Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark

Årsplan 2018
I løpet av 2018 ønsker FNF Telemark å jobbe spesielt med følgende
temaer:
 Vannforvaltning
 En natur- og friluftslivsvennlig arealforvaltning, spesielt i
nærfriluftsområder.
 Friluftslivets Uke
 Synliggjøre verdien av friluftsliv og biologisk mangfold
Når det er kapasitet skal FNF skrive høringssvar på andre saker som
berører natur- og friluftslivsverdier. Styret får også mulighet til å ta tak i
saker som blir aktuelle i løpet av året som årsmøtet ikke kunne forutse. Å
hjelpe organisasjonene i deres arbeid skal prioriteres framfor å
gjennomføre eget påvirkningsarbeid.
I løpet av året skal vi:
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Opprettholde en stabil økonomi ved å:
 Søke driftsstøtte fra fylkeskommunen og FNF sentralt
 Søke midler til Friluftslivets Uke
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Påvirke i areal-, plan- og utbyggingssaker ved å:
 Bidra til- og skrive høringsuttalelser i aktuelle saker som er av
felles interesse. Saker av regional interesse blir prioritert først,
deretter saker av lokal verdi.
 Bistå de tilsluttede organisasjonene med bakgrunnsinformasjon og
fakta til høringsuttalelser
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 Opprette egne ressurs/arbeidsgrupper i aktuelle høringssaker ved
behov
 Delta på aktuelle møter og seminarer
 Ta initiativ til møter med politikere og administrasjon for å diskutere
viktige saker og bygge langsiktig positiv holdning for å legge til
rette for friluftsliv
 Jobbe for å synligjøre viktige saker av felles interesse i media
gjennom å skrive leserinnlegg og ta kontakt med journalister for å
få medieoppslag
 Følge med i media om aktuelle saker som kan være av interesse
for organisasjonene
 Oppfordre organisasjonene å engasjere seg tidlig i planleggingen
3

Bygge kompetanse i organisasjonene ved å:
 Arrangere en fagkveld i halvåret
 Formidle relevant informasjon om aktuelle saker og politiske vedtak
i nettverket
 Være en kompetanseressurs/rådgiver for organisasjonene og
deres frivillige
 Oppdatere oversikten med tilskuddsordninger som er aktuelle for
organisasjonene
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Drive langsiktig påvirknings- og holdningsskapende arbeid ved å:
 Synliggjøre vårt arbeid og verdier via nett- og facebooksiden til
FNF Telemark
 Delta på stand på relevante arrangementer
 Koordinere og markedsføre Friluftslivets Uke
 Synliggjøre hva friluftsliv og biologisk mangfold bidrar med for
samfunnet
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Holde god kontakt med myndighetene, politikere og andre
relevante samarbeidsaktører ved å:
 Jobbe for å synliggjøre arbeidet til FNF ovenfor Telemark
fylkeskommune og fylkesmannen i Telemark
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 Delta på møter i Grenland Friluftsråd
 Forelese for HSN-studenter i Bø om FNF og Norsk Friluftsliv
 Jobbe aktivt mot fylkestinget i Telemark og gjøre seg kjent i de
politiske miljøer
 Kartlegge mulige nye organisasjoner for tilslutning til FNFnettverket og jobbe for å etablere kontakt mot disse
 Arrangere møter med politikere og administrasjon der
organisasjonene kan gi innspill i aktuelle saker
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Forbedre arbeidsfordelingen mellom organisasjonene,
arbeidsutvalget og koordinator ved å
 Jobbe for økt informasjonsutveksling og samarbeid
 Kartlegge ressurser i de tilsluttede organisasjonene
 Alle styremedlemmer velger en vara i sin organisasjon
Aktuelle fellesarrangementer:
Strandryddedag
Temakvelder
Friluftslivets Uke
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