Forum for
Natur og
Friluftsliv
Rogaland

Møteinnkalling / Agenda
FNF Rogaland styremøte
Dato:
Sted:

Mandag 26. februar, kl. 15 – ca. 17
Ryfylke friluftsråd

Saksliste
1/18
-

Dagsorden
Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
Referat fra styremøte 11. desember 2017 – sendt + vedlagt
Styremøter 1. halvår; 7. mai, 4. juni. Avtale 2. halvår?
Mulige invitasjoner til neste møte – fm, fk, partier, andre

2/18
-

Oppfølging etter samling; seminar og årsmøte
Samling og seminar - evaluering
Årsmøte:
Protokoll – legges fram
Revidert årsplan – vedlagt
Revidert årsmelding - vedlagt
Regnskap – spørsmål om fordring besvares
Forslag: Dokumentene godkjennes, signatursider signeres, aktuelle dok. legges ut, Emily
rapporterer til FNF nasjonalt (årsmelding, balanserapport, brev om revisor)

3/18
-

Ny brevmal for høringer fra FNF-n
Malen og innstrukser ble sendt til styremedlemmer fra FNF-n daglig leder
Diskusjon om bruk og evt. løsning for org. uten logoer
Oppfølging: Malen tas i bruk så snart alle logoer er på plass

4/18
-

Regionalplan for Jæren – Planprogram på høring
Høringsfrist 30. mars, høringsmøte 1. mars, referansegruppemøte 3. oktober
Diskusjon om mulig FNF høring til planprogrammet

5/18
-

Besøksstrategi jærstrendene
Organisasjoner vil bli invitert på info.møte
Utkast til strategi sendes på avgrenset høring
Forslag: FNF ber om å være på høringsliste

6/18
-

Sandnes – markå og prosjekt i LNF områdene
Møte i rådet for Sandnesmarkå 23. februar – STF deltok for FNF og orienterer
Orientering og diskusjon om ‘bit-for-bit’ prosjekter

7/18
-

Kraftsaker og relaterte saker
Ytre skreå – oppdatering/o-sak v. Ragnhild
Dalen 2 – felles høringsutt. sendes til NVE innen fristen, brev også sendt til kommunen +
fylkesutvalg. Behandles i utvalget 27/2. Erik og Emily orienterer
Lyse/Fagrafjell linje – høring av NVE instilling + endringssøknad v. Statkraft – frist 16. april

-
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8/18
-

La Naturen Leve (LNL) seminar 31. mai i Stavanger om vindkraftverk. Erik orienterer?
Vardafjellet vindkraftverk – krav fra kommunen til NVE – Emily orienterer
Andre saker + o-saker (se også vedlegg)
Oppdatering fra Haugalandet
Saker i Stavanger
Titania – oppdatering v. Ståle
Klageavgjørelse vedr. oppankring for frakting av beitedyr – Ivar orienterer
Kalbergskogen i Time og Klepp – henvendelse fra naboer – Emily orienterer
Opplag av båt i Forsand – NJFF m.fl. sitt syn
Også gode nyheter; Jærlinja tatt ut av E-39
Workshop om marin forsøpling – Hans Olav orienterer
Klima konferanse i Rogaland – Emily orienterer + se kobling i vedlegg

18/17 Eventuelt
1. Oppfølging av større dyrings-/utbyggingssaker – v. Ståle
2. Vannskuter forskrift – prosess i kommunene – v. Erik og Hans Olav
Vedlegg - Faste o-saker:
Møter, samlinger, seminarer mv. aktuelle for FNF organisasjoner og koordinator * mfl.
FNF Rogaland, SVG, Haugalandet
- Styremøter: 7. mai, 4. juni på Haugalandet
- Stavanger faglige råd: 19. mars
- Haugalandet AU: 1 møte ila. mars/april, sammen med FNF-R styre 4. juni
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
- 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
Kommende:
- Samarbeidsrådet for Naturvernsaker – SRN – Vassdragsseminar 15/3 i Oslo – tema:
Effektkjøring*
- Grønn By i Stavanger inviterer til Grønn frokost 21/3*
- Nasjonal friluftslivskonferanse v. Friluftsrådenes landsforbund, i Alta – 13 – 15/6
- Forskning i friluft, konferanse v. Norsk Friluftsliv, 5 - 6/12 i Tønsberg
Avholdt:
- Folkehelsekonferanse v. Norsk Friluftsliv, Oslo 1. februar
På denne linken https://www.youtube.com/watch?v=zadVTjJs9Bc finner du innleggene
0:00 Åpning ved Lasse Heimdal
1:00 Folkehelseminister Åse Michaelsen taler
11:53 Erling Holmøy – Hva vil helse og omsorg kreve av skatter og avgifter i årene fremover?
32:39 Håkon E Meyer – Vektøkning som en av våre største helseutfordringer og hva vi kan gjøre med det
45:53 Høj/Lerum: Friluftsliv i skolen
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56:25 Idea Kompetanse: Friluftsliv og karrierekompetanse
1:05:25 Røde Kors/DNT: Aktiv i 100 gågrupper for eldre
1:15:55 Mari S Andersen: Friluftsliv som inkluderingsmetode
Debatten mellom de politiske partiene, 5 min og 30 sek inn på denne: https://www.youtube.com/watch?
v=MJoKnaRx4Ng

-

Klimakonferansen v. Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune, i Stavanger – 7/2*

*merkes dersom koordinator er påmeldt eller deltok
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