Forum for
Natur og
Friluftsliv
Rogaland

Møteinnkalling / Agenda
FNF Rogaland styremøte
Dato: Mandag 29. mai, 2017, kl. 15 - 17
Sted: Ryfylke friluftsråd

Saksliste
13/17
-

Dagsorden
Introduksjoner + orientere om FNF – for nye styremedlemmer/vararepresentanter
Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
Referat fra 13. mars – godkjent pr. epost - vedlagt
Valg av nestleder – spørsmål fra møte 13. mars

14/17
a.
b.
c.
d.

Møter, sekretariat – o-saker
Forespørsel til Rogaland Ap – Stortingsrep. Hege Liadal ønsker møte, hun skal foreslå dato
Møter til høsten– forslag; man 4/9 og 16/10, ons 6/12 (når i Haugesund?)
Økonomi – kort rapport legges fram
Ferie og avspasering – o-sak – se s. 2

15/17
a.
b.
c.

FNF nasjonalt
Høring av Vedlegg 2 i styringsdokument – kort info. og diskusjon
FNF årsmøte 11. mai – o-sak
Tildeling Friluftslivets uke – kr. 30 000 fordeles; HT søkt 25k, Madlaspeiderne søkt 20k

16/17 Forslag om arbeidsgruppe/møtested – bruk av Jærstrendene
- Se vedlagt/s.2 forespørsel fra Sola Brettseilerforening
17/17
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kraftsaker ol.
Hjelmelandspakke II – Sandvassåna m.m. – frist 7/6 – felles utt. -utkast sendes
Sauda småkraftpakke (4 stk) – HT sender ikke høringssvar. Andre?
Nettutviklings plan 2017 v. Statnett – frist 31/5 – spørsmål fra FNF Hordaland om felles svar
Hetland kraftverk, Hå/Bjerkreim – Homsevatn, Holmavatn – frist 10/9 – oppfølging?
Fossbrekka, Bjerkreim – søknad trukket! – o-sak
Ulla Førre vilkårsrevisjon – frist til kommunene var 1/5 – krav til NVE innen høsten – o-sak
Sandnes og Vardafjell -vindkraftverk – i retur til NVE for ny behandling – o-sak

18/17 Diverse saker/planer og o-saker
a. Vannscooter forskriften opphevet med virkning 18/5 – hva nå?
b. Jordvernstrategi for Rogaland – pr. vedtak 16/5 i Fylkesutv. – mål om å vedta plan tidlig 2018
c. NINA undersøkelse om restaurering av natur
d. Kommuner – diverse planer i Sandnes og Gjesdal – o-sak
e. Verneprosess for Standaliana naturreservat, Suldal – frist 6/6 - noen foreninger berørt?
19/17 Eventuelt
Møter, samlinger, seminarer mv. (fast post)
- Landskonferanse v. Bad, Park og Idrett, Sandefjord - 14. - 16. juni
- Koordinatorsamling inkl. styremedlemmer – 19. – 20. september
- Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag i Bergen – 27. – 28. sept.
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- Friluftslivssamling hos Miljødirektoratet i Trondheim – 1. – 2. november (en dag viet Fk)
- DNT konferansen ‘Friluftsliv for en grønn framtid’ i Oslo – 4. desember
Sak 14/17 d. – Ferie og avspasering
Styreleder har godkjent følgende:
Ferie:
12. – 16. juni
13. juli - 2. august
Avspasering:
17. – 23. august
29. august – 1. september (møte og samling for hovedtillitsvalgte i Naturviterne)
25. – 27. oktober
Sak 16/17

Fra: "Ilan" <ilan@getmail.no>
Til: "Emily Halvorsen" <Rogaland@FNF-nett.no>
Kopi: "Sola Brettseilerforening" <sola.brettseilerforening@gmail.com>
Sendt: 25. april 2017 21:58:31
Emne: Sak til styret - Arbeidsgruppe/møtested - Bruk av Jærstrendene
Vernet av Jærstrendene presenteres ofte som en konflikt, men naturvern behøver ikke å være
det om interessegruppene får snakke med hverandre. I februar i fjor arrangerte FNF møtet
'Friluftsliv i verneområder - Aktivitet langs Jærstrendene'. På møtet presenterte både
forvalteren og friluftslivsorganisasjonene deres syn om bruk av Jærstrendene.
Sola Brettseilerforening (SBF) ønsker å fortsette dialogen og ber derfor med dette FNFRogaland sitt styre om å etablere en arbeidsgruppe for vern og bruk av Jærstrendene.
* Deltakere: én representant fra hver organisasjon som ønsker å være med
* Utvalgsleder/ordfører: en nøytral person som ikke er med i intresseorganisasjonene
* Mandat/fullmakt: ingen. Arbeidsgruppen er et «møtested», den skal ikke produsere noe på
vegne av FNF
Mvh
Ilan Sharoni
Sola Brettseilerforening
47460674
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