Referat
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum
for
Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Onsdag, 7. desember, 2016

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Ordstyrer:

Ivar Anton Nøttestad

Referent:

Emily Halvorsen

Til stede:

Haugesund Turistforening v/Karl Andreas Knutsen, Stavanger Turistforening v/Edward
Prestholm, friluftsrådene v/Hans Olav Sandvoll, speiderkretsene v/Ivar Anton
Nøttestad, Naturvernforbundet v/Erik Thoring, sekretariat v/Emily Halvorsen

Forfall:

NJFF og NOF

Sak

Behandlet

Merknader/
oppgaver

43/16

Dagsorden
- Ingen kommentar til innkalling, en sak til eventuelt
- Referat fra styremøte 26. oktober ble godkjent
- Neste møte er 18/1.
Andre datoer: Samling 3. – 4. februar inkl. årsmøtet, andre mulige
møtedatoer: 22/2, 13/3 eller 22/3, 3/5

Referat legges ut.

44/16

Møte med Rogalandsbenken 10. januar
Diskusjon og oppfølging:
- Mulige tema: Vannskuter, Prekstolenområdet inkl. Skurvedalen, allemannsretten. Alle i FNF (fra tidligere runde i 2010) er enige om å sette nationalparksaken på skinner. Konklusjon: Vannskuter og Prekestolen
- Detlakere: NOF v. Ståle, STF, evt. Ivar og Emily

Basert på
programmet fra NHO
konkluderte m.
reiseliv/Prekestolen
som tema +
STF/FNF deltakelse

45/16

FNF-R samling i Sogndalstrand
- Emily orienterte om resultat fra undersøkelse blant org. + tilbud fra
kulturhotellet + innlegg/presentasjon v. fotograf Erling Svendsen.
Konklusjon og vedtak: Vi går for 3.-4 februar + Sogndalstrand
kulturhotell
- Diskusjon om program, tema og befaringer: Friluftsliv m. reiseliv,
Magma geopark, villsau og skjøtsel, noen til å introdusere FN planen,
flere lokale lag til fredagen. Konklusjon: Emily kontakter Knut Henrik
Dagestad, SNO, som mulig innleder + undersøker ang. guidede turer
i geoparken.
- Programmet ellers – konklusjon/vedtak: Årsmøtet ila. Samlingen,
kort tur/befaring etter frokosten lørdag.
- Oppfølging: Invitasjon sendes så snart som mulig før Jul m. frist
første uken i januar. Lokale repr. fra bla. NOF, speidere, NJFF, og
turlaget bes ha korte innlegg fredagen.

Dagestad innleder på
fredagen. Årsmøtet
planlegges fredagen
rett før middagen.

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (FN planen) – frist 28/2
- Hans Olav orienterte: Mangel på ‘eierskap’ + dårlig samsvar mellom
ambisjoner i handlingsplan og hva som i realiteten er mulig. Mye
gammelt, klipp og lim, dårlige og for få kart. Oppfølging: Friluftsrådet
har laget utkast til høringssvar som deles m. styret

Brevet til
Reg.plansjef er sendt
– se vedlagt

46/16

Pr. 8. januar – 27
påmeldte
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Diskusjon om mulig felles FNF uttalelse – hva er viktig for oss?;
- Løfte friluftsliv i kommunenes planprosesser
- Sammenheng m. reiseliv - mangler totalt i utkastet.
- Forhold til og samarbeid/føringer for samferdsel, Vegvesen etc.
- Identifisere finansieringskilde + rollen til de frivillige i handlingsplanen. FNF foreslå prioritering + sløyf resten.
- Friluftsliv og forholdet til kultur/frivillig (ref. regplan kultur og tilskuddssordninger) mangler.
Oppfølging/vedtak: Emily sender brev v. styret til Reg.plansjef, Haver
og ber om bred høringskonferanse. Kopi til leder i Reg.- og kulturutv.
47/16

Drifts- og tiltaksstøtte til frivillig org. + annet v. Kulturavd. i RogFK
- Diskusjon om forhold mellom Reg.plan/FN planen og Kulturplan.
for friluftslivsorg.
- Vedtak: Emily ber om møte med ny kultursjef, Rune Thiele tidlig
2017

48/16

Møter med Statnett om kraftforsyning til Haugalandet
- Emily orienterte fra møte med Statnett hos STF. Kalland orienterte
om møter + tidligere høringsinnspill fra HT.
- Oppfølging: Kalland sender kopi av høringsutt.
Emily sender info. inkl. kart m. mulige traseer til aktuelle org. og
oppfordring om å sende innspill tidlig 2017
Edward tar saken til STF sin naturvernkomite

49/16

E-134 – endret planprogram
- Kort info. og diskusjon. FNF Telemark kan involveres om ønskelig.
STF følger opp.

50/16

Diverse + O-saker
- Se liste m. flere lenker i agenda
- DNT Vest – mulig seminar til våren. OED har varslet nasjonal
ramme for vindkraftverk. DNT sterkere på banen bla. v. hjelp av
Oddvin Lund i DNT og DNT Vest.
- Diskusjon bla. om utviklingen på Prekestolen og myter vs. sannhet.
‘Friske’ 37 mill. til beredskap, i realiteten 35 mill. moms på nødnettet og bare 2 mill. igjen som går til stillinger i nasjonale/sentrale
ledd av org.
- Forslag om egen kalender om arrangement og alt som foregår
(f.eks. mulig i en evt. ny nettløsning/plattform)
For nå, se mer info.i vedlegg

51/16

Eventuelt – en sak: Oppfølging fra DNT styreledermøte om sak. vedr.
rollefordeling mellom frivillige org. og friluftsråd. Hans Olav og Kalland
orienterte.

Info. og brev sendt
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Vedlegg - til orientering:
Koordinator deltar på/i følgende:
FNF nasjonale styremøter som ansattrepresentant: 15. februar, 4. april, og på årsmøtet 11. mai
Koordinatorer er tillitsvalgt for FNF Naturviterne og deltar på møter om særavtale og ifm. lønnsforhandlinger m.m.
FNF samling for koordinatorer våren 2017: 28. -29. mars på Granavolden
FNF Stavanger faglig råd har 2 møter ila. våren – datoer er ennå ikke bestemt
FNF Haugalandet skal ha 1 eller 2 møter ila. våren – datoer er ennå ikke bestemt
FNF samling for koordinatorer og styremedlemmer høsten 2017 – normalt i september, sted ikke
bestemt
Konferanser, seminarer, arrangement primo 2017:
18. januar - Klimakonferanse v. fylkesmannen i Rogaland på Clarion Hotel Energy, Stavanger
7. – 8. februar - Hold Norge Rent konferanse, Clarion Hotel Air, Sola
8. - 9. mars – Stikonferanse v. Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes landsforbund
(FL) på Scandic hotel, Hamar – påmeldingsfrist 1. februar
17. – 19. mars – Ute-Fritid messe, Stavanger Forum,
17. mars - SRN seminar (vassdragsseminaret) – v. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker – sannsynligvis i Oslo
Koordinatoroppgaver 2. halvår 2016
I kronologisk rekkefølge, kopiert fra timelister:
August
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
September
1.
2.
3.
4.
5.

FNF Haugalandet – møteinnkalling
FNF Svg. Faglig råd – møteinnkalling
Strategisk plan for FNF Haug.
FNF Haug. – agenda
FNF nasjonalt – styremøte - deltok
FNF Haug. møte
Svg. utlysning av stimuleringsmidler
FNF Naturviterne – inkalling til tlf. møte
FNF-Rog. – møteinnkalling
Svg FR – agenda
Vannskutersak – korresp./saksbehandling
Resterende overdragelser – korrespondanse/oppfølging
Diverse saker - oppfølging; E-39, Utsira II, Skurvedalen
Korrespondanse vedr. FNF-n saker i fylkene + sentralt
Diverse admin. Inkl. reiseregninger for 1. halvår
Disp.plan Litle Stokkavatn – saksbehandling.
Regionalplan massehåndtering – møte - deltok
Svg FR – møte + oppfølging
Mostun/Jæren våtmarksenter – omvisning – deltok
Oppstartsmøte v. RogFK for kommunene vedr. kartlegging og verdsetting - deltok
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6.

Oktober

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Naturviterne/koordinatorer i fylkene – korrespondanse og mentoring/rådgiving + flere tlf. møter ang.
lønnsforhandlinger m.m.
FNF samling – innkalling til koordinatorenes timer
Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (FN plan) - møte - deltok
FNF-R - møteagenda
UiS områdeplan – saksbehandling
FNF-R møte + oppfølging
Reg. FN plan – kommentarer til handlingsprogram
FNF-n – styresaker inkl. vedtekter for fylkene + høring av vedtekter i FNF-R
FNF samling for koordinatorer + styremedlemmer – deltok
Time kommune – KDP fysisk akt. m.m. – saksbehandling
Mostun – åpning av Inge Stenslands hus - deltok
Mostun – presentasjon + debatt om Skurvedalen - deltok
Stavanger k. – parkundersøkelse – til org.
Drøftingsmøte – FNF Naturviterne m. FNF ledelse nasjonalt
Svg. – sentrumsplanen – høringsuttalelse
Ryfylke friluftsråd – møte med kommunene - deltok
Diverse admin. Inkl. regnskap 1. halvår

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Reg. plan massehåndtering – saksbehandling
FNF-R referat
KrF Rogaland – møte – forb. + deltok på møte
Svg. – søknader drifts og stimuleringsmidler
FNF-R - møteinnkalling
KrF-Rog – oppfølging m. innspill om bla. vannskutersak
FNF-n – styrearb.
FNF-n – styremøte – deltok
FNF-R – møteagenda
Svg. – Bussveien – saksbehandling + ordne møte m. Vegvesenet
FNF-R – møte + oppfølging
Reg.plan sjøareal – havbruk - saksbehandling
Naturmangfoldloven - seminar v. FMRog – deltok
Drøftelsesmøte – møte m. varatillitsvalgt – forberedelse
Drøftelsesmøte – FNF Natuviterne m. FNF nasjonal ledelse
Korrespondanse vedr. FNF-n saker i fylkene + sentralt
Mentoring/rådgiving til nye koordinatorer

November
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Friluftslivssamling v. Miljødir. – deltok
Nasjonal vannmiljøkonferanse – deltok
Svg. k. – møte m. Park og vei – deltok
Naturviterne – tlf. møte m. varatilltitsvalgt
Naturviterne – undersøkelse blant koord. ang. status
Statnett – møte hos STF – deltok
Vannskutersaken – innspill til Norsk Friluftsliv
FNF-n styremøte –deltok
Lønnsforhandlinger – deltok m. vara + FNF-n admin.
Drøftingsmøte – FNF Naturviterne m. FNF-n ledelse
Svg. FR – referat + innkalling
Svg. – Bussveien – møte for NiR + NOF m. Vegvesenet – deltok
DNT-Vest – møte - deltok
FNF samling – notat fra koordinatorenes time ang. status + notat til styreleder ang. forløp
FNF-R referat
Svg.FR – agenda
Drøftingsmøte – Naturviterne m. FNF-n ledelse ang. avtale + personalhåndbok
FNF-n ekstraordinært styremøte - tlf.møte – deltok
FNF-n økonomimodell høring – saksbehandling + info. til andre fylker
Svg. FR – møte
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Desember
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lønnsforhandlinger – tlf. møte – m. varatillitsvalgt + FNF-n admin.
FNF-n øko.modell – innspill v. 3 vestlandsfylker
Nettutvikling – saksbehandling vedr. traseer for Haugalandet
FNF Naturviterne – alle koordinatorer – skypemøte ang. status + forhandlinger m.m.
FNF-R styremøte + oppfølging
Svg – rapportering – korrespondanse m. org.
NHO – invitasjon m. Rog. benk – koordinering
FNF-R samling – planlegging
Svg. KDP klima – saksbehandling
FNF-n styremøte
FNF-R samling – invitasjon til alle org.
Korrespondanse/rådgiving/mentoring for nye koordinatorer, spes. vikar
Svg. KDP klima - høringsuttalelse
Rog.Fylkeskommune – brev til Reg.plansjef for FNF-R styre
Diverse admin inkl. reiseregninger 2. halvår
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