandet. Utvalget ønsker utfordringer.

12/16

-

Karl Andreas orienterte om FNF-Haug. sine tema inkl. behov for
rolleavklaring, forsøpling langs kysten – behov for priritering av tiltak,
markagrenser, og forurensing i vassdragene.

-

Vedtak: Ivar og Anne Katrine presenterer på vegne av
organisasjonene. Emily lager utkast til presentasjon + deltar på møtet

-

Diskusjon og konklusjon om tema som omfatter hele FNF-R;
1) Forsøpling overalt, ikke bare langs kysten. 2) Energisaker, inkl.
Lysefjorden og Skurvedalen og bevare siste rest. 3)
Fylkeskommunens satsing – mye bra (planer, nye ordninger, kurs)
men mangler satsinger.

FNF samling, SRN seminar og nasjonale saker
- Emily orienterte inkl. om ny finansieringsmodell + vedtekter for
FNF-nasjonalt. Anne Katrine, Karl Andreas + Ivar Vevang deltar
sammen med Emily på samlingen.
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13/16

Songesand kraftverk / Skurvedalen – klagebefaringer 31/5 og 1/6
- Anne Katrine orienterte om prosjektgruppe og planer fram til
befaringen i Skurvedalen; Naturvernforbundet tar ledelsen og lager
en serie med filmer. Søknad om finansiering er sendt til
Finsefondet. Anne Katrine inviterte flere til å delta.
-

Forslag og vedtak: FNF blir med som garantist for finansiering av
filmene med kr. 10 000. Emily bruker nettverket til å distribuere
info. om filmene + oppfordringer.

14/16

Innspill til MDG – oppfølging etter dialogmøte 11. januar
- Forslag og vedtak: Oppsummering fra møtet sendes til MDG
sammen med kortfattet innspill basert på dette til partiprogrammet.
Energisaker understrekes – spare siste rest i vassdrag, obs. på
vernede vassdrag og flomsikring, Prekestolen nasjonalpark,
frivillighet + lavterskel folkehelsesatsing. Emily sender innspillet på
høring til FNF-R styre først.

15/16

Saker, planer, O-saker
- Vannforvaltning – mulig oppstart av lokal gruppe – ble diskutert,
Emily kontakter NJFF vara. Anne Katrine kontakter mulig medlem.
- Time kommune – Emily etterlyste innspill til Kartlegging og
verdsetting av friluftsliv + fikk noen kontakter
- Emily m. flere orienterte raskt om resten av sakene – se vedlegg

08/16

Lenker til filmene er
sendt
Alle 4 kan sees her.

Har nå også fått
forespørsel fra
vannkoordinator i
SABIMA
Time: Fikk gode
innspill fra NSF
speidere + O-lag

Eventuelt
- Sira-Kvina – revisjon av konsesjonsvilkår. Emily, Anne Katrine og
Ragnhild orienterte. FNF Agder sender høringsutt. på vegne av
flere. STF sender egen. SRJF eller NJFF-R sender sender
muligens egen evt. blir med på en av de andre.

Vedlegg
Diverse saker, møter, konferanser, samlinger o.l. – til orientering
-

Nasjonal friluftslivskonferanse, Energihotellet, Stavanger – 6. – 8. juni

-

Regionalplan for sjøareal – havbruk – møte i referansegruppe 20/5 – høringsutkast klart til politisk
behandling i juni

-

Regional plan for massehåndtering på Nord-Jæren – møte i referansegruppe 9. juni, forventes på
høring fra. ca. 1. sept.

-

Faurefjell vindkraftverk – klagebefaring 15. juni – to fra STF deltar på vegne av FNF og STF.

-

Årlig restaureringsseminar, Trondheim 30-31/8
http://vannportalen.no/kalender/2016-1.halvar/restaureringsseminar-2016/

-

FNF koordinatorsamling + med styremedlemmer – 19. og 20 september, antagelig nær
Gardermoen

-

Vannmiljøkonferanse, Trondheim, 2-3/11
http://vannportalen.no/kalender/2016-1.halvar/nasjonal-vannmiljokonferanse/

-

FNF Styre nasjonalt
FNF-R koordinator er ansattrepresentant.
Møter: Hos Norsk Friluftsliv i Oslo – 24/8, 19/10, 16/11, 14/12 samt flere admin. Møte
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-

FNF Haugalandet
Neste møte er mandag 29/8
Friluftslivets dag i Djupadalen 4/9 + politisk arrangement

-

FNF Stavanger
Svg. FR hadde møte 3/5.
Møter i 2016: onsdager kl. 15 – 7/9 og 30/11
Friluftslivets uke – 4 – 11/9
Stokkavannsmarsjen 11/9
Miljøsøndag – 18. september

Koordinatortid – kopiert fra timelister – kronologisk
Oppgaver februar:
1. FNF Svg møte – innkalling m.m.
2. Strategisk plan – ferdiggjøre vedlegg for Svg
3. FNF Svg møte i faglig råd + oppfølging
4. FNF nasjonalt ekstraord. styremøte – forb. + koordinering m. vara
5. FNF nasjonalt – diverse korrespondanse m. + hjelp til koordinatorer bla. vedr Brreg + finansiering
6. Virksomhetsoverdragelse – oppfølging mht. gjenværende + lokal særavt.
7. Dialogmøte – Jærstrendene – forberedelse
8. Kontor – pakking + flytting, møbler ifm. oppussing
9. Dialogmøte – Jærstrendene – arrangement hos STF + oppfølging
10. Årsmelding – ferdiggjorde + godkjent av FNF-R styre
11. FNF-R styremøte – referat
12. Styrerommet – kurs
13. Årsmøte – forberedelser + innkalling
14. FNF-Haug. – planlegge møte
15. Regnskap – revidert pr. ny info. fra FNF sentralt
16. Landskonferansen – møte i lokal gruppe
Oppgaver mars:
1. Årsmøte
2. Årsmøteoppfølging, inkl. rapportering til FNF nasjonalt (FNF-n)
3. Time kommune KDP fysisk akt., idrett og friluftsliv – møte i referansegruppe
4. Landskonferanse – oppfølging ang. befaring
5. FNF-Haug. - referat
6. Time k. - kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde – koordinere innspill
7. FNF-Haug. – møteinnkalling og forb.
8. Vannforvaltningsplan – så gj. Tiltaksplanen, spes. mht Haugalandet
9. Vindkraftsaker – oppdatering fra NVE sider m.m.
10. FNF-Haug. – møte + oppfølging
11. Vedtekter for fylkesvise FNF – forslag på høring til FNF-R + innspill levert FNF-n
12. FNF-n styre – deltok på møte
13. Styrerommet - kurs
14. Møte m. FNF-n daglig leder
15. FNF-n samling – forb./koordinere koordinatorenes timer
16. FNF-n – oppfølging av koord. vedr. nytt tilbud om arb.avtale
17. DNT-Vest – forb. til møte
18. Diverse admin. inkl. bilderedigering
Oppgaver april:
1. DNT-Vest – deltok på møte i Bergen
2. Vardafjell/Sandnes vk. – klagebefaring – forb. + deltok
3. FNF-Haug – møte med Reg.+K.utv. i RogFk – laget presentasjon
4. Svg. Sentrum – møte ang. sentrumsplan
5. Stortingsmld Naturmangfold – så overføring av høring
6. FNF-Haug. – referat
7. FNF-R styre – referat + innkalling
8. Årsmøte – notat fra presentasjon
9. Vannforvaltningsplan og –saker – forb. for FNF-Haug. presentasjon
10. FNF-n styre – deltok på møte inkl. m. Virke
11. Utkast til særavtale – redigerte
12. FNF-R styre – møte + oppfølging
13. FNF-n samling + koord. timer – program + korrespond.
14. Naturbasert reiseliv – møte/samling – deltok
15. FNF-Svg - referat
16. FNF-n - møte m. daglig leder (DL) i Oslo + oppfølging
17. FNF-Svg – innkalling
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18. FNF-n – samling – koordinatorenes timer + oppfølging
19. FNF-n – samling m. koordi. + noen styremedl.
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