Agenda
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum for Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Mandag 23. januar, 2017 , kl. 15:00 – 17:00

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Tema

Merknader

1/17

Dagsorden og sekretariat
a. Introduksjoner
b. Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
c. Godkjenning av referat fra styremøte 7. desember, 2016
d. Møter framover – nytt forslag man 13/3 eller ons 22/3 og 3/5
e. Koordinators ferieforespørsel: Uke 9 (vinterferien) + uke 10

10 min
Referat sendt

2/17

Samling og seminar i Sogndalstrand
- Orientering om påmelding
- Detaljert programforslag – diskuteres og redigeres
- Fordeling av oppgaver: Velkomst fredag, innledning ang. reg.plan
lørdagen, og andre roller/oppgaver
- Annet praktisk – overnatting fra torsdag, kjøring mm.

30 min

Årsmøtet
- Gjennomgang av dokumenter:
Årsmelding 2016
Regnskap 2016
Årsprogram 2017
Budsjettforslag 2017
Opptak av nye organisasjoner i FNF-R
Representanter 2017 – 18
Innkomne saker til årsmøtet
Program / agenda

30 min

Saker
a. 420 kV linje Lyse – Fagrafjell – høringsfrist 15/2. Orientering fra
høringsmøte.
b. Søknader om oppdrettskonsesjoner i Lysefjorden
c. Vannscooterhøring – frist 23/3 – forslag om brev ved Norsk Friluftsliv
sendes til kommunene
d. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (FN planen) – høringsfrist
28/2, høringskonferanse 14/2 i Stavanger
e. Helmeland 2 småkraftpakke – inkl. Sandvassånå

30 min
Brev v. NF vedlagt +
endringer foreslått av
Ståle Opedal, NOF

Diverse + O-saker – det vi rekker
- Forespørsel fra FNF styret nasjonalt v. ansattrep (Emily) om deltaker i
utvalg for arbeid med økonomimodell for FNF nasjonalt – frist 26/1
- Solamøtet – dag 2 - orientering
- Åpning av Norges første speiderbase og dagsturhytter i Sogn og Fjordane
- Klimakonferansen v. fylkesmannen 18/1 – kort orientering
- Ute-fritids messe i Svg. 17. – 19. februar – skal FNF delta, andre org.?
- Hold Norge Rent konferanse på Sola 7 – 8. feb., påmeldinger?
- Seminar v. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) i Oslo, 27 mars
- Bioøkonomi strategi v. RogFk ila. 2017 –be om å være på høringsliste?
- Våtmarkers betydning – skal utredes

20 + min

Eventuelt

10 min

3/17

4/17

5/17

6/17

Dokumenter legges fram

Vedlagt:
Utkast årsmelding
Resten av dok. Legges
fram

Høringskonferansen for
FN planen er som følge
av vår henvendelse til
RogFK

Vedlagt notat fra
Solamøtet

1

2

