Referat fra AU-møte i FNF Akershus
Tid:
onsdag 13. januar 2016, kl. 17.30
Sted:
DNT Oslo og Omegn
Deltagere:
Sverre A. Larssen, Lisa Näsholm, Camilla Jacobsen Eng og Johan Hval

1) Referat fra siste AU-møte 10. desember 2015
Referatet ble godkjent, og Sverre gikk gjennom og kommenterte følgende:
- Sverre følger opp FNF sentralt angående utfordringer med likviditet.
- Sverre har fulgt opp den nye FNF koordinatoren, Maria Tessaker
- Når det gjelder rulleskitraseer i Marka, så ble vi enige om at Johan sender over
saksnotatet som OOF har utarbeidet.

2) Info fra FNF sentralt
Johan orienterte om samarbeidet og dialogen mellom OOF og FNF sentralt.
Johan sørger for å orientere styret om OOFs framdriftsplan for etablering av et eget styre
for FNF Oslo.

3) Akershus fylkeskommunes driftsstøtte til FNF Akershus
- Johan orienterte om at vi ligger fast inne med driftsstøttemidler hos Akershus
Fylkeskommune. Vi behøver ikke søke om dette.
- Men fylkeskommunen ønsker et brev, stilet til fylkesrådmannen, der vi orienterer om
endringene i FNF sentralt og Akershus og om det støttebehov som FNF sentralt forventer
fra fylkeskommunene generelt (20 % av lønn + sosiale utgifter + driftsutgifter).
- Johan skriver et slikt brev så snart som mulig og sender det ut til styret for godkjenning.

4) El-sykling
Johan delte ut et notat og orienterte om saken og også om OOFs medlemsmøte der
spørsmålet ble grundig debattert. På dette møtet var også FNF Akershus representert.
Høringsfristen er 4. mars.
Under debatten i styret kom det fram at styret er enige i forslaget om å tillate el-sykkel
på skogsbilveger og turveier. I høringsforslaget er begrepet "opparbeidet sti" benyttet og
definert som "sti med toppdekke". Styret er kritisk til bruken av begrepet "opparbeidet sti"
fordi det kan misforstås. Styret mener derfor at et bedre og mer entydig begrep som for
eksempel turvei heller bør benyttes.

Johan utarbeider et høringsutkast som godkjennes av styret, før det sendes ut til
medlemsorganisasjonene for tilbakemeldinger. Frist for tilbakemelding settes til slutten av
februar.

5) Kontorplass for FNF Akershus
På forrige styremøte ble det vedtatt at FNF Akershus skal ha kontorplass i Oslo og Omland
Friluftsråds lokaler i sentrum av Oslo.
På styremøtet i FNF sentralt den 16. desember ble følgende vedtatt: Lokalisering av
FNF Oslo og FNF Akershus overlates til det nye styret i FNF Oslo og til styret i FNF-Akershus.
En mulig sammenslåing bør vurderes. (Disse vedtakene er ikke offisielle før de er godkjent
på neste styremøte i FNF sentralt.)
Camilla la fram NJFF Akershus syn på saken: "Sett i lys av at FNF sentralt oppfordrer
FNF Oslo og FNF Akershus til å slå seg sammen, mener NJFF Akershus at de nye styrene i
de to FNFene bør få anledning til å ta stilling til sin egen situasjon og spørsmålet om
kontorplassering for koordinatoren, sammen. Det bør derfor legges opp til et felles møte
mellom de to styrene når de er valgt, hvor FNFs daglige leder også bør være til stede."
På bakgrunn av vedtakene fra FNF sentralt og NJFF Akershus nye ønsker for
saksbehandling i dette spørsmålet, må styret vurdere saken nærmere.
Johan sørger for informasjon rundt framdriftsplan for etablering av nytt styre i FNF
Oslo.

6) Årsmøte
a) Dato og sted for årsmøte
9. mars, kl. 17.00 i DNTs lokaler (Sverre har booket plass.)
b) Årsmøtepapirer
Papirer:
Følgende skriv skal produseres til årsmøtet. Hovedansvarlig står i parentes.
 Årsberetning (Johan)
 Årsplan (Johan)
 Budsjett (Sverre)
 Regnskap (Sverre)
Valg av styre:
- NOA – ønsker seg inn i styret
- Styrekandidater?
Faglig foredrag på årsmøtet
- Bør være et tema som fenger og trekker folk.
- Noen forslag som ble trukket fram på møtet: Betalte utmarksaktiviter, rulleski,
Ulv/nasjonalpark i Østmarka, friluftslivsmelding (under utarbeiding),
naturmangfoldmelding (har kommet)

Framdriftsplan:
1 Varsel
- sendes ut så snart som mulig (Johan)
2 Innkallingsbrev (Johan)
- Varsel med tilslutningserklæring.
- Sendes ut to uker før møtet, dvs onsdag 24. februar (fristen er 1 uke i henhold til FNFs
styringsdokument).

7) Fylkeslista over saker
Johan presenterte en oppdatert liste over saker i fylket. Det var ingen større saker som det
hastet med. Sverre tok på seg å undersøke om utvidelse av alpin-bakke i Hurdal var
omstridt. (I skrivende stund har Sverre sjekket dette med sine folk i DNT som ikke kjenner
til noen utfordringer i Hurdal-bakken)

8) Orienteringssaker
a) Omstridt hogst i Romerriksåsen
Johan orienterte om befaring på Romeriksåsen i Nittedal kommune i forbindelse med en
godkjent hogst som OOF, NOA, FRINI i Nittedal har klagd på.
Fylkesmannen har avvist klagen, men har krevd at et mindre skogholt i en bekkekløft i
hogstområdet bevares.
b) Turkart over Romeriksåsen
- Sverre følger opp turkart for Romeriksåsen. Akershus NJJF sier at de ønsker å gjøre dette
i samarbeide med Nittedal O-lag.

9) Uttalelser
Endring av markalovens §11
Forslag til høringsuttalelse ble sendt ut til natur- og friluftsorgansiasjonene i Akershus rett
før jul. Speiderne i Asker og Bærum og var positiv til uttalelsen og den ble sendt rett før
høringsfristen 10. januar.
Skytebane på Lahaugmoen
På forrige styremøte ble det vedtatt å sende et klagebrev til departementet, med kopi til
Skedsmo kommune. Styret i OOF har vedtatt det samme og brevet blir dermed en felles
uttalelse. Forslag til brev ble sendt styret før møtet.
Styret hadde ingen store innvendinger mot brevet, men Sverre hadde noen
kommentarer og innspill på vedlagt ark. OOFs styre skal også godkjenne brevet
Johan går gjennom Sverres kommentarer og evt. kommentarer fra OOFs styre og
korrigerer brevet i henhold til disse. (I skrivende stund har OOF hatt styremøte og det var
ingen innvendinger til brevet.)

10) Neste styremøte
- 18. februar 17.30, i DNTs lokaler

- Maria Tesaker inviteres til møtet. Hvis kontorplassering er tema så skal hun ikke inviteres.
Oslo, 26. januar 16
Johan Hval
Koordinator i FNF Akershus (vikar)

