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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 30. august 2017, kl. 16.30 – 17.45

Sted:

Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28

Tilstede:

Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen Fog
(Skiforeningen), Tom Fremstad, (OOF), Rigmor Arnkvern (BNF) og Hans
Christian Wilter (NJFF Akershus), Martin Veastad (AOOK) og Maria R.
Tesaker (FNF koordinator Akershus)

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
styremøte 7. juni 2017
Referatet ble godkjent.

2. FNF Akershus’ arbeidsmåte og virkeområde
Fellesmøte og ekstraordinært årsmøte finner sted torsdag 28. september kl. 18:00 - 20:00.
Hensikten med det ekstraordinære årsmøte var å foreta en liten justering av vedtektene.
Vedtektsendringene gjaldt § 6 Årsmøte og § 8 Styret. Fellesmøtet skal brukes som et «Best
practice»-seminar. Etter forslag fra medlemsorganisasjoner forsøker vi å gjøre fellesmøtet til
en årlig møteplass for organisasjonene der erfaringer kan deles og kunnskap utveksles.

Vedtak:
Alle foreslåtte endringer ble vedtatt av styret, og under § 6 Årsmøte under «Årsmøte skal:»
ble punktet «Vedta tilslutning av nye organisasjoner» vedtatt endret til aller siste punkt.
§ 6 Årsmøte fra «Årsmøte skal:» lyder da som følger:
Årsmøtet skal:
•
Godkjenne innkallelsen og dagsorden
•
Godkjenne årsmelding
•
Godkjenne årsregnskap
•
Vedta årsplan
•
Behandle saker fremlagt av styret
•
Behandle eventuelle saker som er fremmet av tilsluttede organisasjoner innen 4 uker før årsmøtet
•
Velge autorisert revisor
•
Vedta eventuell eksklusjon av medlemsorganisasjoner
•
Velge valgkomité
•
Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år.
•
Vedta tilslutning av nye organisasjoner
Sakene skal behandles i nevnte rekkefølge.
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Valgkomitéen skal være på tre medlemmer, hvorav ett medlem oppnevnes av styret. Senest fire uker før årsmøtet
skal valgkomitéen leveres sin innstilling. Styret innstiller ved valg til valgkomité og ved valg av revisor.
I årsmøtet stemmes det med én stemme pr. tilsluttet organisasjon. Avstemninger avgjøres med simpelt flertall.
Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Første setning under § 8 Styret lyder som følger:
FNF Akershus ledes av et styre på minst 3 og maksimalt 7 medlemmer.

Tidsforløp for møtet ble satt til Ekstraordinært årsmøte kl. 18:00 – 18:30 og Fellesmøte kl.
18:35 – 20:00. Styreleder og koordinator fikk fullmakt til å jobbe videre med innhold og
utførelse.

3. Sammenslåing FNF Oslo og FNF Akershus
Møte med FNF Oslo kl. 17:00 onsdag 6. september. Sverre, Hans Christian og koordinator
stiller. Koordinator hadde møte med Akershus fylkeskommune 16. august.
Styreleder og koordinator orienterte om synspunkter rundt saken.
Kort oppsummert:
• Styreledere i FNF Oslo og FNF Akershus ble invitert til styremøte hos FNF nasjonalt
angående saken. I FNF Oslo og FNF Akershus syn ble dette gal rekkefølge og møtet
med FNF nasjonalt er foreløpig utsatt.
• Fylkeskommunen mener dette er prematurt da regionreform der Oslo ikke er
inkludert er vedtatt i Stortinget. Må avvente valgresultater.
• Fylkeskommunen ønsker at FNF Akershus-stillingen kun skal jobbe med Akershussaker.
• Fylkeskommunen er åpne for andre typer arbeidsfordeling og samarbeid enn
sammenslåing. Se til FNF Troms som har opprettet samarbeidsavtale med friluftsråd
og fylkeskommune.
• Fylkeskommunen krever at Oslo kommune gir inn like mye støtte som Akershus
fylkeskommune ved en eventuell sammenslåing med FNF Oslo.

4. Regionalt råd for anlegg og aktivitet i Akershus
FNF Akershus har to representanter til Regionalt råd for anlegg og aktivitet i Akershus.
Representantene fra de tilsluttede organisasjonene er Ulf Kristiansen (Bærum Natur- og
Friluftsråd) og Hanne Tretterud Lund (DNT Oslo Og Omegn).
Rådet skal være et rådgivende organ for Akershus fylkeskommune og hjelpe til i relevante
saker som omhandler regionale områder og anlegg, samt aktiviteter på tvers av
kommunegrensene. Rådet skal blant annet hjelpe til med å sikre Aktivitetsløftet gjennom
regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftslivs handlingsprogram for 2017-2020. Det
nye regionale rådet har medlemmer fra store deler av Akershus fylke, både fra kommuner,
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idrettsråd og FNF Akershus. «Aktivitetsløft»-seminaret vil være den årlige, faglige
møteplassen for arbeidet med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus.
Å ha representanter for friluftsliv i rådet og ha flest mulig deltakere fra organisasjonene på
«Aktivitetsløft»-seminaret er en ypperlig mulighet til å fremme friluftsliv i regionen, for
eksempel ved å spille inn hvor det er behov for regionale friluftsanlegg, for merking og
informasjon osv. Det sitter mye idrettskompetanse i rådet, både fra kommuner og
idrettsrådet i Akershus. Representantene har behov for lokal kunnskap om friluftsliv.
Saken ble raskt diskutert, og det kom fram et forslag om å skissere fram et
informasjonsopplegg som formidler hvilken til organisasjonene hvilken ny arena dette er,
både for muligheten å søke midler og for mulighetene til å påvirke regionale satsinger på
friluftsliv i Akershus. Det store behovet for å ha folk til å drifte og koordinere prosjekter i
lokale organisasjoner ble også tatt opp, og penger til friluftslivet til slike oppgaver ble lagt til
lista over oppgaver FNF Akershus bør ta videre.

5. Skogforskriften
Landbruks- og matdepartementet har sendt ut et forslag til ny revidert forskrift for
skogbruket i Marka. Natur- og friluftsorganisasjonene i regionen har i mange år etterlyst en
ny oppdatert forskrift for skogbruket, som er i tråd med Marklovens formål. Dette er en
prinsipielt viktig sak for organisasjonene, og FNF Akershus, OOF og FNF Oslo, inviterer til et
høringsmøte der departementet, skogeierne og natur- og friluftsorganisasjonene deltar med
innlegg og innspill tirsdag 12. september, kl. 17. Høringsfristen er 7. oktober.
OOF går grundig inn i saken og åpner opp for samarbeid med oss og de andre
organisasjonene. FNF Akershus´ videre rolle i saken ble diskutert.
Oppsummering av diskusjonen:
• Forslaget er et alvorlig slag mot markapolitikken. Det er svært viktig med en kraftig,
entydig uttalelse fra organisasjonene med minste felles multiplum.
• Denne saken bør ha topp prioritet på neste styremøte.
• Kunnskap er viktig – vise det faktiske bildet av saker der meldinger ikke har blitt
behandlet skikkelig.
• Flerbruksaspektet – ta med idrettsrådet på uttalelse om forskriften.
• Viktig å få med de nasjonale organisasjonene også.

Vedtak
Spørre om utsatt frist. FNF Akershus, FNF Oslo og OOF sender en felles henvendelse til
Landbruks- og matdepartementet. Vi ber om utsatt frist til en dato i tidsrommet 15.- 20.
oktober. Hvis ikke utsatt frist blir gitt flyttes FNF Akershus´ neste styremøte til slutten av
september for å rekke en behandling til før høringsfristen 7. oktober.
Koordinator distribuerer alle dokumenter (inkl. tidligere innspill fra 2009) rundt saken til
styret. Styret sender innspills-utkast til koordinator så raskt de er klare. Så snart vi har noe å
dele så deler vi. Koordinator distribuerer videre til resten av styret.
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6. God markaforvaltning – Skogforskriften, hogst og vern
På styremøtet 3. mai vedtok styret å se nærmere på Skogdriftsforskriften og konflikt mellom
hogst og vern. Det er mulig skogdrift bør være en sak mellom organisasjonene i stedet for
FNF. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av Bjørn og Martin for å utarbeide
forslag til vedtak om behovet for bedre grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av
Marka. Dette gjelder spesielt økt kartlegging av naturverdier, kulturminner og friluftsverdier.
Brevet «God forvaltning av Oslomarka forutsetter et bedre datagrunnlag» ble gjennomgått
og diskutert.
Oppsummering av diskusjonen:
•
•
•

•

Godt skrevet brev, men det mangler en konklusjon. Hva vil vi?
Hva er det vi faktisk har av kunnskap fra før? Vi ønsker at opplysningene må samles
på steder tilgjengelige for allmennheten.
En institusjon må ha ansvar for tilgjengeliggjøringen av kunnskap. Per i dag er det
hvert fall tre departementer som har ulike ansvar (friluftsliv, kulturminner,
naturverdier). Det er mange hensyn å ta i kartlegging.
Brevet bør også vurderes vedtatt i FNF Oslo og OOF.

Vedtak:
Vi tar sikte på å sende dette brevet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med et følgebrev.
Tom får først en sjanse til å ta en runde med Johan angående kartlegging og verdsetting.
Deretter sirkulerer vi en presisering av siste avsnitt.

7. Fylkeslista over saker
Lista over saker er siste utgave av Friluftsnytt. Se nyeste nyhetsbrev her.
Skogdriftsforskriften var eneste sak som ble diskutert.

8. Saker til orientering
•
•
•

Friluftslivets uke – arrangement i Fetsund og program. Politisk aktivitet utgår.
FNF Akershus invitert til å ha innlegg på Aktivitetsløft-seminaret 31. august.
FNF samling 19. – 20. september.

Styret tok dette til orientering.
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9. Eventuelt

10.Neste styremøte
Neste styremøte er onsdag 11. oktober kl. 16:30 i OOFs lokaler.

Oslo, 4. september 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

•

Nedleggelse av dammer

•

Penger til friluftslivet – konkretisering og behov

