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Møtereferat
FNF Rogaland - styre
Dato: Mandag 29. mai, 2017
Sted: Ryfylke friluftsråd
Til stede:
Styre NSF Vesterlen krets v. Ivar Anton Nøttestad
NJFF Rogaland v. Ragnhild Ottesen
Stavanger Turistforening (STF) v. Edward Prestholm
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland (NOF) v. Ståle Opedal
Ryfylke Friluftsråd v. Hans Olav Sandvoll
Haugesund Turistforening (HT) v. Karl Andreas Knutsen
Naturvernforbundet i Rogaland (NiR) v. Erik Thoring
Vara Rogaland KFUK-KFUM speidere v. Geir Tysseland
Forfall:

Ingen
Møteleder:
Ivar Nøttestad
Referent:
Emily Halvorsen, koordinator

SAKER
13/17 Dagsorden
Ingen kommentarer til innkalling. Ingen saker til eventuelt.
En ekstraordinær sak. Vedtak: Behandles separat, etter ordinært styremøte.
Referat fra 13. mars – godkjent pr. epost – legges ut
Spørsmål om behov for nestleder fra møte 13. mars. Konklusjon: Det er ikke behov for å velge en
nestleder. Styret konstituerer en midlertidig leder hvis det skulle bli nødvendig.
14/17 Møter, sekretariat – o-saker
Koordinator orienterte om svar fra Rogaland Ap. Konklusjon: Vi avventer henvendelse fra
stortingsrep. Hege Liadal, evt. inviterer Rog. Ap igjen etter valget.
Møter til høsten blir mandager 4/9, 16/10 og 11/12. Neste møte blir i Haugesund sammen med FNF
Haugalandet. Mulig befaring til Vibrandsøy i forkant. Oppfølging v. Karl Andreas og koordinator.
Økonomi – kort rapport ble lagt fram. Utgifter og inntekter er iht. budsjett. Søknad sendes til FNF
nasjonalt for kr. 100k innen fristen 10. august (iht. godkjent budsjett). Saken tas til orientering.
Info. om koordinators ferie og avspasering ble tatt til orientering.
15/17 FNF nasjonalt
Høring av Vedlegg 2 i styringsdokumentet – FNF-R styre behandlet høringen pr. epost og ønsker ikke
endringer i vedlegget. Styret diskuterte saken og konkluderte med følgende: Skal
styringsdokumentets innhold endres, bør dette være en nasjonal årsmøtesak. Da bør hele
dokumentet vurderes revidert, ikke stykkevis slik nåværende høring er lagt opp til.
Oppfølging: Styret avventer behandling i nasjonalt styre.
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FNF årsmøte 11. mai. Koordinator deltar og fratrer da sitt verv nasjonalt, som tas over av
koordinator i Agder. Styret tok saken til orientering.
Fordeling av midler til Friluftslivets uke – Vedtak: Friluftslivets dag i Djupadalen v. HT får kr. 20k,
Stokkavannsmarsjen v. Madlaspeiderne får kr. 10k.
16/17 Forslag om arbeidsgruppe/møtested – bruk av Jærstrendene
Forslag fra Sola Brettseilerforening ble sendt m innkalling. Styret kom fram til følgende:
- FNF-R har ikke tradisjon eller kapasitet for å danne utvalg om spesielle tema.
- Det er evt. opp til de enkelte organisasjonene å ta initiativ og invitere andre med.
- Fylkesmannen (FM) har et rådgivende utvalg for Jærstrendene. Utvalget har ikke hatt møter
på lenge men FNF-R styret mener det ville være en fordel om det ble et aktivt utvalg og at
det er naturlig at flere organisasjoner er med. NiR er allerede med i utvalget.
- Styret anbefaler at Brettseilerforeningen tar kontakt med FM og spør om å få være med i
utvalget samt etterspørre nye møter.
Vedtak: Koordinator svarer Brettseilerforeningen pr. konklusjon og anbefaler kontakt med FM.
17/17 Kraftsaker ol.
Flere kraftsaker ble diskutert og orientert om. Disse følges opp:
-

Hjelmelandspakke II – tidl. vedtak pr. epost om felles høringsutt. følges opp. Koordinator
deltar på befaringer sammen med bl.a. STF og NiR.
Sauda småkraftpakke (4 stk) – Ikke en sak for HT. NiR skal sjekke m. lokallaget.
Konklusjon: Ikke en FNF sak.
Nettutviklingsplan 2017 v. Statnett – FNF Hordaland har fått utsatt frist. Oppfølging: FNF-R
avventer utkast til høringssvar fra FNF-H og behandler evt. tilslutning pr. epost.
Ulla Førre vilkårsrevisjon – kommunene skal sende krav til NVE innen høsten – Dette blir en
stor sak for STF og kan medfølge ruteendringer, hytteflytting, m.m. bla. pga. rein – sees også i
sammenheng med revisjon av Sira-Kvina. Suldalslågen viktig for NJFF.
Konklusjon: Organisasjonene og FNF-R følger saken.

18/17 Diverse saker/planer og o-saker
Diskusjon, kommentarer og oppfølging:
- Vannscooter forskriften – Ståle og Hans Olav orienterte: Stavanger rekker ikke å lage ny lokal
forskrift. Av Ryfylkekommunene er det minst 2 som ikke ser noe problem med opphevelsen.
Ryfylke friluftsråd vil foreslå samarbeid mellom kommunene for å unngå et lappverk av
regler. En mulighet er for kommunene å vedta videreføring av nasjonal forskrift i påvente av
nye lokale. Vedtak: Koordinator sender brev m forslaget til alle kommuner fra FNF-R styre.
- Jordvernstrategi for Rogaland – arbeid med strategien starter i høst. NiR er invitert med i
referansegruppen.
- Diverse kommuneplaner og lokale arealsaker – konklusjon; følg spesielt med i Sandnes i
tillegg til Svg. og Haugesund.
- Info. om NINA undersøkelse om restaurering av natur ble tatt til orientering
- Verneprosess for Strandaliane naturreservat – konklusjon: Ikke behov for høringsuttalelse
men vi bør følge med på liknende saker.
19/17 Eventuelt - ingen saker

s. 2

Forum for
Natur og
Friluftsliv
Rogaland

Møter, samlinger, seminarer mv. - fast post på agenda + se Vedlegg s. 3
Tas til orientering + legges ut + nye arrangement legges ut fortløpende, supplert m. eposter
Koordinators møter og fravær – se Vedlegg s. 3
Møter (daglange), befaringer, reiser og fravær føres løpende i vedlegg til agenda og referat

Vedlegg:
Møter, samlinger, seminarer mv. for FNF mfl.
- Koordinatorsamling inkl. styremedlemmer – 19 – 20/9
- Høringsmøte – Regionalplan for massehåndtering på Nord-Jæren – 12/9
- Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag i Bergen – 27 – 28/9
- Friluftslivssamling hos Miljødirektoratet i Trondheim – 2/11
- Vannforvaltningsseminar i Trondheim for FNF organisasjoner m.fl. – 3/11
- DNT konferansen ‘Friluftsliv for en grønn framtid’ i Oslo – 4/12
Møter i FNF Rogaland
- FNF-R styremøte – 4/9, 16/10, 11/12
- FNF Stavanger faglig råd – 18/9, 13/11
- FNF Haugalandet – 4/9
- Årsmøte og samling – 26-27/1/2018 ?
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
- Lønnsforhandlinger hos FNF i Oslo – 6/9
- Høringsmøte i Stavanger – 12/9
- FNF nasjonal samling - avreise etter møte i FNF-Svg. – 18 – 20/9
- Avspasering – 22/9 og 25/9
- Vassdragsseminar i Bergen – 27–28/9
- Forhandlingsmøte for Naturviterne hos FNF i Oslo – 5/10
- Avspasering – 25–27/10
- Samling og seminar i Trondheim – 2-3/11
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