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AGENDA – SAKER
7/17 Dagsorden og sekretariat
Ingen kommentarer til innkalling, en sak til eventuelt.
Referat fra møte 23. januar ble godkjent
Møtedatoer:
- Neste muligens 3. mai. Forslag om ett på Haugalandet til høsten. Oppfølging: Emily sender
forespørsel om neste + høsten. Rogaland Ap inviteres til dialogmøte ifm. neste møte.
- Regnskap - kr. 100k av egenkapital øremerkes FNF-Svg. - vedtatt.
- Ferieforespørsel v. koordinator – vinterferie innvilget
- Spørsmål om å velge en nestleder; tas opp på neste møte
8/17 Samlingen og årsmøtet i Sogndalstrand
Evaluering:
- Program, foredragsholdere, sted og fokus på Dalane og utfordringer der var veldig bra.
- God deltakelse fra organisasjoner + lokale lag.
- For lite tid til diskusjon spesielt ifm. årsmøtet – kan redusere tur/befaring
- Dato er ok, satser på ca. siste helg igjen neste år – merk at KM speiderne har årsmøte 1. helg
i februar, hagefugl telling siste søndag i januar.
- Mulig sted neste år – Lysebotn eller Suldal?
9/17
-

Friluftslivets uke
Utlysning av midler til arrangement inkl. politisk arrangement;
Det er foreløpig ingen planer om noe politisk i år i Rogaland – vanskelig så tett i valget.
Oppfølging: Emily sender utlysning til alle + søker om midler for FNF-R til politisk
arrangement i tilfelle vi allikevel planlegger noe ifm. FU dag/uke.
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Mulige tema – i år eller ved neste anledning: Det grønne skiftet og naturen, hold
skjærgården rein/hold fjellet reint, konkretisering av friluftslivsmeldingen / hva skjer med
handlingsplanen og innvirkning på FN-planen?, lakseoppdrett i Lysefjorden?
Teltjakten; Vi har fått forespørsel fra Norsk Friluftsliv som er formidlet videre til aktuelle
organisasjoner.

10/17 Saker / planer
a. FN-planen og videre behandling
Oppfølging: Emily følger med på politisk kalender, takker Anja B. for høringsmøtet + sender
lenker til høringer fra FNF, NiR, NSF Vesterlen, friluftsråd, brettseilerne, m.fl.
b. E-39 høring; NOF sender uttalelse først til kommunene, ser store konflikter spesielt v. ytre
trase; må tenke tunneler osv.
Vedtak: FNF sender felles høringsuttalelse med fokus på konflikt ved begge traseer og behov
for grundig utredning, spesielt v. ytre trase, men tar ikke stilling i denne omgang. Utkast til
uttalelse sendes alle berørte FNF organisasjoner på intern høring først.
c. Kraftsystem møte i Bergen og Haugalandet traseer – o.saker. utsatt til neste møte.
d. Hjelmelandspakke – melding om 3 småkraftverk – fra Clemens kraft, eid av OVF. Krav om
minstevannføring i Årdalsvassdraget. STF og NiR følger opp inkl. befaring 26/4. Høringsfrist 7.
juni. Felles høringsuttalelse kan vurderes.
e. Oppdrett / havbruksplanen
Oppfølging: Vi følger med på fylkeskommunens politiske kalender.
11/17 Diverse + O-saker
- Koordinator m. i arbeidsgruppe for å revidere nasjonalt styringsdokument slik at det
samsvarer med vedtektene, deltar på styremøter, FNF samling og årsmøtet 11/5.
- Hold Norge Rent konferansen – Hans Olav orienterte; Veldig godt program, men nasjonal
satsing er begrenset.
Diskusjon – vi trenger et profesjonelt system der forretningsideer kan utvikles.
Skjærgårdstjenesten kunne f.eks. koordinere og være ryggraden. Frivillige kan bidra ved
kortvarige, begrensede, lokale aksjoner – gratis. Ønsker ikke betaling for noe som bør gjøres
av profesjonelle og der staten må ta et ansvar. Frivillige kan legge til plastpose/bosspose på
pakkelister.
- Ute-Fritids messen - Hans Olav og Ragnhild orienterte; godt besøkt og bedre opplegg denne
gangen. Flere vannbaserte aktører som kajakklubben, Svg. Deepsea fishing, dykkerklubben.
- Neste landskonferanse for Friluftsliv - Bergen 8. – 9. juni

12/17 Eventuelt
Spørsmål om gaver/hilsener:
- Til avtroppende representant fra KM speiderne, John Ottar Motland; STF bok sendes.
- Til Ivar Vevang, leder i FNF Haugalandet; Emily spør Karl Andreas om en hilsen og sender.
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