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Møtereferat
FNF Rogaland styremøte
Dato: Mandag 11. desember, kl. 15 – 17:30
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
Vara Rogaland KFUK-KFUM speidere v. Geir Tysseland
Forfall:
Naturvernforbundet i Rogaland (NiR)
Møteleder:
Ivar Nøttestad
Referent:
Emily Halvorsen, koordinator

Saksliste
38/17
-

Dagsorden
Ingen kommentarer til innkalling, en sak til eventuelt
Referat fra styremøte 16. oktober godkjent – legges ut
Styremøter i 2018 – mandager 26/2, 9/4, 7/5, 4/6 (Haugesund) - m forbehold om endringer
Forslag fra Hans Olav: Invitere fylkesmannen til et møte – tas opp på neste møte

39/17 Samling; årsmøte og seminar – 26. – 27. januar på Mo Laksegard
- Programforslaget ble diskutert og flere endringer foreslått. Ragnhild bekreftet besøk til
klekkeriet. Oppfølging: Emily sender nytt forslag til styret før invitasjon sendes. Styret får
med lokale lag på samlingen. STF m. flere forbereder korte, uformelle innlegg til seminaret.
- Årsmøte og dokumenter – diskusjon:
Karl Andreas orienterte fra samtale med Sveinulf Vågene (STF og La Naturen Leve) etter
Sveinulfs presentasjon på FNF samling i Sogn og Fjordane der bla. vindkraft var tema. Kort tid
nå til å nå ut med hva som skjer og til å kunne påvirke. Forslag om film m. Magne Sleire (NRK)
og videre samarbeid via DNT-Vest men helst også få med flere FNF org. + løfte nasjonalt.
- Ivar fremmet forslag om en kommunikasjonsstrategi for FNF-R – adressere plattformer som
brukes, hvordan informere org., osv.
- Spørsmål og diskusjon vedr. prosess for valg / oppnevnelse. Edward og Ivar følger opp
- Vedtak: Innkalling til årsmøte m. forespørsel om representanter + tilslutningserklæring samt
invitasjon til samling og årsmøte sendes denne uken. Påmeldingsfrist 8. januar
Årsplan og budsjett m endringer pr. diskusjon sendes sammen med innkalling.
Emily skaffer info. fra FNF nasjonalt om øko. Modell for 2018 + sender forespørsel til RogFK
vedr. forventinger til org. i 2018 – hvilken rolle spiller org? - som følge av handlingsplan i ny
Reg.plan.
40/17 Klepp KDP fysisk aktivitet
- Vedtak: Uttalelsen sendes med FNF-R styre som avsender
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O-sak om vannscootere på Hellestø – referert til i uttalelsen
Regionalplan for Jæren – ny plan
Emily og Hans Olav orienterte fra møte i referansegruppe 5. desember
Planprogram ferdig ila. vinteren, på høring våren 2018
Oppfølging: Emily sender styret kopi av innspillet som ble presentert i referansegruppen

42/17 RogFast og konsekvenser for Kvitsøy
- Hans Olav orienterte om mulige konsekvenser for bla. trafikk og press arealer langs smale
veier, behov for parkering, nye veier vil berøre de fineste strendene og det blir stort press på
friluftslivsområder ellers. Spørsmål om hva kommunen ønsker.
- Oppfølging: Emily skaffer info. om planstrategi og kommuneplan + sjekker med Kajakklubb.
43/17 ‘’ThrustMe Skipack’’ - ryggsekk med motor for fremdrift på ski
- Emily orienterte – Se produktet her. – om brev forfattet av FN Oslo + FNF Akershus.
- Vedtak: FNF-R sender omtrent samme til kommuner, fylkeskommune og fylkesmann
44/17 Kraftsaker inkl. o-saker
- Ytre Skreåvatn regulering – Edward orienterte om STF historikk.
- Forslag om vindkraftverk på Litle Svela i Bjerkreim – 10 MW – Emily orienterte – diskusjon
om mulighet for å lage et standardsvar/innspill for små vindkraftverk som sendes til
kommunene
- Faurefjell vindkraftverk – OED ikke i medhold til vår klage men nye vilkår – Emily orienterte
- Hjelmeland II og Skurvedalen seire må feires!
45/17
-

Andre saker – o-saker
Rask gjennomgang av flere o-saker – se innkalling + mer info. via koblinger:
DNT konferanse om grønt friluftsliv 4/12 – les mer her.
Seminaret veien til det utslippsfrie reiselivet 30/11 v. bla. DNT, NHO, Miljødir.
– se opptak her.

46/17 Eventuelt
- ATV vei i Frafjordheiene – Ståle orienterte om brev fra Alf Odden i SVR. Konklusjon: Vi er
tilfreds med svaret og legger saken i bero.
Faste o-saker: Møter m.m. – oppdateres til neste innkalling:
Møter, samlinger, seminarer mv. aktuelle for FNF organisasjoner og koordinator * mfl.
- Klimakonferansen v. Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune, i Stavanger – 7/2*
- Samarbeidsrådet for Naturvernsaker – SRN – Vassdragsseminar 15/3 i Oslo – tema:
Effektkjøring
- Nasjonal friluftslivskonferanse v. Friluftsrådenes landsforbund, i Alta – 13 – 15/6
- Forskning i friluft, konferanse v. Norsk Friluftsliv, 5 - 6/11 (NB – merk endret dato)
*merkes dersom koordinator er påmeldt
FNF Rogaland, SVG, Haugalandet
- Styremøter:
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
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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 i Drammen og omegn
FNF samling for koordinatorer og regionale styremedlemmer – 17 – 18/10
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