Referat for styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 31. august 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), Martin Veastad (AOO), Tom Fremstad, (OOF), Rigmor Arnkværn
(BNF) og Hans Christian Wilter (NJFF Akershus).
I tillegg var Maria R. Tesaker (FNF koordinator Akershus) og Johan Hval (tidligere
vikarierende FNF koordinator Akershus) til stede.

1) Referat fra styremøtet (AU-møtet) 18. februar
Referat fra styremøtet 18. februar 2016 ble godkjent av det gamle styret.

2) Protokoll fra årsmøte
Til punkt 8 – Gjennomgang av budsjett 2016
Etter spørsmål fra Bjørn Faafeng informerte Sverre A. Larssen at de 20 % av lønnskostnadene
+ kontorhold for FNF koordinatoren som dekkes av fylkeskommunen er i orden, men har
ikke kommet inn ennå.
Videre sa han at bevilgningen fra Fylkeskommunen også kan bidra til driftskostnader hvis
den dekker mer enn 20% av lønnskostnadene til koordinatoren. Hvis ikke dette er mulig må
vi gjøre en innsats for å få inn mer driftsmidler i framtiden.
Foreløpig har vi penger på bok, og dette gir oss tid til å utarbeide en løsning rundt
driftsmiddel-problemet.
Protokollen fra årsmøtet i FNF Akershus 9. mars 2016 ble signert av Lisa Näsholm, Martin
Veastad og Johan Hval på møtet.
Maria sender ut signert versjon til de tilsluttede organisasjonene, styret i FNF Akershus og
styret i FNF sentralt. Dette legges også ut på nettsidene når disse er oppe og går.

3) Styret konstitueres
Grunnlaget er FNFs styringsdokument med sentrale vedtekter:
”Styret skal bestå av minst tre representanter fra ulike typer organisasjoner. Samme type
organisasjon med flere tilslutningserklæringer kan kun ha ett medlem i styret. Styret
konstituerer seg selv. Lederfunksjonen bør gå på omgang.”

Vedtektsmal for fylket vil bli gjennomgått etter behandling i FNF nasjonalt.
Det ble foreslått at Sverre A. Larssen skulle fortsette som styreleder da han allerede er godt
kjent med FNFs historikk. Denne erfaringen er viktig for å lede FNF Akershus i riktig retning
framover og også viktig i forbindelse med oppstartsfasen til den nye koordinatoren.
Neste år kan det gå det på omgang.
Vedtak
Styret i FNF Akershus ble konstituert, og Sverre A. Larssen ble enstemmig valgt som
styreleder.

4) Årsplanen
Årsplanen ble vedtatt på årsmøtet 9. mars 2016. Det alternative forslaget fra NOA ble
oversendt til styret før styremøtet.
Martin Weastad etterlyste en mer detaljert arbeidsplan som inkluderer virkemidlene for å nå
målene i årsplanen.
Tom Fremstad foreslo en gjennomgang av årsplanen en gang i kvartalet for å eventuelt
justere prioriteringene.
Disse temaene ble diskutert:
1. Formidlingsrollen til FNF Akershus
Bjørn Faafeng tok opp det store behovet for et serviceverktøy som koordinerer
kompetanseheving, tilgang til oversikter, forståelsen av kompliserte prosesser,
innsamling av relevant stoff (eksempelvis planer og uttalelsesfrister, hva er viktig nå,
relevante lover - Markaloven, Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven,
saksgang, når bør man komme inn med uttalelser og lignende). Dette kan bli et nyttig
hjelpemiddel til alle organisasjonene der ute, og bidra til å ”skolere” organisasjonene
til å komme med uttalelser når det trengs osv.
Johan Hval foreslo med at kommunikasjon og formidling ville være viktig nå i
startfasen, og at informasjonsarbeid burde vektlegges dette året.
Det ble også nevnt at vi må passe på at FNF ikke blir som andre eksisterende
paraplyorganisasjoner.

2. FNF Akershus og høringsuttalelser
Det ble diskutert hvordan praksisen for høringsuttalelser bør være.
Lisa Näsholm foreslo at praktisk må det være en variasjon i høringsuttalelser.
Ulike problemstillinger ble nevnt:

a) Skal FNF Akershus i hovedsak uttale seg i fylkessaker og større saker i kommunene?
Og dermed overlate/koordinere uttalelser i mindre lokale saker til de lokale
organisasjonene som har mer lokalkunnskap?
Eksempel: FNF Akershus uttaler seg i forbindelse med kommuneplaner.
Lisa Näsholm nevnte at fylkeskommunen (som delvis finansierer FNF) kan se negativt
på at FNF ikke samler uttalelser.

b) Uttalelser trenger nødvendigvis ikke komme fra FNF Akershus.
c) Skal FNF Akershus samle uttalelser, der organisasjoner stiller seg bak?
Eksempel: FNF Akershus skriver utkast til høringsuttalelse, sender den rundt til de
tilsluttede organisasjonene for innspill og sender til slutt inn høringsuttalelsen signert
FNF Akershus.
Hans Christian Wilter støttet denne måten som belager seg på at koordinatoren
samler opp og formidler det som er viktig i den aktuelle saken.
Martin Veastad påpekte at vi må passe på å ikke legge for mye på koordinatoren.

3. Forumrollen
Det ble sagt at:
- forumrollen er svært viktig i de kompliserte sakene, der FNF Akershus kan
invitere inn til drøfting av saker med rom for å være uenige og diskutere.
- FNF vil også være viktig for de mindre organisasjonene i fylket, som kanskje ikke
er like ressurssterke som de store og veletablerte organisasjonene.
- Koordinatoren bør ha kontakt med FNF sentralt og de nærliggende fylkene, f.eks.
Buskerud og Oslo.

Punkter som ble nevnt ønsket utarbeidet i årsplanen/arbeidsplanen:
- kartlegge FNF Akershus’ underorganisasjoner (Vestby, Asker, Bærekraftig Follo,
Oppegård, Nesodden).
- Inkludere fjord og vassdrag som viktig arealtype.

Vedtak:
En arbeidsgruppe bestående av Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näsholm (Skiforeningen) og
Martin Veastad (AOO) ble opprettet og skal sammen med koordinatoren komme fram til et
forslag til årsplan før neste styremøte i juni.
Arbeidsgruppa skal møtes tirsdag 10. mai kl. 17:00 hos OOF.

5) Fra FNF sentralt
a) FNF samling finner sted torsdag den 28. april. Både styremedlemmer og koordinator kan
delta. SRN-seminar om energi fredag den 29. april.
b) Årsmøtet i FNF sentralt er 12. mai. Alle styremedlemmer er velkommen til å delta.
c) Landskonferansen for Friluftsliv er i Stavanger, 6-8. juni, påmeldingsfristen var 10. april.
Si fra til Maria om interesse, så vil FNF Akershus vurdere hvem som skal dra, og finne ut om
vi kan etterpåmelde de interesserte.
d) Friluftslivets uke – 5.-11. september.
e) FNF-samling 15.-16. september – styremedlemmer og FNF-koordinatorer er velkommen
til å delta.
Maria sender over datoer, steder og linker til program.

6) Fylkeslista over saker
En oppdatert liste over saker i fylket ble sendt ut på e-post før styremøtet. Det ble diskutert
hvordan denne lista skal brukes.
Funksjonen til fylkeslista
Bjørn Faafeng påpekte at denne lista (viktige saker + høringsfrister), utarbeidet av Johan
Hval, er et svært nyttig verktøy. Det var ønske om å utvikle dette til et slags nyhetsbrev som
etter hvert også kan inkludere oversikter over kommende relevante kurs, seminarer og
lignende.
Prioritering av sakene på lista
Det ble foreslått å prioritere saker på fylkesnivå og saker som berører natur og friluftslivet
generelt.
Johan forklarte at 5 saker er prioritert (listet opp under og markert i fylkeslista over saker).
FNF Oslo, FNF Akershus og OOF vil samarbeide om dette.
I tillegg ønsket Lisa at saken Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, der Skiforeningen
allerede har skrevet en høringsuttalelse, legges til lista.
1. Akershus fylkeskommune:
Planforslag til regional plan for masseforvaltning. Frist: 30. april 2016.
Prioriterer denne om det er kapasitet (svært stor plan).
I tillegg kom det fram at prosessen for Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i
Akershus 2016-2030 er forsinket, og det vil være nye informasjonsmøter på dag- og kveldstid

26. mai 2016. (Påmeldingslinker: Påmelding dag,10.00-12.30 og Påmelding kveld,18.3020.30)

2. Asker kommune:
Kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020. Frist: 29. april 2016.
Vi prioriterer denne om det er kapasitet.
3. Frogn:
Kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø. Frist: 6. mai 2016.
Vi prioriterer denne om det er kapasitet.
Oppegård:
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011 – 2022. Vedtatt mars 2011.
Maria ringer for å sjekke når disse planene skal rulleres.
4. Eidsvoll kommune:
Reguleringsplaner for Gardermobanen Venjar – Eidsvoll stasjon og Dovrebanen Eidsvoll
stasjon – Langset. Frist: 27. mai.
Vi prioriterer denne om det er kapasitet.
Hurdal kommune:
Kommunedelplan anlegg og områder til idrett og friluftsliv 2011 – 2014. Vedtatt nov 2010.
Maria ringer for å sjekke når disse planene skal rulleres.
5. Gjerdrum:
Oppstart av arbeid med reguleringsplan for Romeriksåsen flerbruksarena. Frist: 31. mars
2016. Vi har bedt om utsatt frist.
Vi vil vurdere denne.

7) Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

8) Neste styremøte
Neste styremøte finner sted onsdag 1. juni, kl. 17:00, på Frognerseteren Friluftssenter.
Saker som bør inkluderes da er:
- Årsplanen, + punkt om samarbeidet mellom FNF Akershus, FNF Oslo og OOF.
- Lokale FNF. En oversikt over disse skal være kartlagt.
- Sjekke med FNF sentralt angående sammenslåing av FNF Akershus og FNF Oslo.

Oslo, 19. april 2016
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator i FNF Akershus

tlf: 90 65 16 61
e-post: akershus@fnf-nett.no

