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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 23. november 2016, kl. 17.00 -19.00

Sted:

Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28

Tilstede:

Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa
Näsholm (Skiforeningen), Tom Fremstad, (OOF), Rigmor Arnkvern (BNF)
og Hans Christian Wilter (NJFF Akershus) og Maria R. Tesaker (FNF
koordinator Akershus)

Meldt frafall: Martin Veastad (AOO)

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
styremøte 13. oktober 2016
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent.

2. FNF Akershus’ arbeidsmåte og virkeområde
Møter i 2017
Neste års møter ble fastsatt.
Vedtak:
Styremøter
Onsdag 18. januar
Onsdag 1. mars
Onsdag 19. april
Onsdag 7. juni
Onsdag 23. august
Onsdag 11. oktober
Onsdag 29. november
Årsmøte
Torsdag 16. mars 2017
(flyttes fra tidligere dato 9. mars pga. kollisjon med seminar om «Stiens rettsvern»).
Fellesmøte
Onsdag 27. september 2017
Forslag til tema: Ringeriksbanen

Langsiktig strategiplan
I henhold til styringsdokumentet fra FNF nasjonalt og etter forespørsel fra Akershus
Fylkeskommune skal FNF Akershus lage en langsiktig strategiplan.
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Årsplanen/arbeidsprogrammet og årshjulet for 2017 kan utformes mer konkret, mens
strategiplanen kan utformes mer generelt. Utfordringer bør stå som eget avsnitt.
Vedtak:
En arbeidsgruppe bestående av Sverre, Hans Christian og Maria lager et utkast til
strategiplan.

Viktige saker for 2017:






Service og skolering:
- Fortsette utviklingen av nyhetsbrevet
- Fortsette kartlegging av behov, spørreundersøkelse
- Starte kompetansehevende tiltak for organisasjonene
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Statlig sikring
Friluftslivets uke og valg 2017

Saker som må tas opp i løpet av året
Flere saker som har blitt tatt opp i løpet av 2016 må fortsatt diskuteres:







Videre om FNF Akershus’ arbeidsform og rolle
FNF Akershus og høringsuttalelser
Lokale FNF
Retningslinjer + tilslutning
Politisk påvirkning
Sammenslåing av FNF Akershus og FNF Oslo
Samarbeidsavtale med Akershus Fylkeskommune

Styret tok sakene over til orientering.
Vedtak:
Heretter legges saker som skal følges opp inn i en liste som følger med styrereferatet til hvert
styremøte.

3. Lokale FNF og retningslinjer
Sverre og Maria har vært i møte med Harald Lundstedt (FNF Oppegård) og Nils Thorsen (FNF
Vestby) for å diskutere retningslinjer med lokale FNF i Akershus. Sverre orienterte om
diskusjonen fra møtet.
Styret tok dette til orientering. Sverre lager grunnlag for retningslinjer for lokale FNF, og
diskuterer dette i et nytt møte med de lokale FNFene. Endelig retningslinjer blir tatt med til
styret over nyttår.
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4. Samarbeid mellom FNF Akershus, FNF Oslo og OOF
FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har mange felles mål og bør
kunne samarbeide om enkelte felles prosjekter som kan gjennomføres i 2017 (og videre) for
å styrke natur- og friluftsinteressene i Oslo og Akershus.
Koordinator la frem samarbeidsplanene:
Kartlegging av forventninger til forumet og behov for kompetanse ved hjelp av
spørreundersøkelse.
To faste årlige møter – første møte blir i slutten av januar. Tema blir todelt, første del blir en
kort oppdatering på status for Østmarka Nasjonalpark, andre del blir om prosjektet
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder.
Kurs – korte lynkurs og lengre, mer dyptgående kurstyper. Første kurs blir rundt
månedsskiftet januar/februar, og det blir et lengre kurs over to kvelder i Markaloven.
Hjelpemidler til gode høringsuttalelser. Utarbeide sjekklister for gjennomgang av planer,
samle sammen argumenter (referanser, lovparagrafer o.l.) og lage maler.
Forslag til temaer og kurs + ressurspersoner fra styret:







QGIS, kartprogram: kan få hjelp fra NOA
Plan- og bygningsloven: Kjell Seberg, Reguleringssjef i Bærum kommune
Markaloven: Marianne Reusch, Christian Reusch, Gjermund Andersen, NOA
Politisk påvirkning og saksprosess: Kathrine Gramnæs, DNT Oslo
Stier: Anette Bischoff
Tidligere ansatte i forvaltningssektoren som nå er pensjonister
F.eks.: Are Heden, tidligere fylkesmiljøvernsjef FMOA

Andre forslag:


Regionale planer
«Forslagspott» der ulike organisasjoners synspunkt og argumenter samles
Lukket gruppe på nett

Vedtak:
Koordinator får klarsignal til å starte med kartlegging av forventninger og behov, og til å
starte arbeidet med seminarer, kurs og utviklingen av hjelpemidler for gode høringsuttalelser.
Kartleggingsundersøkelsen må være kort og konsis og inkludere hvilken organisasjon
personen som svarer kommer fra. Undersøkelsen må sendes ut til alle tilsluttede
organisasjoner og kan også sendes ut til alle organisasjoner som potensielt kan tilslutte seg til
FNF Akershus.
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5. Økonomimodellen fra FNF sentralt
FNF nasjonalt har bedt alle fylkesvise FNF komme med tilbakemelding og eventuelle andre
alternativer til gjeldende økonomimodell for FNF. Et par dager før opprinnelig frist kom
høringsbrevet med ny frist fra FNF nasjonalt. Dette var etter vår behandling av saken på
forrige styremøte og etter innsendt høringssvar fra FNF Akershus. Høringsdokumentene
inneholder mer informasjon enn det som ble oppgitt ved forrige styremøte.
Det er bred enighet blant fylkene om 100% finansiering av koordinators lønn og finansiering
av normal drift (kontorfasiliteter, telefon o.l.) fra statlig midler, dvs. fra FNF nasjonalt. Midler
til annen drift (prosjekter o.l.) kan søkes regionalt. Flere ønsker også opprettelse av en
gruppe som undersøker hvordan FNF sentralt skal sikre en beholdning som tilsier at lønn
utbetales i første kvartal av året.
Vedtak:
Koordinator skriver et nytt brev til FNF nasjonalt angående dette.

6. Fylkeslista over saker
Koordinator gjennomgikk fylkeslista over saker.
Saker som ble diskutert:





Vannscooter
Markaloven – ny versjon av loven, innskrenking av Markagrense
Ringeriksbanen
FNF Akershus var på høringsmøte mandag 21. november
Politiets beredskapssenter
FNF Akershus deltar på møte tirsdag 29. november mellom Asplan Viak, Oslo
kommune, Oppegård kommune, Ski kommune, FNF Oppegård, FNF Akershus og OOF.

Vedtak:
Koordinator skriver uttalelse til Ringeriksbanen og Politiets beredskapssenter, sjekker hvordan
det ligger an med vannscooter-saken og sjekker status på ny versjon av Markaloven.
Angående saker i Marka:
Som prinsipp skal alle høringssvar på saker som innebærer nedbygging av Marka fra FNF
Akershus inneholde et avsnitt om vår forventning om erstatning av tapt areal. For eksempel,
hvis 1 dekar av Marka blir tatt ut til utbygging skal et nytt området på 1 dekar bli vernet
under Markaloven.

7. Saker til orientering
FNF nasjonalt


Ekstraordinært årsmøte med behandling av vedtekter

Akershus Fylkeskommune
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Regional samling 2. mars 2017 – statlig sikring av friluftsområder
Samarbeid mellom AFK, FNF, OOF og OF.

Tilslutingserklæringer
 Østmarkas venner
Styret tok dette til etterretning.

8. Eventuelt
Det var ingen saker under Eventuelt.

9. Neste styremøte
Neste styremøte er onsdag 18. januar 2017, kl. 17:00 i OOFs lokaler.

Oslo, 24. november 2016
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf: 90 65 16 61
e-post: akershus@fnf-nett.no

