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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 1.mars 2017, kl. 17.00 -19:00

Sted:

Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28

Tilstede:

Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), To m
Fremstad, (OOF), Rigmor Arnkværn (BNF) og Hans Christian Wilter (NJFF
Akershus), Martin Veastad (AOOK) og Maria R. Tesaker (FNF koordinator
Akershus)

I perm.:

Lisa Näsholm (Skiforeningen)

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
styremøte 31. januar 2017
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent.

2. FNF Akershus’ arbeidsmåte og virkeområde
a) Langsiktig strategiplan
Vedtak:
Planen ble godkjent og vil bli sendt ut med årsmøtepapirene til orientering.

b) Årsplan
Vedtak:
Planen ble godkjent og vil bli sendt ut med årsmøtepapirene.

c) Årsmelding
Vedtak:
Årsmeldingen ble godkjent og vil bli sendt ut med årsmøtepapirene.

d) Regnskap
Vedtak:
Regnskap for 2016 ble godkjent med endringen «FNF Akershus har hatt 1 ansatt i 100%
stilling fra og med 01.04.16. Tiden mellom 01.01.16 – 31.03.16 ble dekket av vikar for
koordinator i 50% stilling.» under note 2 i regnskapet. Regnskapet vil bli sendt ut med
årsmøtepapirene.
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e) Budsjett
Vedtak:
Budsjett for 2017 ble godkjent.

f) Fylkesvise vedtekter
Vedtak:
Fylkesvise standardvedtekter ble godkjent og forslag til endringer ble godkjent. Begge vil bli
sendt ut med årsmøtepapirene. Endringer i vedtektene kan eventuelt vedtas på et
ekstraordinært årsmøte.

3. Årsmøte
Årsmøte 15. mars 2017 nærmer seg.
Det har ikke kommet inn noen saker fra organisasjonene.
Avklaringer som ble gjort:
•

Hvem ønsker å fortsette i styret?
Alle ønsker å fortsette. Skiforeninger ønsker at Lisa Näsholm erstattes med Jørgen
Fog hvis Skiforeningen velges inn i styret.

•

Hvem skal være på valg i år, og dermed velges for 2 nye år (for å komme i synk. og
ikke risikere fullstendig utskifting av styret samtidig.)
Velger halve styret for 1 år og resten for 2 år. Bjørn, Sverre, Hans Christian sier det er
greit å velges for 1 år.

•

Forslag til valgkomité til neste år.
Tar dette fra ordstyrer plass og ber forsamlingen om lov. Forslag til valgkomite tas
også på ekstraordinært årsmøte.

•

Forslag til revisor for 2017
Styret foreslår på årsmøtet Revisorgruppen Oslo AS. Disse ble brukt for revisjon av
regnskapsåret 2016.

•

Stemmeberettigede
Det var diskusjon rundt dette og om mulig mistolkning av vedtektene. Vi følger
dagens regler og deres tiltenkte tolkning. Dette betyr at OOF sine medlemmer ikke
kan tilslutte seg kun gjennom signert erklæring, men må i tillegg tas opp av årsmøtet.

4. Fylkeslista over saker
Lista over saker er siste utgave av Friluftsnytt (også vedlagt). Gjennomgang ved koordinator.
Vannscooter
Høringsfrist: 23. mars 2017.
Vedtak: FNF Akershus skriver en uttalelse basert på brevet som ble sendt til alle kommunene i
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Akershus. Uttalelsen sendes på høringsrunde til alle de tilsluttede organisasjonene i FNF
Akershus.
Planprogram kommuneplan Vestby 2019-2030
Høringsfrist: 10. mars 2017
Vedtak: Koordinator kontakter FNF Vestby igjen og skriver en kort uttalelse. På grunn av
overordnet plan og kort tidsfrist sendes ikke denne på høringsrunde til de tilsluttede
organisasjonene.
Bærum kommune – kommuneplan arealdel
Høringsfristrist: 3. april 2017
Vedtak: Koordinator ser på denne, og vurderer om den kan brukes som et utgangspunkt til
prosjektet «Momenter til høringsuttalelser» og sjekklister for kommuneplaner.
Dammen Storøyungen
Martin Veastad orienterte om problemstillingen i Storøyungen.
NVE har kommet med tøffere regler grunnet damsikkerhet, og dette blir dyrt for dameiere.
Eier av dammen Storøyungen ønsker ikke lenger å ha ansvar for dammens demning. Saken er
til behandling i Nannestad og Nittedal kommune: Hvor mye penger skal gå med, hvem skal ha
ansvar. Dette er en generell problemstilling som mest sannsynlig kommer opp flere steder i
fylket.
Styret tok dette til orientering.
Bro over indre Oslofjord
Vedtak: Koordinator kontakter Nils Thorsen, leder i FNF Vestby, for mer informasjon.
Elektrisitetstilførselen til Oslo, Statnett.
Foreslått som tema på et fellesmøte.
Vedtak: Vi prioriterer ikke dette nå, men dette er aktuelt når det nyheter i saken.

5. Saker til orientering
•
•
•
•

FNF Akershus med i innstillingskomiteen i Turskiltprosjektet som representant fra
friluftslivet.
Møte med Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren på Fetsund lensers område:
Friluftslivets uke vil arrangeres her.
Besøkssenter våtmark Oslo, på Lilløyplassen naturhus på Fornebu ønsker å være med
på Friluftslivets uke med oss.
Martin Veastad: AOOK om Oslo og Akershus sammenslåing. Første runde på dette før
sommeren.

Styret tok dette til orientering.
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6. Eventuelt
•

Tilslutningserklæring fra Norsk Ornitologisk forening, Oslo og Akershus (NOFOA).
Tilslutningen må godkjennes på årsmøtet. Vedtak: Styret er positivt innstilt, og
koordinator ber om å få NOFOAs vedtekter tilsendt styret.

•

NOFOAs rapport om kartlegging av lokaliteter av hønsehauk i Oslo og Akershus, og
spørsmålstegn ved reguleringen a skogdriften. Martin Veastad orienterte om
NOFOAs rapport om kartlegging av lokaliteter av hønsehauk i Oslo og Akershus som
kommunene var oppdragsgiver for. Mange viktige hønsehauk-lokaliteter er borte på
grunn av skogsdrift. Hvorfor skjer dette når skogsdrift reguleres? Forvaltes skogen
riktig? Er skogregimet verdiløst? Bør vi jobbe for en bedre skogbruksforskrift?
Vedtak: Styret tok dette til etterretning og saken blir satt opp på et styremøte i løpet
av året.

7. Neste styremøte
Neste styremøte finner sted onsdag 3. mai 2017 kl. 17:00 i OOFs lokaler.

Oslo, 6. mars 2017
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf: 90 65 16 61
e-post: akershus@fnf-nett.no
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Liste over oppfølgingssaker
•

Videre om FNF Akershus’ arbeidsform og rolle

•

FNF Akershus og høringsuttalelser

•

Lokale FNF
o Retningslinjer + tilslutning

•

Samarbeidsavtale med Akershus Fylkeskommune

•

Politisk påvirkning

•

Sammenslåing av FNF Akershus og
FNF Oslo

•

Hvem kan egentlig være medlem i
Akershus

•

Skogsdriftsforskriften

