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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

torsdag 26.april 2018, kl. 16:30 – 18:15

Sted:

Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28

Til stede:

Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Rigmor Arnkvern (BNF) , Hans
Christian Wilter (NJFF Akershus), Martin Veastad (AOOK), Jørgen Fog
(Skiforeningen) og Maria R. Tesaker (FNF koordinator Akershus)

Meldt forfall: Ulf Kristiansen (NOA) og Tom Fremstad (OOF)

Sak 30/2018

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 20. februar 2018
Vedlagt er referat fra styremøtet 20. februar 2018.
Referat godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 31/2018

Valg av styrets representant til valgkomite
På årsmøtet i år ble det vedtatt at FNF Akershus skal ha en valgkomite. Per Rune Stav
(NJFF Akershus) og Ingvild Kavli (AFK)ble valgt av årsmøtet som medlemmer. Styret
må velge sin representant på styremøtet.
Alle styremedlemmer tenker på kandidater til neste gang, og kandidat velges på
neste styremøte.

Sak 32/2018

Høringsuttalelser
a) Rutiner rundt høringsuttalelser
FNF Oslo arbeider også med rutiner rundt høringsuttalelser, og det er bestemt at de
skal se på våre rutiner for å utvikle sine. Så like rutiner som mulig for FNF Oslo og FNF
Akershus synes å være hensiktsmessig. Koordinator har la fram et revidert forslag på
rutiner som er i tråd med diskusjon fra FNF Oslo sitt siste styremøte.
Vedtak:
Reviderte rutiner for høringsuttalelser ble godkjent (vedlagt).

b) Når skal FNF Akershus uttale seg?
På årsmøtet ble det stilt spørsmål angående utvelgelsen av hvilke saker FNF Akershus
skrev uttalelser i. Dette er mest basert på skjønn og utvelgelsen er «under utvikling».
Retningslinjene våre er FNF Akershus sin årsplan under «Saksbehandling» (s. 3) og
styringsdokumentets vedlegg 3 under «Høringsuttalelser» (s. 13-14). Spørsmålet ble
diskutert.
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Punkter fra diskusjonen:
•

•
•

•

•

Sak 33/2018

FNF Akershus bør stort sett skrive uttalelser i saker som det er bred enighet blant
organisasjonene, men det bør også være rom for at FNF Akershus kan uttale seg
når ikke hver og en er enige også (som f.eks. Lahaugmoen skytebane) .
FNF Akershus må unngå å skrive uttalelser som går direkte imot uttalelser fra
andre tilsluttede organisasjoner.
FNF Akershus bør også vurdere å skrive uttalelse i saker som ikke prioriteres av
andre organisasjoner pga. f.eks. mangel på kapasitet, i ytterkanten av
interesseområde o.l.
Om det ikke skrives en uttalelse fra FNF Akershus i en sak med bred enighet fordi
de fleste andre organisasjoner skriver uttalelser selv i saken, bør det vurderes om
FNF Akershus skal sende en uttalelse hvor det står at vi støtter de andre (som
f.eks. Ny vannforsyning til Oslo).
Uttalelsen bør sendes til alle tilsluttede, men er det ikke relevant for en av
organisasjonene (f.eks. ikke geografisk relevant, som for ØV eller OF) kan vi skrive
noe ala «xxx og xxxx har ikke uttalt seg i saken siden det er utenfor deres
område».

Tilslutninger
Nesodden Kajakklubb har levert tilslutningserklæring.
Organisasjonen har ifølge vedtektenes § 4 rett til og tas opp i forumet kun ved
signering av tilslutningserklæring da Nesodden Kajakklubb er tilsluttet Norges
Padleforbund som igjen er medlemsforening hos Norsk Friluftsliv. Koordinator har
forhørt seg med FNF nasjonalt, og de er enig i denne tolkningen av vedtektenes § 4.
Koordinator tar kontakt med Nesodden Kajakklubb og ønsker dem velkommen til FNF
Akershus.

Saker
Lista over saker er siste utgave av Friluftsnytt. Se nyhetsbrev 5/2018 her
Sak 34/2018

Kommuneplan Hurdal
Hurdal kommuneplan 2018-2040 – bestående av samfunnsdel og arealdel med
tilhørende plankart, bestemmelser, konsekvensutredning, risiko-/sårbarhetsanalyse
(ROS) og temakart er på høring.
Høringsfrist: 22. mai
Koordinator skriver uttalelse.

Sak 35/2018

Kommuneplan Nes
Begrenset planvedlikehold av kommuneplan Nes kommune, som ble vedtatt i 2015,
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primært for å oppdatere kommuneplanens arealdel, slik at dette blir et funksjonelt
styringsverktøy.
Høringsfrist: 21. mai
Koordinator skriver uttalelse.

Sak 36/2018

Kommuneplan Nannestad
Nannestad kommune varsler om oppstart av arbeidet med kommuneplanens
arealdel for 2018 – 2035.
Høringsfrist: 29. mai
Koordinator skriver uttalelse.

Hva koordinator arbeider med nå og vil arbeide med framover
•

•
•
•
•
•
•
•

Handlingsprogram Aktivitetsløftet (Regional plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv) og
regionalt råd for anlegg sammen med andre medlemmer i regionalt råd for anlegg og
Akershus fylkeskommune
Innspill til kommunepolitikernes partiprogrammer
Ringeriksbanen - reguleringsplan
3 kommuneplaner – Hurdal, Nannestad og Nes
Nettside-prosjekt for FNF nasjonalt – Leder arbeidsgruppa
Oppussing av Friluftsnytt
Informasjonsbrosjyre om FNF Akershus
Friluftslivets uke 2018

Orienteringssaker
•

Ringeriksbanen og E16
Reguleringsplanen er nå på høring, og det er folkemøter og åpne kontordager i mai. OOF og
FNF Akershus jobber videre med saken.

•

Friluftslivets uke i Akershus 2. – 9. september 2018
FNF Akershus arrangerer i samarbeid med Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
familiearrangement på Friluftslivets dag. I tillegg lager FNF Akershus sammen med FNF Oslo
et program over alle aktiviteter denne uka. Det er søkt midler fra Norsk Friluftsliv til begge
tiltak.

•

Planlagte kurs og seminarer
o Politisk påvirkning: 5. september
o Markaloven: 21. november
o Sosiale medier: 6., 7. og/eller 8. november
o GIS: mulig kurs i høst (avhengig av omsøkte midler)

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

•

Klage på hogstmelding
Klagen på hogstmelding i Nittedal burde vært sendt som en kommentar til manglende
kunnskapsgrunnlag og ikke som en klage. Byråkratiet rundt en klage medfører at grunneier
ikke får hogd. Dette kunne potensielt ødelagt det gode forholdet med grunneier og
friluftsorganisasjonene i området. FRINI og FNF Akershus trakk derfor klagen.

•

Innsendt uttalelse ang. NRV sin søknad om nedleggelse av dammer i Akershus
OOF sendte uttalelse på de dammene som lå i Marka. FNF Akershus sendte uttalelse
angående de dammene som lå utenfor Marka, men i Akershus (Skedsmo, Fet og Sørum). Da
det var knapt med tid ble uttalelsen sendt uten intern høringsrunde, men med godkjenning
fra styreleder.

•

Discgolfpark på Myrdammen, Rælingen
Det er søkt om å anlegge en discogolfpark (frisbee-bane) innenfor Marka-grensa ved
Myrdammen i Rælingen kommune. Det ble ikke sendt uttalelse fra FNF Akershus da det var
ulike meninger blant organisasjonene. Kort fortalt er Østmarkas venner og NOA er sterkt
imot dette, mens OOF, DNT og Skiforeningen er for så lenge tiltaket gjennomføres innenfor
bestemte rammer. Uttalelser ble sendt fra de enkelte organisasjonene.

•

Nærnaturlov
MDG har lagt fram forslag om nærnaturlov i Stortinget, som gir varig vern av bymarker,
byfjell og naturen i nærheten av der folk bor. Forslaget er behandlet i energi- og
miljøkomiteen (5. april 2018) og ble ikke vedtatt. Koordinator har vært med på møte med
OOF der arbeid med sikring av nærmarker ble diskutert.

•

Aktivitetsløftseminaret 4. mai
Årets viktigste møteplass for alle som arbeider med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i
Akershus, og ønsker å være med på løftet i Aktivitetsløftet - regional plan for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv 2016-2030. Koordinator er med på å arrangere og skal ha et innlegg om
friluftslivets uke.

•

Møte med styrene i OOF, FNF Akershus og FNF Oslo om det interne samarbeidet mellom de
tre organisasjonene
Det vil bli et møte mellom styrene i OOF, FNF-A og FNF-O i løpet av høsten for å diskutere
samarbeidet. Dato og tid foreløpig ikke bestemt.

•

Tanumplatået
NOA og BNFR har satt i gang en aksjon for å redde Tanumplatået i Bærum som støttes bredt.
www.reddtanum.no

•

Lokale FNF og bruk av logo
Enkelte av de lokale FNFene bruker FNF sin logo.

•

Asker elveforum har meldt sin interesse angående tilslutning
Styret tok alle punkter til orientering.
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Eventuelt
Sak 37/18

FNF og Viken
Koordinator var på konferanse angående frivilligheten og omstilling i forbindelse med
regionsammenslåingen av Akershus, Østfold og Buskerud til Viken. Se vedlegg for
oppsummering fra konferansen.
Vedtak:
Sende et brev FNF nasjonalt om deres tanker rundt FNF sin organisering og Viken og
den ønskede sammenslåingen av FNF Oslo og FNF Akershus. Koordinator hører med
FNF Østfold og FNF Buskerud om vi skal sende et felles brev.

Neste styremøte
Neste styremøte finner sted onsdag 20. juni 2018.
Det blir befaring på Nedre Romerike i forbindelse med styremøtet. Mer informasjon kommer.

Oslo, 27. april 2018
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf.: 45 16 68 79
e-post: akershus@fnf-nett.no

Liste over oppfølgingssaker
Tema
Tanumplatået
Videre om FNF Akershus’
arbeidsform og rolle

Lagt inn
29. nov -17
23. nov -16

Tatt opp
26. april 2018
Ulike temaer tatt opp på hvert styremøte 2017
(minus styremøtet 11. oktober 2017)

Lokale FNF
Retningslinjer + tilslutning + bruk
av logo

23. nov -16

3. mai 17 (sak ble utsatt)

Hvem kan egentlig være medlem
i Akershus

1. mars -17

-

Penger til friluftslivet –
konkretisering og behov

30. aug. -17

-

Lokale FNF sin bruk av FNF-logo

26. april -18

