Forum for
Natur og
Friluftsliv
Rogaland

Møteinnkalling / Agenda
FNF Rogaland styremøte
Dato:
Sted:

Mandag 11. desember, kl. 15 – ca. 17
Ryfylke friluftsråd

Saksliste
38/17
-

Dagsorden
Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
Referat fra styremøte 16. oktober 2017 – sendt + vedlagt
Styremøter i 2018 – se forslag i vedlegg
Forslag fra Hans Olav: Invitere fylkesmannen til et møte

39/17 Samling; årsmøte og seminar – 26. – 27. januar på Mo Laksegard
- Programforslag – begge dager – legges fram
- Årsmøte:
Utkast til årsplan (revidert plan fra 2017) og budsjett – vedlagt
Årsmelding ettersendes
Styre og grupper – oppnevning og valg
Tilslutningserklæring – fortsatt mange som mangler
- Forslag: Innkalling til årsmøte m. forespørsel om representanter + tilslutningserklæring samt
invitasjon til samling og årsmøte sendes denne uken. Påmeldingsfrist 8. januar
40/17
-

Klepp KDP fysisk aktivitet – høringsfrist 15. desember
Innspill v. styret
Forslag: Uttalelsen sendes med FNF-R styre som avsender
O-sak om vannscootere på Hellestø – referert til i uttalelsen

41/17
-

Regionalplan for Jæren – ny plan
Emily og Hans Olav orienterer fra møte i referansegruppe 5. desember
Planprogram ferdig ila. vinteren, på høring våren 2018
Diskusjon om FNFs rolle videre

42/17 RogFast og konsekvenser for Kvitsøy
- Hans Olav orienterer
- Diskusjon + oppfølging
43/17
-

‘’ThrustMe Skipack’’ - ryggsekk med motor for fremdrift på ski
Emily orienterer – Se produktet her. + lenker i brevet.
FNF Oslo + FNF Akershus har forfattet et brev som kan sendes til kommuner m.fl. - vedlagt
Forslag: FNF-R sender samme eller liknende til kommuner, fylkeskommune og fylkesmann

44/17
-

Kraftsaker inkl. o-saker
Ytre Skreåvatn regulering – høringsuttalelse sendt innen utsatt frist
Forslag om vindkraftverk på Litle Svela i Bjerkreim – 10 MW
Faurefjell vindkraftverk – OED ikke i medhold til vår klage men nye vilkår
Hjelmeland II pakke – avslått av NVE
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45/17
-

Skurvedalen – endelig avslått av OED

Andre saker – o-saker - det vi rekker
Friluftslivets hus – Drammen åpnet 22/11
Plastikk fantastisk konferanse 29/11,
Nasjonalt seminar om miljø og cruiseanløp v. Svg. kommune 29/11,
Plan- og byggekonferansen v. Fylkesmannen 14-15/11 – koordinator deltok
DNT konferanse om grønt friluftsliv 4/12 – ca. 300 deltok – les mer her.
DNT Vest møte – 8/11 – STF, HT og koordinator deltok fra Rogaland
Vannforvaltningsseminar i Trondheim 3/11 – flere deltok fra Rog. – presentasjoner legges ut
Friluftslivssamling hos Miljødirektoratet 2/11 – koordinator deltok
Seminaret veien til det utslippsfrie reiselivet 30/11 v. bla. DNT, NHO, Miljødir.
– se opptak her.
FNF nasjonalt / internt

46/17 Eventuelt

Faste o-saker: Møter m.m.
Møter, samlinger, seminarer mv. aktuelle for FNF organisasjoner og koordinator * mfl.
- Solamøtet ? – januar 2018
- Friluftsliv og barnefattigdom – seminar i Oslo – 11/1
- Fylkesmannen i Rogaland – fagdag for grunnforureining og massehandtering – 17/1
- DNT jubileumsforestilling i Oslo – 19/1
- Klimakonferansen v. Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune, i Stavanger – 7/2
- Nasjonal friluftslivskonferanse v. Friluftsrådenes landsforbund, i Alta – 13 – 15/6
- Forskning i friluft, konferanse v. Norsk Friluftsliv, 22 – 23/11
*merkes dersom koordinator er påmeldt
Møter i FNF Rogaland
- Årsmøte og samling – 26-27/1/18
- FNF-R styremøter – mandager 26/2, 7/5, 4/6 (Haugesund)
m. forbehold om endringer etter årsmøtet
- FNF Stavanger faglig råd – mandager 9/2 og …
m. forbehold
- FNF Haugalandet – 16/4?
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
- Juleferie + avspasering – 18/12 – 5/1/18
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Møter, som tillitsvalgt, primo 2018 m. FNF nasjonal ledelse - skype + i Oslo – datoer ikke
bestemt
FNF samling for koordinatorer – 13-15/3
FNF samling for koordinatorer og regionale styremedlemmer – 17 – 18/10
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