Referat fra AU-møte i FNF Akershus
Tid:

torsdag 18. februar 2016, kl. 17.30

Sted:

DNT Oslo og Omegn

Deltagere:

Lisa Näsholm, Sverre A. Larssen og Johan Hval (koordinat.)

Meldt avbud:

Camilla Jacobsen Eng

1) Referat fra siste AU-møte 13. januar 2015
Referatet ble godkjent.
Kommentar til punkt 4 om el-sykling:
Styret vil avvente OOFs behandling av saken. Hvis OOF reviderer utkastet til felles
uttalelse, vil styret i FNF Akershus på ny vurdere sin tilslutning til uttalelsen. Styret har
tidligere godkjent den opprinnelige felles høringsuttalelsen, og vi sender den som en egen
uttalelse om vi ikke er enige i OOFs nye uttalelse. Vi må også avvente eventuelle innspill
fra våre medlemmer.

2) Info fra FNF sentralt
a) Forslag til mal for vedtekter for regionale FNF (vedlagt)
Styret har noen kommentarer til forslaget til vedtektsmal for FNF i fylkene. Johan sender
denne inn til FNF sentralt.
Til § 3 Tilsluttede organisasjoner
Her er det ikke samsvar mellom styringsdokumentet og vedtektene. Men, vi synes at
vedtektene er mer presist og dermed bedre enn styringsdokumentet.
Til § 5 Årsmøtet
- Vi savner en liste over saker som skal behandles på årsmøtet.
- Vi synes at 2 uker er for kort tid til å rekke behandling av innkomne forslag. Vi foreslår
derfor:
- Varsling av årsmøtet 4 uker før møtet.
- Forslag som ønskes behandlet må være inne 3 uker før årsmøtet
- Sakspapirer sendes ut 1 uke før møtet.
b) Tariffavtale mellom Naturviterne og Virke – orientering
Johan orienterte om denne.

3) FNF Akershus` kontorplass
I utlysningsteksten for koordinator-stillingen står det at kontorplassen er i Oslo sentrum.
Oslo og Omland Friluftsråd har tilbudt plass i deres lokaler i Oslo sentrum.

Camilla Jacobsen Eng hadde meldt forfall til møtet, men hadde på e-post medelt
følgende i forkant: "Når det gjelder saken om kontorplassering mener NJFF Akershus
fortsatt at dette må diskuteres av de nye styrene i FNF Oslo og FNF Akershus etter at FNF
Oslo har hatt sitt stiftelsesmøte 16.mars, men før Maria Tesaker begynner 1.april."
Vedtak:
Inntil videre takker FNF Akershus ja til tilbudet om kontorplass i OOFs lokaler i Storgata 28.

4) Årsmøte
Forslag til Årsberetning for 2015 og Årsplan for 2016 ble godkjent med de innspill til
endringer som kom under møtet. Lisa sender over sine endringsforslag på e-post. Johan
sender ut begge dokumentene for en siste gjennomgang av styret før de sendes ut med
innkallelsen.
Sverre redegjorde for utfordringene med regnskapet for 2015. Flere alvorlige mangler i
grunnlagsdokumenter fra NJFF Akershus er årsaken til dette, til tross for mange purringer
over lang tid. Sverre leverer ferdig regnskap for 2015 og budsjett for 2016, så snart disse er
klare. Styret tar da en runde på e-post, slik at vi er omforent om disse viktige
dokumentene.
Foredragstema og foredragsholder er prioritert slik: 1) Friluftslivsmeldinga – en
representant fra departementet, 2) Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i
Akershus ved prosjektleder fra OF og 3) Klimaendringer og tilrettelegging for ski ved
Espen Jonhaugen fra Skiforeningen. Johan tar kontakt med de aktuelle foredragsholdere.
Johan ordner mat og det praktiske ellers og sender ut årsmøtepapirene seinest den 1.
mars. Vi starter årsmøtet med en halv times foredrag.

5) Fylkeslista over saker
Vi gikk gjennom fylkeslista og følgende saker var nye fra forrige gang:
Friluftsråd i Nes
Kommunen har sammenkalt frivillige organisasjoner til møte 17. februar der en ønsker å
etablere et lokalt friluftsråd i kommunen.
Rundkollen naturreservat i Nittedal
Denne må vi svare på. Høringsfristen er 24. februar og vi ber om en utsettelse for fristen.
Deponi på Herstua i Nannestad
Undersøke med lokale organisasjoner før vi går inn i saken. Frist 13. mars
Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro i Ski og Ås kommuner
Hvis det er natur- og friluftslivsinteresser på spill, så går vi inn i saken. Frist 15. april
KVU Oslo-Navet
Denne svarer vi på. Frist 29. april.
Forslag til regional plan for masseforvaltning på høring
Denne svarer vi på. Frist 30. april.

Rælingkollen – Markagrensa
Rælingen kommune har vedtatt å jobbe for å få Rælingskollen ut av Marka. Denne må vi
følge opp.
Taralrud-saken i Oppgård/Ski
Innenfor markagrensa. Må følges opp.

6) Neste styremøte
Må vente til nytt styre er valgt i mars.

Oslo, 19. februar 16
Johan Hval
Koordinator i FNF Akershus (vikar)

