forum for
natur og friluftsliv
Akershus

Protokoll årsmøte
i FNF Akershus 2017
Tid:

Mandag 12. mars 2018 kl. 18:00 – 20:00

Sted:

DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgat a 3, Oslo

Foredrag
Før selve årsmøtet holdt landskapsarkitekt Rune Skeie fra Asplan Viak foredraget Byutvikling, natur
og friluftsliv der han reflekterer over fremtidens bynære friluftsliv.

Årsmøtets dagsorden
Styreleder Sverre A. Larssen åpnet årsmøtet.
Deltakere på årsmøtet
Det var 14 personer tilstede fra i alt 11 organisasjoner. Av de tilstedeværende organisasjonene var 8
stemmeberettigede. I tillegg var FNF koordinator Maria Rundhaugen Tesaker til stede.
Følgende organisasjoner deltok på årsmøtet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bærum Elveforum v/ Bo Wingård
Bærum Natur- og Friluftsråd v/ Rigmor Arnkværn
DNT Oslo og Omegn v/ Sverre A. Larssen og Henning Hoff Wikborg
FNF Oppegård v/ Harald Lundstedt
Naturvernforbundet i Nittedal v/ Hiltrud Hemmersbach
Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) v/ Bjørn Faafeng
Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus (NJFF) v/ Hans Christian Wilter
Norsk Ornitologisk Forening Oslo og Akershus v/ Susanne Lemmingson
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) v/ Tom Fremstad
Skiforeningen v/ Lisa Näsholm og Jørgen Fog
Østmarkas Venner v/ Helga Gunnarsdottir og Kjell Erik Sandberg

1. Godkjenning av innkallelsen og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. Styrets forslag, valg av valgkomité,
legges til grunn for resten av møtet.
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2. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Vedtak:
Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn) ble valgt som ordstyrer.
Maria Rundhaugen Tesaker (FNF-koordinator) ble valgt som referent.
Bjørn Faafeng (NOA) og Tom Fremstad (OOF) ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Vedta vedtekter for FNF Akershus
Styreleder Sverre A. Larssen la fram de fylkesvise standardvedtektene fra FNF nasjonalt og
redegjorde samtidig for FNF nasjonalt sitt ønske om å vedta disse vedtektene. Vedtektene
vedtatt på ekstraordinært årsmøte i høst ble dessverre ikke godkjent av FNF nasjonalt da de
ønsker at fylkenes vedtekter skal være en blåkopi av vedtektsmalen. Begrunnelsen er at
«standardvedtektene for FNF i fylkene har fått en grundig behandling og er gjort så enkle og
hensiktsmessige som nødvendig er».
Vedtak:
Standardvedtektene ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

4. Årsmelding for 2017
Årsmeldingen for 2017 ble gjennomgått av koordinator.
Kommentarer
Under punktet «Uttalelser»
Det ble stilt spørsmål angående utvelgelsen av hvilke saker FNF Akershus skrev uttalelser i.
Styreleder og koordinator forklarte at valg av saker ble basert på innspill fra styret,
koordinator og organisasjoner, og at valg av saker stort sett ble basert på skjønn. I tillegg ble
det påpekt at FNF Akershus fortsatt er i en utviklingsfase der forumet prøver å finne sin rolle.
Videre ble det opplyst at styret i FNF Akershus har vedtatt retningslinjer for utarbeidelse og
tilslutning rundt uttalelser fra forumet. Dette vil bli sendt ut til forumets organisasjoner.
Det ble også påpekt at samarbeidet som er etablert mellom FNF Oslo, OOF og FNF Akershus
gjør at flere saker i regionen blir fanget opp og arbeidet med.
Under punktet «Møter og representasjon»
Det ble påpekt om det egentlig er behov for å ha hele oversikten over alle møter, seminarer
og andre arrangementer i årsmeldingen. Videre ble det påpekt at FNF Akershus har vært
tilstede på et stort antall møter o.l. i 2017. Nytten som kommer ut av dette ble etterspurt, og
samtidig ble det foreslått å sende ut oppsummerende informasjon fra disse
møtene/seminarene o.l. til organisasjonene som ikke har anledning til å delta.
Vedtak:
Årsmeldingen for 2017 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

5. Årsregnskapet for 2017
Styreleder la fram FNF Akershus’ regnskap for 2017. Styreleder informerte videre om
budsjettet for 2017 der vi budsjetterer med underskudd og bruker av egenkapitalen. Midlene
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skal brukes til å satse på intern og ekstern kompetanseheving i år for å styrke
organisasjonenes arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker i fylket.
Kommentarer
Angående budsjett for 2018
Det ble påpekt at budsjettet burde vises i regnskapet.
Vedtak:
Det framlagte regnskapet for 2017 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

6. Vedta årsplan/handlingsplan for 2018
Årsplan/handlingsplan for 2018 ble gjennomgått av styremedlem Bjørn Faafeng.
Kommentarer
Angående oversikt over bestemmelser.. osv.
Det ble spurt om hva som menes med punktet «Framskaffe/lage en oversikt over
bestemmelser, føringer og kunnskapsgrunnlag som gjelder natur og friluftsliv og hvordan
man kan bruke dette.» Koordinator forklarte at med dette menes å få fram en oversikt over
hvilke lover og regler man kan henvise til, hvilke rapporter, stortingsmeldinger o.l. man kan
bruke som referanser i uttalelser osv. Det finnes mye allerede, og en del av arbeidet vil være
å lete fram dette. Koordinator vil gjøre dette i samarbeid med de andre koordinatorene.
Vedtak:
Årsplan/handlingsplan for 2018 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

7. Behandle eventuelle innkomne saker
Det var ingen innsendte forslag.

8. Vedta tilslutning av nye org.
Det var ingen nye tilslutninger.

9. Velge autorisert revisor til å revidere FNF Akershus’ regnskap
Styret foreslo Revisorgruppen Oslo AS som revisor for FNF Akershus’ regnskap 2018.
Vedtak:
Revisorgruppen Oslo AS ble enstemmig vedtatt som revisor for av årsmøtet.
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10. Valg
a) Valg av styreleder
Styreleder Sverre A. Larssen fra DNT Oslo og Omegn var på valg.
Sverre A. Larssen ble foreslått som styreleder.
Vedtak:
Sverre A. Larssen fra DNT Oslo og Omegn ble enstemmig valgt.

b) Valg av styremedlemmer
Styret har siden sist årsmøte hatt følgende styremedlemmer, og merkede
styremedlemmer var på valg:
• Martin Veastad, Akershus og Oslo Orienteringskrets
• Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd
• Rigmor Arnkværn, Bærum Natur og Friluftsråd
• Hans Christian Wilter, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Akershus (på valg)
• Bjørn Faafeng, Naturvernforbundet (på valg)
• Jørgen Fog, Skiforeningen (på valg)
Følgende ble foreslått som styremedlemmer:
• Hans Christian Wilter, Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus
• Ulf Kristiansen, Naturvernforbundets Oslo og Akershus
• Jørgen Fog, Skiforeningen
Kommentarer
Angående kjønnsbalansen i styret
Viktigheten av god kjønnsbalanse i styret ble påpekt, og det ble uttrykt ønske om at de
store organisasjonene i FNF Akershus bør pålegges å fremme kvinnelige kandidater til
styret. Det ble også meddelt at en god kjønnsbalanse kan oppnås ved at styret instruerer
valgkomitéen om å aktivt finne kvinnelige kandidater, og at dette bør stå i eventuelle
retningslinjer for valgkomitéen. Det ble også påpekt at de ansatte i de store
organisasjonene ofte har andre arbeidsoppgaver enn det som tilsvarer FNF-arbeid, og at
en er avhengig av at de ansatte har denne faginteressen. Styret tok det ovenfor stående
til etterretning.
Vedtak:
Alle de foreslåtte styremedlemmene ble enstemmig valgt.

c) Valg av valgkomité
Følgende ble foreslått som medlemmer av valgkomitéen:
• Per Rune Stav (NJFF Akershus)
• Ingvild Kavli (Akershus fylkeskommune, tidligere ansatt i OOF)
• Styret velger sin representant på førstkommende styremøte.
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Vedtak:
Per Rune Stav og Ingvild Kavli ble enstemmig valgt.

Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator

Bjørn Faafeng
NOA

Tom Fremstad
OOF
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