Agenda
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum for Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Onsdag, 26. oktober, 2016, kl. 15:00 – 17:00

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Tema

Merknader

35/16

Dagsorden
a. Introduksjoner
b. Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
c. Godkjenning av referat fra styremøte 14. september
d. Møter; 7/12, primo 2017 og årsmøtet + evt. samling månedsskifte jan/feb

10 min
Referat sendt

36/16

Møtet med Rogaland KrF - oppfølging
Ragnhild, Ståle, Hans Olav og Emily deltok;
- orientering om møtet, aktuelle saker + om brev
- Forslag; invitere til møte om Regionalplan sjøareal
- Diskusjon om andre innspill/oppfølging

20 min
Brev vedlagt

37/16

Regionalplan sjøareal; havbruk – på høring til 1. januar
- Orientering om innhold
- Orientering fra organisasjonene om høringsuttalelser
- Diskusjon om mulig felles høringsuttallelse

15 min

38/16

Jærstrendene – fjerning av parkeringsplass v Selestranden m.m.
- Brettseilerne og kiterne har fremmet en sak – Emily orienterer
- Diskusjon om mulig FNF sak, evt. støtte
- Oppfølging av Dialogmøtet om Jærstrendene
- Svar til Breittseilerne og kiterne

15 min
Henvendelser fra
Breittseilerne og kiterne
legges fram

39/16

Møte hos Rogaland fylkeskommune – O-sak
- Kalland orienter fra møte med fylkeskommunen om rolleavklaring; frivillige
org. og friluftsråd
- Diskusjon om FNF Rogalands funksjon – konsekvenser for samarbeidet

10 min

40/16

FNF – internt / nasjonalt
- Orientering fra FNF samling ved Hønefoss i september
- Fylkesvise vedtekter – Emily orienterer om resultat av høring
- Økonomimodell – kommer på høring
Diskusjon om mulig innspill til FNF sentralt
Forslag til vedtak: Emily lager utkast iht. diskusjon og brev sendt fra FNFR i 2015

20 min
Brev fra 2015 legges
fram

41/16

Diverse + O-saker – det vi rekker
- Møte om klimaskog – Øyvind Gjerde i NOF deltok – Emily orienterer
- Stortingsmelding om friluftsliv – Hans Olav orienterer
- Friluftslivets hus i Drammen – Emily orienterer
- FNF Stavanger
- FNF Haugalandet
- Friluftslivssamling Trondheim – Ragnhild, Hans Olav og Emily deltar
- Vannmiljøkonferanse Trondheim – Emily deltar
- Folkehelse samling for kommuner, friluftsråd og org. på Sola, 1-2. des
- Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning – noe nytt??
- Ombygging av Jærnettet – melding; frist høring om utredningsprog. 9/10
- Rulleskianlegg i Melshei – detaljregulering – frist 28/10
Eventuelt

20 min

42/16

Lenke til info. om
Jærnettet
Lenke til Melsheisak
10 min
1

2

