Agenda
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum for Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Onsdag, 15. juni, 2016, kl. 15:00 – 17:00

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Tema

Merknader

17/16

Dagsorden
a. Introduksjoner – hvis aktuelt
b. Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
c. Godkjenning av referat fra styremøte 20. april
d. Signering av årsmøtedok. (Sven Oscar + Ståle)
e. Møter etter sommeren – 14/9, 26/10, 7/12

10 min
Referat sendt

18/16

FNF nasjonalt + FNF-R sekretariat
- Info. fra FNF samling i Oslo i april d.å. + neste samling 19-20/9
Mulige deltakere + ønsker for program?
- Revidert budsjett for FNF-R – forslag legges fram
- Søknad til FNF nasjonalt – diskusjon og vedtak
- Fordeling av Friluftslivets uke midler fra Norsk Friluftsliv
- Ferieavvikling – koordinator

15 min

19/20

E-39
-

20 min
Lenke til ny E-39 her
Lenke til Hove-Ålgård
her

-

Orientering fra møte hos Jæren friluftsråd m. Norconsult
Ny E-39 Lyngdal vest – Sandnes. Planprogram inkl. 2 alternativ.
Oppstart planarb Ålgård – Hove – Info. møte 20. juni, høringsfrist 1. aug
Diskusjon om mulig oppfølging + forslag fra H. Tendenes, Jæren Fråd.

20/16

Vannskuter – regelverk liberaliseres
- Ståle informerer om planer for å fjerne forskriften neste år.
- Diskusjon om konsekvenser og mulig FNF oppfølging

20 min

21/16

Regionalplaner + strategier
- Orientering fra møter + prosess videre + diskusjon om FNFs rolle:
Regional sykkelstrategi
Reg.plan Massehåndtering på Nord-Jæren – referansegruppemøte 15/6
Regionalplan Sjøareal (evt. strategi) – havbruk – referansegr.møte 20/5
- Aqua accepts prosjekt (dvs. havbruk) v. IRIS – møte 21/6

20 min

Energisaker
- Skurvedalen m. fl. – klagebefaringer 31/5 og 1/6
Faurefjell vindkr.v. – klagebefaring 16/6
OED avgjørelser ang. Bukkanibba, Gilja,
NVE konsesjon til Lyse - Sauda
Jærnettet – infomøter er avholdt nylig – melding følger snart

20 min

Diverse saker og o-saker – det vi rekker
- Forespørsel / forslag fra vannkoordinator i SABIMA ang. oppfølging av
vannforvaltningsplan og videre arbeid i de 4 vannområdene i Rog.
- FNF Haugalandet – neste møte 29/8
- FNF Stavanger – neste møte 7/9
- Landskonferansen i Friluftsliv 6 – 8/6
- Time kommune – høringsmøte + foredrag om Te’Jærs 31/5
- SRN seminaret i april – om bla. energimeldinga

10 min

Eventuelt

5 min

22/16

23/16

24/16

www.rogfk.no

www.nve.no
https://www.lysenett.no/
stromjaren/

Landskonferansen og
foredrag
Lenke til foredrag på
SRN seminaret
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