Referat
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum
for Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Onsdag, 15. juni, 2016

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Ordstyrer:

Ivar Anton Nøttestad

Referent:

Emily Halvorsen

Til stede:

Haugesund Turistforening v/Sven Oscar Larsen, Norsk Ornitologisk Forening v/Ståle
Harald Opedal, Stavanger Turistforening v/Anne Katrine Lycke, Friluftsrådene v/Hans
Olav Sandvoll, speiderkretsene v/Ivar Anton Nøttestad, sekretariat v/Emily Halvorsen

Forfall:

NJFF-R

Sak

Behandlet

Merknader/
oppgaver

17/16

Dagsorden
a. Ingen kommentar til innkalling, en sak til eventuelt
b. Referat fra styremøte 20. april ble godkjent
c. Årsmøtedokumenter ble signert - sendes til FNF nasjonalt
d. Møter etter sommeren – 14/9, 26/10, 7/12
e. Styret: Anne Katrine tar et års permisjon. Edward Prestholm,
styremedlem i STF er representant f.o.m. 2. halvår då. Ann Kristin Kro
fortsetter som vara.

Referat legges ut.
Dokumenter er sendt

18/16

FNF nasjonalt + FNF-R sekretariat
- Anne Katrine og Emily orienterte om saker på FNF samling i Oslo i
april. Fokus var på ny finansieringsordning for fylkes FNFene og konsekvenser av overgang til sentral ansettelse for alle.
- Neste samling 19-20/9 – Konklusjon: Ivar deltar muligens sammen
med Emily. Emily melder ønske om tema – kraftnettet
- Revidert budsjett for FNF-R – forslag ble lagt fram. Tildeling fra
RogFK for 2016 er kr. 50 000, en reduksjon på kr. 10 000.
Budsjettet ble tatt til etterretning.
- Søknad til FNF nasjonalt – styret vedtok søknad om kr. 200 000,
bla. for å opprettholde minimum kr. 200 000 i egenkapital i FNF-R
- Fordeling av Friluftslivets uke midler fra Norsk Friluftsliv –
Vedtak: Fordeling til Stokkavannsmarsjen, kr 15 000, til FU dagen i
Djupadalen kr. 10 000, og politisk arrangement v. FNF Haugalandet
kr. 25 000
- Koordinator tar ferie 12. juli t.o.m. 14. august + noe avspasering før
og etter hvis mulig

-søknad er sendt til
FNF nasjonalt

19/16

E-39 – 4 felts Sandnes til Lyngdal og mulig alt. trase over Høgjæren
- Emily orienterte fra møte hos Jæren Friluftsråd med Norconsult som
kommer til å utføre KU for begge alternativ. Diskusjon om oppfølging;
vår rolle blir å bidra med kunnskap om områdene.

Jæren Friluftsråd tar
initiativ til et møte
etter sommeren.

-

KrF Rogaland har
invitert til samtale 3.
oktober d.å.
EP kan alle
møtedatoer inkl. 3/10

Forslag og vedtak: FNF-R blir med på å arrangere et arbeidsmøte
til høsten pr. forslag fra Henry Tendenes. Styret ønsker at friluftsrådet
leder saken. Koordinator bistår ved behov.
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20/16

Vannskuter – regelverk liberaliseres i 2017
- Ståle informerte om planer for å fjerne forskriften neste år.
- Diskusjon om konsekvenser og oppføling. F.eks. Limavatnet og
Hafrsfjord. Kommunene kan selv ha forskrift men er det realistisk?
Saken bør tas nasjonalt. Hans Olav har bedt Kartverket om
oversikt over områder der en kan pr. i dag kjøre med skuter.
-

21/16

Memo ble sendt til
NF.
Siri Meland melder
tilbake etter
behandling hos NF.

Konklusjon: Emily kontakter Norsk Friluftsliv, Ståle fremmer
saken til NOF regionalt og nasjonalt, muligens også til SABIMA.
Emily sjekker også med RKU v. Anja Endresen

Regionalplaner + strategier
Emily orienterte om flere planer:
- Regionalplan for Massehåndtering – drar ut men er viktig. Områder
er foreslått for deponering. Alle er mer eller mindre konfliktfylte.
Ryggmyra i Randaberg er inkludert.
Oppfølging: Ståle forhører seg om Ryggmyra. Emily oppdater
NiR. Planforslag ferdig ila. høsten og forventes på høring primo
2017.
Evt. innspill bør adressere tilbakeføring og hva dette betyr – f.eks.
bør bety grønt/park (ikke bolig/industri), eller f.eks. tilrettelegging
for turfolk (trenger f.eks. parkering i Sandnes Øst v. Sandnes
Markå)
- Regionalplan Sjøareal – havbruk – skulle ha vært ferdig og på høring men er utsatt til høsten. Intl. forskningsproskjekt v. IRIS –
uavhengig av planen, men informerer prosessen/tema – dreier seg
om samfunnsøkonomiske og sosiale aspekter ved havbruk.
- Regional sykkelstrategi ferdig og vedtatt – var ikke på høring
Nytt prosjekt for bedrifter m.fl. på Nord-Jæren: hjem-jobb-hjem
- Regionalplan friluftsliv og naturforvaltning – mulig
referansegruppemøte til høsten

22/16

Energisaker – o-saker
- Anne Katrine orienterte om Skurvedalen klagebefaringer 31/5 og
1/6. OED ble overbevist om å ta den fineste veien langs elva forbi
flere sensitive naturtyper inkl. spektakulær fossesprutsone,
rødlistearter m.m. – forventer avgjørelse seinest i høst.
- Faurefjell vindkr.v. – To STF medlemmer deltar på klagebefaring
15/6 på vegne av FNF og STF.
- Orientering v. flere om Bukkanibba vk (OED-nei), Gilja vk (OEDja), NVE konsesjon til Lyse-Sauda (noen STF innspill blir tatt til
følge)
- Jærnettet – infomøter er avholdt nylig – melding følger snart.
Oppfølging: Anne Katrine m.fl. sjekker med lokale grupper

23/16

Diverse saker –
- Forespørsel / forslag fra vannkoordinator i SABIMA ang. oppfølging av vannforvaltningsplan og videre arbeid i de 4 vannområdene i Rog. – Konklusjon: Utsettes til høsten
- Time kommune – høringsmøte + foredrag om Te’Jærs 31/5 – Oppfølging: Anne Katrine sjekker hvem som deltok
- Anne Katrine informerte kort fra møte hos Regional- og
kulturutvalget – RogFK. tok poengene, også om Skurvedalen.

24/16

Eventuelt
Landskonferansen – evaluering / inntrykk
Hans Olav innledet: Gode tilbakemeldinger pr. skjema. Befaringene gikk bra
(unntak av et par små forsinkelser). Ingen uhell. Fortsatt ‘misjonering for
menigheten’ – skulle gjerne hatt et bredere publikum.
Forslag og diskusjon:
- Bør spisse diskusjonen litt – ta oppvanskelige tema, f.eks. skutere,
og tørre å invitere de som er uenige med oss + invitere media.
- Mulighet for messevirksomhet i samarbeid med næringslivet ifm.
en konferanse? F.eks. hos Stavanger Forum.

ELH møtte med Aqua
Accepts gruppen hos
IRIS – det blir arb.
møte etter sommeren
for å finne
intervjuobjekter og
deltakere til en
fokusgruppe fra
organisasjonene.
www.hjemjobbhjem.n
o
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Vedlegg
Diverse saker, møter, konferanser, samlinger o.l. – til orientering
-

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

-

Natt-i-natturen –3.- 4. september - en oppfølger fra Friluftslivets År 2015.

-

Friluftslivets Uke 3. – 11. september – markeres flere steder i Rogaland inkl. i Djupadalen i
Haugesund, på Gramstad i Sandnes m.fl. Ny logo og designmaler kan lastes ned.

-

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

-

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

-

FNF Stavanger
Møter i 2016: onsdager kl. 15 – 7/9 og 30/11
Friluftslivets uke – 4 – 11/9 - Svg.K. oppfordrer til deltakelse / organisering av natt-i-naturen
Stokkavannsmarsjen 11/9
Miljøsøndag – 18. september

Koordinatortid – oppgaver kopiert fra timelister – kronologisk ………..kommer
Mai:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

FNF samling – oppfølging
FNF Svg – møteagenda + forb.
Møte m. DL – referat
Særavtale – innspill + redigere utkast
FNF-Svg. – møte i faglig råd
Time kommune – kartlegging og verdsetting – innspill
Stavanger Kiteklubb – korresp. ang. tilslutning
Landskonferanse – forb., møter, befaring,
Nettverksbygging – friluftsliv og integrering - deltok
Norsk Friluftsliv + FNF-n årsmøter – deltok
Styrerommet v. næringsforeningen – deltok
FU – søknader – koordinerte + redigerte
Regionalplan sjøareal – møte i referansegruppe – deltok
Rog.fk Regional og –kulturkomite – forb. Presentasjon til møte
Faurefjell vk. – forb./koordinere befaring
Ryfylke fr.r – møte m. DL ang. regional plan
FNF-n styre – møte m. styreleder
FNF-n styremøte – deltok
E-39 – alternative traseer – møte m. Jæren Friluftsråd
Skurvedalen – bidrag vedr. befaring + formidling/deling av kampanje
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21. CV – oppdatering + sendt til DL
Juni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Landskonferanse – forberede presentasjon
Møte med FNF DL
Regional og kulturutv. i Rogfk – forb. presentasjon + møte
Landskonferansen – deltok + presenterte + ansvar for befaring
Reg. plan massehåndtering – deltok på presentasjon av undersøkelse
Reg. plan massehåndtering – deltok på møte i referansegr.
FNF-R styremøte – innkalling + agenda
NJFF- R – oppfølging ang. representant + vannforvaltning
Fylkessykkelstrat + Svg. sykkelstrat – korrespond/forb.
Ryfylke friluftsråd – befaring ang. forsøpling – deltok
Stavanger sykkelstrategi – møte i ressursgr.
FNF-R styremøte – møte, oppfølging
UDI utslysning + FU tildeling – formidlet
Vannskuter reglement – memo + oppfølging via NF
Acqua Accept prosjekt v. IRIS – deltok på møte
Budsjett revidering + søknad til FNF-n
FNF-n – oppfølging vedr. overdragelser, særavtale, lønnspolitikk

Juli:

1. Diverse admin inkl. flytte tilbake i kontor
2. Svg. sentrumsplan - gjennomgikk plandokumenter
3. Korrespondanse vedr. FNF-n saker i fylkene + sentralt
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