Referat
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum
for
Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Onsdag, 26. oktober, 2016

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Ordstyrer:

Ivar Anton Nøttestad

Referent:

Emily Halvorsen

Til stede:

Haugesund Turistforening v/Karl Andreas Knutsen, Stavanger Turistforening v/Ann
Kristin Kro, friluftsrådene v/Hans Olav Sandvoll, speiderkretsene v/Ivar Anton
Nøttestad, NJFF-Rog. v/Ragnhild Ottesen, Naturvernforbundet v/Kjetil Nilsen,
sekretariat v/Emily Halvorsen

Forfall:

NOF

Sak

Behandlet

Merknader/
oppgaver

35/16

Dagsorden
a. Introduksjoner – Naturvernforbundet i Rogaland (NiR) vurderer representasjon i styret pr. invitasjon fra FNF årsmøte 2016. Kjetil Nilsen
deltok på vegne av NiRs styre.
b. Ingen kommentar til innkalling, en sak til eventuelt
c. Referat fra styremøte 14. september ble godkjent
d. Neste møte er 7/12.
Emily sender forslag om møtedatoer + årsmøte i 2017

Referat legges ut.

36/16

Møtet med Rogaland KrF – oppfølging
- Emily og Hans Olav orienterte fra møtet hos KrF 3. okt; oppfølgingsbrev er sendt m. innspill spesielt om vannskutersak.
- KrF ønsker info. om regionlplan for sjøareal.
Oppfølging: Ragnhild og Emily kontakter Oddvar Vermedal i NJFF
for å koordinere et mulig møte
- Forslag + vedtak: Ap Rog. inviteres til et møte våren 2017

37/16

Regionalplan sjøareal; havbruk –
- Kjetil og Emily orienterte. NiR skriver egen høringsuttalelse. NJFF-R
sender muligens en sammen med Norske Lakseelver. Planutkastet
legger opp til lokasjoner for åpne merder og beslutning v. kommuner.
- Oppfølging: Organisasjonene melder om det er ønskelig med felles
uttalelse i tillegg. Emily kan bidra med tekst pr. vannforskriften om
ønskelig. Vi bør be om at FNF/organisasjoner er på høringslister i
aktuelle kommuner.

38/16

Jærstrendene – fjerning av parkeringsplass v Selestranden m.m.
Emily la fram henvendelse fra brettseilerne og kiterne også om stengt vei ved
Sande. De ble ikke informert om høringer + info.møter og har sendt brev til
kommuner og fylkesmann.
Konklusjon og oppfølging: Ikke en FNF sak men viktig å sørge
for at organisasjonene er reelle høringsparter. Emily sender svar til
org. + ber om at FNF er på kommunenes høringslister.

Merk – saksnr. på
agenda var feil m. en
faktor av 10. De er
nå rettet.

Kiterne følger opp og
er i dialog med Klepp
kommune.
Ståle, NOF,
undersøkte ang.
parkering; kun deler
skal fjernes.
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39/16

40/16

Møte hos Rogaland fylkeskommune – O-sak
- Kalland orienterte fra møte med Viten og Gøtterup hos RogFk
sammen med Friluftsrådet Vest og HT, om misforståelser mht. aktivitet og søknader. HT videreformidler behov for godt samarbeidsmiljø og at saken må tas via rett kanal og prosess.
- HT er ikke enig med Fylkesk. om rollefordeling og tar saken videre
via DNT. Blir tema på DL samling.
- Diskusjon om erfaringer v. turlag og speidergrupper om forskjellen
mellom aktiviet v. profesjonelle m. lønn vs. i regi av frivillige.
- Hans Olav påpekte at dette også er en nasjonal sak og en intern
sak i FL
FNF – internt / nasjonalt
- Kalland og Emily orienterte fra koordinatorsamling v. Hønefoss i
september. Kalland deltok på møte med styremedlemmer der det
var høy temp. om ny økonomimodell for FNF. FNFs nasjonale
styret beklager dårlig prosess og sender derfor modell på høring.
- Emily orienterte om resultat av høring av vedtekter for fylkesFNF;
endringene fra FNF-R ble tatt til følge.
- Økonomimodell kommer snart på høring.
Vedtak: Emily sender forslag/utkast
- Forslag om å få Marianne Reusch til Svg/Rog. for seminar om
allemannsrett m.m. – muligens ifm. Ute og Friluft messe 15-17/3

41/16

Diverse + O-saker
- Klimaskogmøte; Øyvind Gjerde, NOF, deltok og sendte
oppsummering. NOF ønsker ikke klimaskog men ble beroliget av
at det ser ut til at dette blir en minimal satsing.
- Storitngsmld. om friluftsliv; Hans Olav orienterte – bestemmelse
om handlingsplan er en kjempeseier, men fortsatt grunn til å
gremmes over ‘småpenger’ som fortsatt investeres i friluftsliv
- Kalland orienterte om FNF på Haugalandet og arbeid med
kartlegging og verdsetting av Byheiene + forslag om ‘Byheienes
venner’. Kommunen har startet m. faste møter med frivillige lag
(FNForg. ++), etter forslag fra FNF-Haug.
- FNF-Svg. faglig råd møtes 30/11. Bussveien er blant flere tema.
- Info. om flere samlinger og konferanser – o-sak på neste møte

42/16

Eventuelt –
- Forslag og vedtak; FNF-R ‘kjøper’ 2 stoler til Inge Stenslands hus

Se vedlagt memo.

Vedtekter som skal
brukes av fylkesvise
FNF legges fram på
ekstraordinært
årsmøte 14/12.
FNF Hordaland
inviterer til felles
uttalelse. FNF-R
tilslutning vedtatt pr.
epost

Til orientering:
Koordinator deltar i FNF nasjonalt styremøter m.m. 16/11, 17/11, 29/11, 14/12 + lønnsforhandlinger og møter
om lokal særavtale for FNF Naturviterne
Koordinator har ferie fra 14. desember til uke 2, 2017
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