Forum for
Natur og
Friluftsliv
Rogaland

Møteinnkalling / Agenda
FNF Rogaland styremøte
Dato:
Sted:

Mandag 4. juni,
Befaring/omvisning ca. 17:30 – 18. Møte fra ca. kl. 18 til seinest kl. 20, avpasset ift. ferje
Haugalandet - Geitungen fyr – m forbehold

Saksliste
27/18
-

Dagsorden
Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
Referat fra styremøte 7. mai – sendt
Styremøter ut 2018; 10. sept., 22. okt, 3. des
Invitere medlemmer av energi- og miljøkomiteen til 10/9?

28/18 Midler til Friluftslivets uke
- Info. om søknadene presentes, styret vedtar fordeling kr. 35 000
29/18 Vindkraft – nasjonal ramme m.m.
- Orientering og diskusjon om nyeste kart
- Innspills- og infomøte 19. juni. Diskusjon om mulige innspill/vinkling og forslag om
koordinering via NiR og DNT Vest.
- Orientering fra og evaluering av vindkraftseminaret 31. mai
30/18 FNF Haugalandet
- Nye saker?
- Kort orientering om Naturmangfoldplan i Haugesund
31/18
-

Besøksstrategi jærstrendene
Innspillsmøte onsdag 6. kl. 19 – 21 hos Ryfylke friluftsråd v. Fylkesmannen
Påminnelse sendes – NOF og STF er påmeldt så langt
Forslag om at evt. felles høringsuttalelse behandles via epost

32/18 Regionalplan for klimatilpasning
- Orientering fra oppstartsmøter med arbeidsverksted
Presentasjonene er samlet på Plan Rogaland, under klimatilpasning.
33/18 Sandnes kommuneplan – spes. arealdelen – frist 15. august
- Bl.a. forslag om deponering av masser i sårbare områder
- Oppfølging v. NOF?
34/18 Diverse + o-saker
- Bore saken og trussel fra dyrking/utbygging – seier for NOF og NiR – Ståle orienterer + se
vedlegg
- Jordvernstrategi for Rogaland – ny frist 31. august
- Søknad om nettilknytning av Gilja vk – info. møte var 24. mai, høringsfrist 15. august
- Brev om vannscooter fra Norsk Friluftsliv sendt alle kommuner – kopi til FNF-R styremedl.
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35/18 Eventuelt
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Vedlegg - Faste o-saker:
Møter, samlinger, seminarer mv. aktuelle for FNF organisasjoner og koordinator * mfl.
FNF Rogaland, SVG, Haugalandet
- Høstens styremøter: 10/9, 22/10, 3/10
- Stavanger faglige råd: 27/8 (eller 17/9 eller 24/9) og 12/11
- Haugalandet AU: sammen med FNF-R styre 4/6
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
- Ferieavvikling 28/6 – 23/7 godkjent av styreleder (muligens avspasering like før + etter)
- Innspills- og info.møte hos NVE vedr. Nasjonal ramme for vindkraftverk – 19/6 i Oslo
- FNF samling for koordinatorer og regionale styremedlemmer – 17 – 18/10
- Møter, som tillitsvalgt m. FNF nasjonal ledelse – drøftinger om personalhåndbok m.m. ila.
høsten – datoer ikke bestemt
- Miljødirektoratets friluftslivssamling – 30-31/10
- Naturviterforum – Oslo, 8/11
Kommende seminarer/konferanser*:
- Nasjonal friluftslivskonferanse v. Friluftsrådenes landsforbund, i Alta – (12) 13 – 15/6*
- 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 eller sendt til koordinator):
- Klimatilpasningsplan i Rog. – verksted 25/5 og 30/5* Be koordinator om presentasjonene
- Naturbasert reiseliv – seminar 15/5 i Stavanger v. Naturviterne*
inkl. Stavanger Turistforening, UiS m. flere –se intervjuene i videobloggen og et par videoer
fra selve seminaret. *
- Høringsmøte for Klima- og miljøplan for Stavanger 16/5* - be koordinator om å sende
presentasjonene, evt. still på et av møtene i bydelsutvalgene (se nederst på hjemmesiden)
- FNF samling for koordinatorer – 13-15/3 i Drammen og omegn*
*merkes dersom koordinator er påmeldt eller deltok
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