Referat
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum
for
Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Onsdag, 14. september, 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, Friluftsrådene v/Hans Olav Sandvoll, speiderkretsene v/Ivar Anton
Nøttestad, sekretariat v/Emily Halvorsen

Forfall:

NJFF-R og STF

Sak

Behandlet

Merknader/
oppgaver

25/16

Dagsorden
a. Ingen kommentar til innkalling, en sak til eventuelt
b. Referat fra styremøte 15.juni ble godkjent
c. Møter: 26/10, 7/12 + møte med Rogaland KrF 3/10

Referat legges ut.

26/16

Regionalplan for Friluftsliv og Naturforvaltning (FN planen)
Ivar og Emily orienterte fra arbeidsmøte/referansegruppe 9/9 om
handlingsplanen der også STF og HT var representert samt
friluftsrådene – alle v. daglig leder.
- Politisk behandling av planen forventes ila. høsten
Oppfølging:
- Naturvern er ikke inkludert særlig i handlingsplanen. FNF, spesielt
v.NOF og NiR, bør ta tak i dette v. høring.
- Vedtak om felles + individuelle innspill behandles på neste møte evt.
pr. epost når planutkastet er lagt ut

27/16

Vannforvaltning og planer
- Regionalplan sjøareal: Havbruk – Emily orienterte
Oppfølging: FNF tar stilling til evt. høringsutt. neste møte
- Forespørsel far IRIS AqcuaAccept forskningsprosjekt om
interbjuobjekter. Ståle og Hans Olav kan. Kontakter hos NJFF-R +
NiR er på plass
- Forespørsel fra SABIMA vannkoordinatorer om møter med
vannområdene i Rog: Emily orienterte om godkjent plan og at
arbeidet med tiltak nå starter. 2 prosjektledere/koordinatorer er ansatt
for Jæren og for Ryfylke vannområder.
Oppfølging: Diskuteres igjen neste møte når også en representant
fra NiR deltar

Reg.plan sjøareal er
på høring fram til 1/1

Vannskuter reglement
Ståle har fremmet saken til NOF nasjonalt. Notatet hans m. innspill fra flere i
FNF-R ble også delt med Norsk Friluftsliv som tar dette som sak videre.
Oppfølging og vedtak:
- Blir et av hovedtema i møte med KrF
- Emily sender notat + NF linker til NiR, kajakklubbene og
Gandsfjord seilforening for tilbakemelding / tilslutning til NOF

Ble også tema ved
høring av
friluftslivsmeld. i okt

28/16

Rog.KrF ønsker info.
fra org. om plan for
sjøareal
Koordinator deltar på
nasjonal
vannmiljøkonferanse
i nov.
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29/16

Møte med KrF Rogaland 3/10
Oppfølging / vedtak:
- Tema blir følgende: Prekestolen + Skurvedalen (Edward), Regionalplanen FN planen (Hans Olav og Ragnhild), vannskuter (Ståle)
- Emily sender epost om tema + koordinerer med KrF og FNF-R
deltakere (HT + speiderne kan ikke)

KrF ønsker følgende:
-argumenter om
vannskuter
-møte om reg.plan
sjøareal
-å ta en ny runde
internt om
nasjonalpark

30/16

FNF – internt
Vedtak / oppfølging:
- Vedtekter for fylkesvise FNF – kommentar fra FNF-R sendes til
FNF nasjonalt
- FNF-R styre innstiller Sola Brettseiler forenings søknad om tilslutning til FNF-R og avgjøres på årsmøtet
- Økonomi rapport – Emily sender detaljert rapport til Ivar
- Ferieavvikling – styret tok planer for ferie og avspasering til orientering

Øko.rapport 1. halvår
vedlagt

31/16

FNF-R faglig nettverkssamling
- Spørsmål fra Hans Olav om mulig samarbeid om samling i Ryfylke
i november Ifm. høring av Reg.plan (FN planen). Konklusjon:
FNF organiserer mulig dag 2 for org. dersom Ryfylke Friluftsråd tar
initiatevi, arrangerer 1. dag for kommuner – m. mulighet for at alle
som kan deltar begge dager.
- Diskusjon om når + mulig tema (f.eks. markagrenser). Ragnhild i
NJFF har tidligere foreslått samling i sør-fylket. FNF i Stavanger og
på Haugalandet ønsker å delta. Formål med å arrangere i Dalane
er bla. å bli kjent med lag og foreninger der + utfordringer
- Oppfølging: Emily sjekker med alle FNF kontakter om mulighet for
samling i Dalane området tidlig februar, evt. andre forslag + ønsket
tema / foredragsholdere.

32/16

Energi – o-saker
- Emily og Sven Oscar orienterte om møter og arrangement:
Samrådsmøte Utsira II vinkraftverk, åpning av Inge Stenslands hus
på Mostun m. debatt om nasjonalpark mm.

33/16

Diverse saker og o-saker
- Emily informerte om konferanser og samlinger – se agenda
- Fylkesmannen ønsker FNF org. på statusmøte om planting for
klima – Oppfølging: Ny forespørsel sendes
- Friluftslivssamling i Trondheim – Emily sender forespørsel til hele
styret
- Regional planstrategi er vedtatt m. flere nye planer og strategier
som kan være aktuelle for FNF org. Oppfølging: Emily informerer
alle FNF kontakter.

34/16

Øyvind Gjerde i NOF
Svg. deltok – info. fra
møtet på neste
styremøte
HOS + RO er
påmeldt sammen m
koordinator

Eventuelt – ingen saker

2

