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Referat
FNF Rogaland styremøte
Dato:

Torsdag 1. november kl. 16 – 17:30

Sted:

Ryfylke friluftsråd

Til stede:
Styre NJFF Rogaland v. Geir Aas
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland (NOF) v. Ståle Opedal
Speiderkretsene v. Ivar Anton Nøttestad, NSF Vesterlen krets
Forfall:
Naturvernforbundet i Rogaland
Friluftsrådene
Stavanger Turistforening
Haugesund Turistforening
Møteleder:
Ivar Nøttestad, leder
Referent:
Emily Halvorsen, koordinator

Saker
45/18
-

Dagsorden
Ingen kommentar til innkalling eller saker til eventuelt
Referat fra styremøte 10. september – godkjent
Neste styremøte - 3. desember, Ivar sjekker om Speiderbasen er ledig.
Møter i 2019 – forslag sendes, også med mulige politikere; Liadal ønsker fortsatt å komme

46/18 FNF internt
- Koordinators prioriteringer fram til årsmøtet (og litt etter); Styret ba om en opplisting i
referatet, se vedlegg 1.
- Økonomi – Emily la fram rapport t.o.m 30/9 og prognose ut 2018. Utgifter er iht. til budsjett.
Saken ble tatt til etterretning.
- Vedtak i FNF nasjonalt om tilbud om felles regnskapstjenester – Emily orienterte. Konklusjon
og oppfølging: Styret ønsker å se et konkret tilbud før vi går over til denne ordningen.
47/18 FNF-R samling og årsmøte 2019
- Program –foredragsholder(e) og tema: ‘Nye kommuner, nye muligheter?’ ble foreslått. Det er
fortsatt ønske om å få innlegg v. Tor Brynjar Welander, planlegger i staben for Nye Stavanger.
Emily foreslo Gorm Kipperberg v Handelshøyskolen på UiS som foreleser om miljø- og
ressursøkonomi og forsker på hvilke verdier (natur/økosystemtjenester) går tapt ved annen
verdiskaping. Videre diskusjon om mulige politikere. Oppfølging: Ståle snakker med
Welander, Emily kontakter Kipperberg + politikere.
- Prosess vedr. styreoppnevning/valg og årsmøteinnkalling – konklusjon/oppfølging: Emily
sender forslag til innkallingsbrev og vedlegg pr. fjorårets.
s. 1

Forum for
natur og
friluftsliv
Rogaland

-

Årsprogram og mulig prioritering av kommuneplaner – oppfølging: Ståle sender oppdatert
liste over status + tema tas opp igjen på neste styremøte + i årsprogram.

48/18 Nasjonal ramme for vindkraft på land
- FNF-R leverte innspill - legges ut.
- FNF samlingen – Emily orienterte om fagdag om vindkraft og evaluering av plan og
bygningsloven, nyttig mht. forholdet til energiloven. Presentasjoner er lagt ut.
- DNT – HT, STF og FNF koordinatorer er blant deltakere som skal på befaring 2.-3. november i
Dalane, Bjerkreim, Høg-Jæren.
- Oppfølging: Emily snakker med Per Hanasand om mulig deltakelse på Solamøtet i januar.
49/18 Sandnes kommune
- Melding om tilleggshøring av kommuneplan – frist 30. november. Oppfølging: Forespørsel
sendes til Anne Katrine i STF og til Steinar i NOF.
50/18 Kraftsaker – til orientering
NOF m.fl. har sendt/sender uttalelser til:
- Gilja-Seldal 132 kV nett – frist var 31. okt
- Melding om kraftlinje mellom Veland og Hjelmeland – frist var 20. sept. Oppfølging: Evt.
uttalelse v. mulig konsesjonssøknad.
51/18 Diverse + o-saker
- Titania - reguleringsplan for nytt deponi for Titania utsatt til mars/april 2019 (offentlig tilsyn)
med forventet vedtak sommer 2019. Oppfølging: Ifm. høringen
- Fylkesvei på Karmøy – info. fra NiR om status: Saken er løftet nasjonalt bla. m. møte hos
departementet.
- Nydyrkingssaker:
Fylkesmannen har sendt råd til Hå og Bjerkreim kommuner - vi avventer vedtak i
kommunene. Nydyrking på Mossigemarkene; NOF R og NiR anla klage og fikk fullt
gjennomslag v. Fylkesmannens vedtak. Forslag ang. nye saker: Sendes til NJFF v. Knut Ståle
Eriksen.
- Intensjonsavtale om UT.no mellom DNT og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og mulig endret
bruk av godtur.no
- Miljødirektoratets friluftslivssamling i Oslo – 30. oktober – Emily informerte
52/18 Eventuelt – ingen saker
Vedlegg
1. Koordinators prioriterte oppgaver november, desember, januar
-

Årsmøteplanlegging og dokumenter

-

Samlingen og seminarprogram

-

Deltakelse i referansegruppemøter for regionalplan klimatilpasning og regionalplan Jæren
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-

FNF Stavanger møte og oppfølging (2 saker på høring pt.)

-

Kartlegging og verdisetting i Stavanger - oppfølging etter møte i referansegruppe og i FR

-

Rapportering; Friluftslivets uke 1/12, Rogaland fylkeskom. januar, Stavanger kommune 31/1

-

Søknad til Rogaland fylkeskommune 15/1

-

Evt. oppfølging av vindkraftsaker og forefallende hastesaker (f.eks. Sandnes).

-

Diverse admin./opprydding /data/nett

2. Faste o-saker:
Møter, samlinger, seminarer mv. aktuelle for FNF organisasjoner og koordinator mfl.
FNF Rogaland, SVG, Haugalandet
- Høstens styremøter: 3/12
- Haugalandet AU: dato bestemmes ved behov
- Møte med politikere: Hege H. Liadal (A), Tina Bru (H) sin vikar – nye muligheter i 2019
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
- Regionalplan klimatilpasning – referansegruppemøte 20/11
- Regonalplan Jæren – referansegruppemøte 28/11
- Møter, som tillitsvalgt m. FNF nasjonal ledelse – drøftinger om personalhåndbok m.m. ila.
høsten – skypmøter, evt. i Oslo/Drammen
- Avspaserer noen dager i november (bla. 5, 6, 9, 16, + ). Tar en uke ferie før jul + avspaserer
slutten av desember ellers.
Kommende seminarer/konferanser*:
- Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker, Oslo, 20/11
- Nasjonal nærmiljøkonferanse, Clarion hotel Energy i Svg, 21-22/11*
- Konferanse om klimatilpasning, Lillestrøm, 29/11
- Forskning i friluft, konferanse v. Norsk Friluftsliv, Tønsberg, 5 - 6/12
- Hold Norge Rent-konferansen i Bergen 5– 6/2
Arbeidstittel er «Fra land til vann – og tilbake igjen», om landbaserte kilder til marin forsøpling.

-

Stikonferansen v. DNT og Friluftsrådenes Landsforbund (FL), i Bergen, 12-13/3*
Landskonferanse i friluftsliv v. FL m.fl., i Trondheim, 22-24/5
Ute og fritidsmesse, Stavanger, 22–24/3/2019

*merkes dersom koordinator er påmeldt / planlegger å delta

s. 3

