forum for
natur og friluftsliv
Akershus

Protokoll årsmøte
i FNF Akershus 2017
Tid:

Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 – 20:00

Sted:

DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo

Foredrag
Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren Tom Schandy foredraget
Nordisk villmark med bilder av vakker nordisk natur og dens planter og dyr supplert med historier fra
felten.

Årsmøtets dagsorden
Styreleder Sverre A. Larssen åpnet årsmøtet.
Deltakere på årsmøtet
Det var 13 personer tilstede fra i alt 11 organisasjoner. Av de tilstedeværende organisasjonene var 8
stemmeberettigede. I tillegg var FNF koordinator Maria Rundhaugen Tesaker til stede.
Følgende organisasjoner deltok på årsmøtet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4H Akershus og Oslo v/ Johan Blakkisrud
Bærum Natur- og Friluftsråd v/ Rigmor Arnkværn
DNT Oslo og Omegn v/ Sverre A. Larssen
Gjelleråsmarkas Venner v/ Knut Arne Moen
Lillomarkas Venner v/ Arne Odden
Naturvernforbundet Oslo og Akershus v/ Gjermund Andersen og Bjørn Faafeng
Norsk Ornitologisk Forening Oslo og Akershus v/ Håkan Billing og Susanne Lemmingson
Oslo og Omland Friluftsråd v/ Tom Fremstad
Oslofjordens Friluftsråd v/ Gunnhild Laxaa
Skiforeningen v/ Jørgen Fog
Østmarkas Venner v/ Helga Gunnarsdottir

1. Godkjenning av innkallelsen og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
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2. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Vedtak:
Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn) ble valgt som ordstyrer.
Maria Rundhaugen Tesaker (FNF-koordinator) ble valgt som referent.
Arne Odden (Lillomarkas Venner) og Gunnhild Laxaa (Oslofjorden Friluftsråd) ble valgt til å
underskrive protokollen.

3. Vedta vedtekter for FNF Akershus
Styreleder Sverre A. Larssen la fram de fylkesvise standardvedtektene fra FNF nasjonalt og
redegjorde samtidig for FNF nasjonalt sitt ønske om å vedta disse vedtektene. Styret i FNF
Akershus ønsker å tilpasse vedtektene noe, og det ble orientert om dette. Styreleder
informerte videre om at endringer må godkjennes av FNF nasjonalt i samsvar med
standardvedtektenes § 11, og at eventuelle endringer vil bli behandlet på et ekstraordinært
årsmøte. Han sa også at et ekstraordinært årsmøte mest sannsynlig vil legges til samme dato
som FNF Akershus’ medlemsmøte 27. september 2017.
Vedtak:
Vedtektene ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

4. Årsmelding for 2016
Årsmeldingen for 2016 ble gjennomgått av styrelederen.
Kommentarer
Under punktet «Styret»
Helga Gunnarsdottir fra Østmarkas venner lurte på hvorfor og hvordan 7 styremedlemmer
ble valgt. Styreleder Sverre A. Larssen forklarte at ifølge styringsdokumentet fra FNF
nasjonalt kan fylkesvise FNF ha et styre på minimum 3 og maksimum 7 personer. På forrige
årsmøte meldte 7 organisasjoner seg til styret, og det ble foreslått og enstemmig vedtatt at
alle ble valgt. Den store interessen for å delta i FNF Akershus er en svært god utvikling for
forumet.
Under punktet «Økonomi»
Helga Gunnarsdottir fra Østmarkas venner ønsker en mer formell kommentar til økonomien i
neste årsmelding. Hun savnet blant annet kommentarer angående inntekter og utgifter, at
styret bekrefter fortsatt drift o.l. Styret tok dette til etterretning.
Vedtak:
Årsmeldingen for 2016 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

E-post: akershus@fnf-nett.no Tlf: 90 65 16 61 Web: www.fnf-nett.no/akershus
Adresse: FNF-Akershus, c/o Oslo og Omland Friluftsråd, Pb. 8896, Youngstorget 0028 Oslo

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

5. Årsregnskapet for 2016
Styrelederen la fram FNF Akershus’ regnskap for 2016. Revisors beretning ble delt ut. FNF
Akershus har hatt større utgifter enn budsjettert i 2016, og regnskapet viser et underskudd
på 8 329,46,-. Dette byr ikke på problemer da FNF Akershus har ca. 632 000,- på bok.
Styreleder informerte videre om budsjettet for 2017 der vi budsjetterer med underskudd og
bruker av egenkapitalen. Midlene skal brukes til å satse på intern og ekstern
kompetanseheving i år for å styrke organisasjonenes arbeid med natur- og friluftslivsfaglige
saker i fylket.
Kommentarer
Under «Kostnader»
Det ble påpekt at koordinators lønn ikke kommer fram av regnskapet, og at det under
«Lønns- og personalkostnader» kun stod 107 626,63,-. Styrelederen informerte om at
koordinatorstillingen lønnes gjennom FNF sentralt, og at summen reflekterer beløpet FNF
Akershus selv dekker av lønnsutgifter etter gjeldende økonomimodell. Helga Gunnarsdottir
fra Østmarkas venner påpekte at informasjonen om FNF nasjonalt som arbeidsgiver for
koordinator som står i regnskapets note 2 kunne stått i årsmeldinga under «Økonomi».
Styret tok dette til etterretning.
Arne Odden fra Lillomarkas venner lurte på hva som inngikk i «Tilskudd til lag og foreninger»
og utgiftspostens sum på 5000,-. Styreleder forklarte at denne posten er et tilskudd til
Bærekraftig Follo som de ble lovet for en stund tilbake, men som ikke ble innkrevd før i fjor.
Vedtak:
Det framlagte regnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

6. Vedta årsplan/handlingsplan for 2017
Årsplan/handlingsplan for 2017 ble gjennomgått av styremedlem Bjørn Faafeng.
Kommentarer
Generelt om planen
Helga Gunnarsdottir fra Østmarkas venner påpekte at hovedformålet til FNF burde kommet
tydeligere fram i handlingsplanen, og at FNF Akershus må være bevisst på hva som er
formålet til forumet, hvorfor vi får midlene fra Miljødirektoratet og at sakene er det viktigste.
Styreleder sa at FNF Akershus er et forum og at vi vil jobbe for å øke kompetansen til
organisasjonene, være et rådgivende organ og i mindre grad mene noe alene.
Angående punktet «Fortsette arbeidet med å få flere organisasjoner med i FNF Akershus»
Helga Gunnarsdottir fra Østmarkas venner påpekte at FNF Akershus må passe på hvem som
er tilsluttet for å forhindre utvanning av FNF. Det er viktig at organisasjonene som er med
jobber med natur og friluftsliv. Andre organisasjoner har andre arenaer å være tilstede på
enn i FNF Akershus.
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Tom Fremstad fra Oslo og Omland Friluftsråd påpekte at sammensetningen av organisasjoner
i FNF-systemet er blandet. Eksempelvis kan alle organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv
tilslutte seg FNF, f.eks. organisasjoner som er fylkesledd av Norsk Kennelklubb og Forbundet
Kysten.
Bjørn Faafeng fra Naturvernforbundet Oslo og Akershus opplyste om Det Norske
Skogselskapets ønske om å tilslutte seg til FNF.
Deling av arbeid som har gitt gode resultater
Arne Odden fra Lillomarkas venner foreslo at FNF Akershus kan prøve å initiere en deling av
«best practice», der organisasjonene kan dele det arbeidet de er mest stolt over og som har
gitt gode resultater, til nytte for andre organisasjoner.
Angående kompetanseheving
Både Håkan Billing fra Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus og Helga
Gunnarsdottir fra Østmarkas venner understrekte det store behovet for juridisk kompetanse
og samarbeid, da det er mange vanskelige saker som krever tolking av regelverk og
forskrifter.
Helga Gunnarsdottir ønsket også noe om hvordan man bør følge opp saker. Hun påpekte i
tillegg behovet for skolering i bruk av kartsystemene slik at flere kan ta i bruk
kunnskapsgrunnlaget som ligger i disse databasene.
Vedtak:
Årsplan/handlingsplan for 2017 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

7. Behandle eventuelle innkomne saker
Det var ingen innsendte forslag.

8. Velge autorisert revisor til å revidere FNF Akershus’ regnskap
Styret foreslo Revisorgruppen Oslo AS som revisor for FNF Akershus’ regnskap 2017.
Vedtak:
Revisorgruppen Oslo AS ble enstemmig vedtatt som revisor for av årsmøtet.

9. Valg
a) Valg av styreleder
Sverre A. Larssen fra DNT Oslo og Omegn ble foreslått som styreleder.
Vedtak:
Sverre A. Larssen ble enstemmig valgt som styreleder av årsmøtet for 1 år.
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b) Valg av styremedlemmer
Alle styremedlemmer var i år på valg. For å komme i rytme og unngå å potensielt skifte ut
hele styret samtidig ble halve styret valgt inn for 1 år og resten for 2 år.
De foreslåtte medlemmene til styret:
• Martin Veastad, Akershus og Oslo Orienteringskrets
• Rigmor Arnkværn, Bærum Natur- og Friluftsråd
• Hans Christian Wilter, Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus
• Bjørn Faafeng, Naturvernforbundets Oslo og Akershus
• Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd
• Jørgen Fog, Skiforeningen
Kommentarer
Helga Gunnarsdottir fra Østmarkas venner påpekte viktigheten av god balanse i styret,
både når det gjelder representerte organisasjoner og kjønnsbalanse.
Vedtak:
Alle de foreslåtte styremedlemmene ble valgt. Martin Veastad, Rigmor Arnkværn og Tom
Fremstad ble valgt for 2 år, og Hans Christian Wilter, Bjørn Faafeng og Jørgen Fog ble
valgt for 1 år.

10. Vedta tilslutning av nye organisasjoner
Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus (NOF OA) hadde på forhånd levert
underskrevet tilslutningserklæring til styret. NOF OA ble kort presentert av organisasjonens
leder Håkan Billing.
Vedtak:
Tilslutningserklæringen fra NOF OA ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator

Arne Odden
Lillomarkas Venner

Gunnhild Laxaa
Oslofjorden Friluftsråd
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