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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 31. januar 2018, kl. 16:30 – 18:30

Sted:

Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28

Tilstede:

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

Sak 1/2018

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 29. november 2017
Referatet ble godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 2/2018

Vedtekter
Alle fylkes-FNF har fått klar beskjed om at FNF nasjonalt sitt styre ønsker at et fylkes
vedtekter skal være en blåkopi av vedtektsmalen som finnes i det oppdaterte
styringsdokumentets vedlegg 2. Begrunnelsen er at «standardvedtektene for FNF i
fylkene har fått en grundig behandling og er gjort så enkle og hensiktsmessige som
nødvendig er». I følge FNF nasjonalt er det heller ikke små endringer er tillatt for å
unngå misforståelser.
På siste skype-møte med FNF nasjonalt diskuterte vi løsninger som tar hensyn til
lokale behov, og det ble foreslått at ønskede lokale tilpasninger blir nedfelt som et
vedtak fra årsmøtet eller som et styrevedtak i det enkelte fylket.
Vedtak:
Foreslåtte endringer ble godkjent og legges fram for årsmøtet.
Forslag til ekstra årsmøtevedtak angående vedtekter ble godkjent og legges fram for
årsmøtet.

Sak 3/2018

Årsmelding
Gjennomgang av årsberetning for 2017 v/ koordinator.
Det er skrevet mer utfyllende om økonomi da dette ble påpekt på forrige årsmøte.
Vedtak:
Godkjennes når justeringer etter dagens styremøte er utført.

Sak 4/2018

Justeringer strategiplan
Strategiplan 2017-2021 er justert etter oppdatert styringsdokument fra FNF
nasjonalt.
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Vedtak:
Godkjent.

Sak 5/2018

Årsplan + årshjul
Koordinator gikk gjennom årsplan/handlingsplan + foreløpig årshjul for 2018 v/
koordinator. Årsplanen er utarbeidet etter å ha sett gjennom protokoll fra forrige
årsmøte, FNF Akershus’ oppgaver i handlingsplanen til Regionale plan for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv og tilbakemeldinger fra organisasjoner.
Følgende temaer flettes inn i årsplanen:
•
•
•
•

Lokal samling av natur- og friluftsinteresser
Hvilke områder i Akershus mangler natur- og friluftsorganisasjoner
Arealplaner i fylket – oversikt over rulleringer
Kartlegging av natur- og friluftslivansatte i Akershus’ kommuner

Vedtak:
Godkjennes når justeringer etter dagens styremøte er utført.

Sak 6/2018

Regnskap 2017 og budsjett 2018
Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 ble gjennomgått.
Vedtak:
Regnskap for 2017 godkjennes, undertegnes og oversendes revisor. Revisorgodkjent
regnskap legges fram for FNF Akershus sitt årsmøte 12. mars. Regnskapet er skrevet
ut og signert.
Budsjett for 2018 godkjennes med følgende endringer:
•
•

Sak 7/2018

Kostnadspost «Arrangementer» økes til 150 000,-.
Kostnadspost «Kontor- og adm. kostnader» økes til 50 000,- for å dekke
kostnader til informasjonsmateriell.

Årsmøte
Årsmøte i FNF Akershus avholdes mandag 12. mars 2018 kl. 18:00 i DNT Oslo og
Omegn sine lokaler i Storgata 3.
Maria kontakter foredragsholder om bynatur.

Sak 8/2018

Valg på årsmøtet
På forrige årsmøte var alle styremedlemmene på valg. For å komme i rytme og unngå
å potensielt skifte ut hele styret samtidig ble halve styret valgt inn for 1 år og resten
for 2 år.
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Styrets leder
Sverre A. Larssen, DNT Oslo og Omegn (på valg)
Styrets medlemmer
Martin Veastad, Akershus og Oslo Orienteringskrets
Rigmor Arnkværn, Bærum Natur- og Friluftsråd
Hans Christian Wilter, Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus (på valg)
Bjørn Faafeng, Naturvernforbundets Oslo og Akershus (på valg)
Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd
Jørgen Fog, Skiforeningen (på valg)
Vedtektene våre fra ekstraordinært årsmøte er ikke godkjent av FNF nasjonalt, så vi
har dermed ikke vedtatt å ha valgkomité.
Tenk rundt dette til neste gang:
•
•

Sak 9/2018

Hvem ønsker stille til valg igjen?
Er det eventuelt forslag til nye styremedlemmer?

Tilslutninger
Hvilke organisasjoner ønsker vi oss i forumet?
Er det organisasjoner som spesielt burde inviteres til å tilslutte seg?
•
•

Skogselskapet sendte i fjor, de er kontaktet, tilslutning for dem fortsatt aktuelt.
Gjelleråsmarkas venner, de er kontaktet, tilslutning for dem fortsatt aktuelt.

De viktigste organisasjonene å få med er de som har formål som vi har.
Vedtak:
Koordinator undersøker reglene rundt hvilke organisasjoner som kan være med i FNF
Akershus.

Sak 10/2018

Høringsuttalelser
Styringsdokumentets vedlegg 3 angående rutiner for høringsuttalelser + mal for
uttalelser ble endelig vedtatt på styremøtet i FNF nasjonalt 13. desember. FNF
Akershus har behov for rutiner på tilbakemelding på høringsuttalelser for de
tilsluttede organisasjonene.
Vedtak:
Koordinator lager et forslag til vedtak angående rutiner for høringsuttalelser.

Sak 11/2018

Styringsinstruks
FNF nasjonalt har vedtatt en styringsinstruks for eget styre.
Fra FNF nasjonalt:
«Styreinstruksen publiseres på nett og sendes fylkesstyrene, med oppfordring om å
utarbeide egne styreinstrukser med utgangspunkt i det regionale styrets oppgaver og
roller.»
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Vedtak:
Sak utsettes.

Saker
Lista over saker er siste utgave av Friluftsnytt. Se nyhetsbrev 1/2018 her.
Sak 12/2018

Nedleggelse av 20 dammer i Akershus
NVE har mottatt søknader fra Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) om tillatelse til å
legge ned 20 dammer i Nittedal og på Nedre Romerike (Fet, Sørum, Lørenskog,
Rælingen og Skedsmo). Seks av dammene ligger i Marka (Nittedal, Lørenskog og
Rælingen). Årsaken til dette er at Nedre Romerike Vannverk skal legges ned, og det
er behov for at andre overtar ansvaret for dammene. Høringen fungerer som en
rangering av dammene hvor NVE fungerer som en slags «overdommer». For
organisasjonene i de aktuelle kommunene blir det viktig å spille inn de viktigste
natur- og friluftsverdiene.
Høringsfrist: 3. april
FNF Akershus og OOF inviterer til informasjonsmøte tirsdag 30. januar kl. 17:00 20:00 på Lillestrøm Kulturhus. Detaljer rundt møtet finnes her.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknader fra Nedre
Romerike Vannverk AS (NRV) om tillatelse til å legge ned 20 dammer i Nittedal og på
Nedre Romerike (Fet, Sørum, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo) i Akershus. Seks av
dammene ligger i Marka (Nittedal, Lørenskog og Rælingen). Dammene berører til
sammen 12 vann/tjern i 6 kommuner. Natur- og friluftsorganisasjonene er bekymret
for at nedleggelse av dammene, og dermed store endringer/fjerning av vannspeil, vil
få store konsekvenser for natur- og friluftsverdiene i tilknytning til dammene.
Årsaken til dette er at NRV er vedtatt nedlagt eierskap ryddes opp i. Ifølge vannloven
kan ikke vannforsyningstjenesten abonnenter belastes for utgiftene av vedlikeholdet
for dammer som ikke lenger bidrar til vannforsyning, og NRV AS jobber for å avklare
kostnadsfordeling og ansvar. Søknadene om nedleggelses skal behandles av NVE.
Etter gjeldene lovverk (Vannrerssursloven) har NVE i denne saken lite spillerom i
avgjørelsen OM dammene skal legges ned, men kan påvirke HVORDAN dammen
nedlegges. Det er derfor viktig at natur- og friluftsorganisasjonene kommer med
konstruktive innspill i høringsrunden. Konsesjonsbehandlingen vil være ferdig
2018/2019, og kommunene vil mest sannsynlig behandle eventuelle overtakelser i
2019/2020.
De aktuelle kommunene er enige om prinsippene for ansvars- og kostnadsdeling, og
kommunene har utformet likelydende vedtak rundt dette (f.eks. sak 55/17 behandlet
i Nittedal kommunestyre).
Styret tok dette til orientering.

Sak 13/2018

Tilleggshøring av kommuneplanens arealdel 2017-2035 i Bærum
Ved behandling av Kommuneplanens arealdel 2017-35 vedtok planutvalget et forslag
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til endret arealbruk for 10 delområder. Meste omfattende er forslaget om å
omregulere et område innenfor markagrensa på ca. 170 dekar, ved Franzefoss
Steinskogen, fra LNF-område til område for råstoffutvinning. Rådmannen er positiv.
De øvrige forslag til omregulering er:
•
•
•
•
•
•

Kirkerudbakken: ca. 10 dekar omdisponert fra LNFR-område til nytt boligområde.
Innspill fra grunneiere. Rådmannen negativ.
Øverland: 40 dekar omdisponert til offentlig tjenesteyting eller LNFR-område.
Innspill politisk fra kommunen. Rådmannen positiv.
Østre Frogner gård: 7,7 dekar omdisponert fra LNFR til boligformål.
Innspill fra grunneiere. Rådmannen noe negativ.
Marie Michelets vei 8: ca. 3,6 dekar omdisponert til nytt boligområde.
Innspill fra grunneiere. Rådmannen noe negativ.
Grorudenga gård: 16 dekar omdisponert fra LNFR til nytt boligområde.
Innspill fra grunneiere. Rådmannen noe negativ.
Rykkin – Brekkeski omsorgsboliger: Utvidelse av arealet. Rådmannen noe negativ.

Høringsfrist: 1. februar
OOF skriver høringsuttalelse angående område innenfor markagrensa ved Franzefoss
Steinskogen, og de har foreslått muligheten for en felles uttalelse for
Bærumorganisasjonene.
Styret tok dette til orientering.

Sak 14/2018

Handlingsplan Vannregion Glomma
Østfold fylkeskommune som vannregionmyndighet har i samarbeid med øvrige
fylkeskommuner i regionen revidert handlingsprogrammene for de regionale planene
for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene. Revideringen
omfatter en oppdatering av årstall og justeringer av oppgavetabell fra
handlingsprogrammene 2016-2018.
Koordinator har vært i kontakt med FNF-koordinatorene i Oppland, Hedmark og
Østfold, samt vannkoordinator for SRN. Endringene ved denne revideringa var
vesentlige nok (opplisting av administrasjonsoppgaver i hovedsak) til å bruke tid til å
sende inn noen høringsuttalelse.
Høringsfristen var 15. januar.
Styret tok dette til orientering.

Orienteringssaker
•

Midler fra Akershus fylkeskommune
FNF Akershus har fått 204 600,- i driftstøtte av AFK for 2017. I tillegg ble det i fylkestinget
vedtatt å regulere inn en økt bevilgning til organisasjoner, og FNF Akershus fikk 52 500,- av
denne potten. Totalt fikk FNF Akershus 257 100,- av AFK for 2017.
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•

Nytt styringsdokument
FNF nasjonalt vedtok ny versjon av styringsdokumentet for FNF 13. desember 2017.
Endringene gjaldt vedlegg angående høringsuttalelser og styringsinstruks for styret i FNF
nasjonalt + «vask» av dokumentet. Dokumentet ligger på FNF-nett.

•

Økonomi-modell for 2018
Økonomi-modell for 2018 ble vedtatt på styremøte til FNF nasjonalt 13. desember 2017.
Modellen er lik fjorårets, og for FNF Akershus blir det ingen endringer fra i fjor.

•

FNF regionsamling 11.-12. januar i Asker
FNF Akershus inviterte til regionsamling for koordinatorene rundt Oslofjorden for å jobbe
med årsmøtepapirer. Samlinga fant sted i Vestmarka på Halvorsenhytta.

•

Artikkel Nøttekråka
Koordinator sa ja til å skrive en artikkel om Ringeriksbanen i Bærum for medlemsbladet til
Naturvernforbundet i Bærum, «Nøttekråka», for å opplyse om saken i Bærum. Artikkelen ble
levert til bladet 15. januar.

•

FNF vårsamling
FNF vårsamling blir tirsdag 13. – torsdag 15. mars i Drammen. Koordinatorene har fått lov til
å være med på planlegginga. FNF Buskerud og FNF Akershus har foreløpig hovedansvar.

•

FNF høstsamling
FNF høstsamling skal mest sannsynlig være onsdag 17. – fredag 19. oktober.

•

FNF Oslo – rådgiver ansatt
Adrian Mortensen er ansatt i FNF Oslo som ny rådgiver i 100% midlertidig stilling på 1 år med
mulighet for forlengelse. Han er naturforvalter fra NMBU med organisasjonserfaring og
kjennskap til natur- og friluftslivsorganisasjonene. Han begynner 1. februar 2018 og skal sitte
på samme kontor som koordinator i FNF Akershus. Koordinator bistår rådgiveren i
oppstarten til han har kommet seg på plass.

•

Seminar om frivilligheten og Viken
Akershus fylkeskommune inviterer til seminar om frivilligheten og den regionen Viken fredag
17. april kl. 16:00. Mer info om dette kommer senere.

Eventuelt
Sak 15/2018

Deponi på Avtjerna i forbindelse med Ringeriksbanen
Det planlegges et enormt deponi på Lorangmyr ved Avtjerna i forbindelse med
masser fra utbyggingen av Ringeriksbanen. Organisasjonene i Bærum ønsket uttalelse
sammen med oss og OOF. Vurdert til at uttalelser angående dette bør tas i
forbindelse med høringen på reguleringsplanen for Ringeriksbanen (april/mai) etter
at Bane NOR er kontaktet for mer informasjon rundt dette.
Styret tok dette til orientering.

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

Sak 16/2018

Klage på vedtak fra FRINI
Nittedals friluftsorganisasjoner har utarbeidet en klage på vedtak (datert 19. januar,
ref. 2017/5269) av hogstmelding angående hogst i Nittedal sør for Varingskollen
skisenter. Bakgrunnen for klagen er landbrukskontorets manglende kunnskap
angående kulturverdier og kulturminner som finnes i området. Klagefristen er satt til
3 uker etter at brevet er mottatt, dvs. tidligst fredag 9. februar.
Vedtak:
FNF Akershus skriver en felles uttalelse.

Neste styremøte
Neste styremøte finner sted tirsdag 20. februar 2018 kl. 16:30 i OOF sine lokaler.
Saker til møtet:
-

Gjennomgang av eventuelle tilslutningserklæringer og innkomne saker til årsmøtet.
Endelig styregodkjenning av årsplan og årsmelding før årsmøtepapirer sendes ut.
Psykiatrisk sykehus

Oslo, 7. februar 2018
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf.: 45 16 68 79
e-post: akershus@fnf-nett.no
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Liste over oppfølgingssaker
Tema
Tanumplatået
Videre om FNF Akershus’
arbeidsform og rolle

Lagt inn
29. nov -17
23. nov -16

Tatt opp
Ulike temaer tatt opp på hvert styremøte 2017
(minus styremøtet 11. oktober 2017)

FNF Akershus og
høringsuttalelser

23. nov -16

3. mai -17 (avvente endring av styringsdokument)

Lokale FNF
Retningslinjer + tilslutning

23. nov -16

3. mai 17 (sak ble utsatt)

Hvem kan egentlig være medlem
i Akershus

1. mars -17

-

Nedleggelse av dammer

7. juni -17

31. januar -18

Penger til friluftslivet –
konkretisering og behov

30. aug. -17

-

