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Møteinnkalling / Agenda
FNF Rogaland styremøte
Dato:
Sted:

Mandag 7. mai, kl. 15 – ca. 17
Ryfylke friluftsråd

Saksliste
19/18
-

Dagsorden
Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
Referat fra styremøte 16. februar – sendt + vedlagt
Styremøter ut 2018; 4. juni – Geitungen Fyr?, 3. eller 10.(?) aug, 22. okt, 3. des
Mulige invitasjoner til høstens møter – partier/politikere, andre?

20/18
-

Vindkraftsaker
Møte i DNT-Vest
Artikkelserie i regionsavisene
Seminar v. La Naturen Leve ism. flere FNF org. Diskusjon om markedsføringsstrategier og flere
samarbeidspartnere.
Forslag til vedtak: FNF Rogaland bidrar til å dekke noe av kostnadene m. kr. x

21/18 Møte med regionalplansjef, Christine Haver i Rogaland fylkeskommune
Presentasjonsrunde og diskusjon:
- Regionalplan for friluftsliv og naturforvalting – hva skjer nå med handlingsplanen? Diskusjon
om organisasjonenes roller, også forhold til regional kulturplan.
- Overordnede regionale planer; Status for alle fire areal- og transportplaner. Hva bør natur- og
friluftslivsorg. prioritere?
- Nasjonal ramme for vindkraft – hvilken innvirkning vil den har på de regionale planene?
22/18 Regionalplan for Jæren
- Felles høringsuttalelse levert til planprogram
- Referansegruppemøte 3. oktober
23/18
-

Besøksstrategi jærstrendene
Organisasjoner vil bli invitert til innspillsmøte – tirsdag 5. juni, ca kl. 19, Sted?
Utkast til strategi sendes på avgrenset høring før ferien
Forslag: Organisasjonene sender egne uttalelser, FNF sender felles uttalelse.

24/18
-

Flere saker + O-saker
Titania – Ståle informerer fra møte i referansegruppemøte
Havneutbygging på Husøy - NOF har sendt høringsutt. til planprogram.
Regionalplan for klimatilpasning – oppstart planprogram, invitasjon til referansegruppe verksted 25/5 Forus, 30/5 Haugesund – NB! påmeldingsfrist 7/5
Ulla Førre – kravsdokument er sendt til NVE
Kraftledning Lyse-Fagrafjell – invitasjon til befaringer 29+30/5. Bemerkninger til
befaringsprogrammet sendes innen 14/5
North Connect – felles vestlandsuttalelse sendt v. FNF Hordaland
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25/18
-

Vannscooter forskrift – se tidl. epost fra Vegard Ankerstrand i Stavanger kommune
Jordvernstrategi for Rog. på høring – frist 11/6
Frivillig skogvern – flere saker – se www.fmro.no
Innspillsmøter for ny folkehelsemelding – fant sted i Bergen og Tromsø i april
Dalen 2 – søknad trukket �
Info. fra ryddeaksjoner m.m.
Interne FNF saker
FNF-R økonomi + søknad til FNF nasjonalt innen 1. juni – legges fram
Oppdatering av nettsider – nye + undersøkelse – sendes ut etter møtet
Forslag om styreinnstruks fra FNF-n – legges fram

26/18 Eventuelt

Vedlegg - Faste o-saker:
Møter, samlinger, seminarer mv. aktuelle for FNF organisasjoner og koordinator mfl.
FNF Rogaland, SVG, Haugalandet
- Styremøter: 4/6 på Haugalandet, sammen m. FNF Haugalandet
- Stavanger faglige råd: 28/5
- Haugalandet: 4/6
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
- Møter, som tillitsvalgt m. FNF nasjonal ledelse - skype 14/5, møter i Oslo 22-23/5
- Ferieavvikling 28/6 – 23/7 godkjent av styreleder
- FNF samling for koordinatorer og regionale styremedlemmer – 17 – 18/10
- Miljødirektoratets friluftslivssamling – 30-31/10

Kommende seminarer/konferanser*:
- Naturbasert reiseliv – seminar 15/5 i Stavanger v. Naturviterne*
- Høringsmøte for Klima- og miljøplan for Stavanger 16/5*
- Klimatilpasningsplan i Rog. – verksted 25/5 og 30/5
- Nasjonal friluftslivskonferanse v. Friluftsrådenes landsforbund, i Alta – (12) 13 – 15/6*
Fortsatt mulig å melde seg på.
- Konferanse om klimatilpasning, Lillestrøm, 29/11
- Forskning i friluft, konferanse v. Norsk Friluftsliv, 5 - 6/12 i Tønsberg
Avholdt* (fører her kun de som har presentasjoner lagt ut):
- FNF samling for koordinatorer – 13-15/3 i Drammen og omegn*
*merkes dersom koordinator er påmeldt eller deltok
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