Agenda
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum for Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Onsdag, 14. september, 2016, kl. 15:00 – 17:00

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Tema

Merknader

25/16

Dagsorden
a. Introduksjoner
b. Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
c. Godkjenning av referat fra styremøte 15. juni
d. Signering av mva rapport
e. Møter – 26/10, 7/12 + møte med KrF Rog. 3/10 (ca. 16?)

10 min
Referat sendt

26/16

Regionalplan for Friluftsliv og Naturforvaltning (FN planen)
Planen behandles i okt. eller nov. og kommer på høring i 6 uker
- Arbeidsmøte om handlingsplanen 9/9 – Ivar og Emily orienterer
- Gjennomgang og diskusjon
- Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder – oppstartsmøte for
kommunene 8/9 – Emily orienterer
- Diskusjon om felles og separate høringer. Forslag om oppfølging: Vedta
mulig felles høring pr. epost eller på neste møte

20 min
Utkast til handlingsplan
deles ut

27/16

Vannforvaltning og planer
- Regionalplan for sjøareal; havbruk – utsatt behandling – Emily orienterer +
diskusjon om mulige høringssvar
- IRIS AqcuaAccept forskningsprosjekt – ønsker intervjuobjekter
- Møter med nye vannområdekoordinatorer / prosjektledere sammen med
SABIMA vannkoordinator – diskutere mulig tid og deltakere

10 min

28/16

Vannskuter reglement
- Blir ett blant flere tema på nasjonal FNF samling 19-20/9 – Emily +
Kalland deltar
- Norsk Friluftslivs artikkel og aksjon v. FNF Vestfold
- Diskusjon og oppfølging; mulig kronikk, tema for KrF, m.m.

15 min
Se 3 vedlegg

29/16

Møte med KrF Rogaland 3/10
- Planlegge – deltakere, tid, oppmøte osv.
- Diskusjon om formål, budskap, oppfølging

15 min

30/16

FNF – internt
- Forslag til fylkesvise vedtekter på høring – frist 1. okt – Forslag: Emily
sender svarutkast, pr. diskusjon, på høring i styret først
- Sola brettseiler forening (og medlem av Norges Seilforbund, nytt medlem
av Norsk Friluftsliv) søker om tilslutning i FNF Rogaland
- FNF-R økonomi – Emily rapporterer
- Ferieavvikling og avspasering – Emily foreslår uker

10 min
Vedtekter sendt

31/16

FNF-R faglig nettverkssamling
- Diskusjon om tema, sted, datoer
- Innspill fra FNF Haugalandet og FNF Svg faglig råd
- Oppfølging

10 min
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32/16

33/16

Energi – o-saker
- Gilja vindkraftverk (vk) gitt endelig konsesjon – mulige innspill videre?
- Skurvedalen i Lysefjorden – helaften 22/9 på Mostun ved
Naturvernforbundet m. bla. visning av filmene
- Utsira II vk – oppstart av samrådsgruppe 8/9 – Kalland orienterer
- Flere?

10 min
Mer info. kommer på
naturvernforbundet.no/
rogaland

Diverse saker og o-saker – det vi rekker

15+ min

+ se nve.no

-

Time kommune; KDP fysisk aktivitet på høring – frist
Forslag: Emily sender planen til aktuelle org. m. forespørsel om innspill +
mulighet for felles høringsuttalelse

Lenke til vannportalen
og konferanseinfo

-

Planting for klima – FNF-R er invitert til statusmøte 11.okt kl. 9-12 – kan
noen delta?

Kopi av planstrategien
legges fram

-

Friluftslivssamling for fylkeskommuner og FNF 1.-2. nov. hos MD i
Trondheim

-

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2.-3. nov. i Trondheim

-

Møter i kommunene om E-39

-

Regional planstrategi for Rogaland er vedtatt – noen av planene bør tas
opp av FNF-R styre før vi evt. blir spurt om å delta i ressurs/referansegr.

-

Konferanse om Marin produksjon i Lysefjorden 14 -15/9 på Prekestolen

-

Heiplansamlingen 21-22/9

-

Møter i FNF Haugalandet 29/8 og FNF Stavanger 7/9

-

DNT Vest

-

Fylkeskommunens miljøvernpris – nominasjonsfrist 15/10

34/16

Eventuelt

5 min
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