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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 29. januar 2019, kl. 16:30 – 18:45

Sted:

OOFs lokaler i Storgata 28A

Til stede:

Martin Veastad (AOOK), Tom Fremstad (OOF), Rigmor Arnkvern (BNF),
Hans Christian Wilter (NJFF Akershus), Jørgen Fog (Skiforeningen), Ulf
Kristiansen (NOA) og Maria R. Tesaker (FNF koordinator Akershus).

Meldt avbud: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn)

Sak 1/2019

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 12. desember 2018
Vedlagt er referat fra styremøtet 12. desember 2018.
Oppdateringer er markert i rødt, men er ikke med i offisielt referat.
Godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 2/2019

Årsplan 2018 og årsmelding 2018
Årsplan for 2018 (hva er utført/ikke utført) og årsmelding for 2018 ble gjennomgått
og innspill notert ned. Alle planer er utført bortsett fra en publikasjon av ferdig
sjekkliste. Årsplanen vedtas på neste styremøtet etter at innspill er innarbeidet.
Vedtak:
Koordinator utarbeide et første utkast sjekkliste til planer så raskt som mulig.

Sak 3/2019

Regnskap 2018
Regnskap for 2018 er ferdigstilt ved hjelp av OOFs regnskapsfører. Regnskapet ble
gjennomgått. Revisor er kontaktet og har fått all dokumentasjon oversendt.
Vedtak:
Regnskap ble godkjent.

Sak 4/2019

Budsjett 2019
Forslag til budsjett ble gjennomgått og innspill ble notert. Ny budsjettpost for
timeansatt, eventuelt sette ut et prosjekt til ekstern aktør, er foreslått på 100 000,for 2019.
På grunn av nytt regnskapssystem for FNF fra 1. januar 2019 må oppsettet til
budsjettet endres noe fra de forrige årene.
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Budsjett vedtas på neste styremøte etter at innspill er innarbeidet og koordinator har
satt opp poster tilsvarende nytt regnskapssystem.

Sak 5/2019

Årsplan 2019
Forslag til årsplan 2019 ble gjennomgått og innspill notert.
Årsplan behandles på neste styremøte etter at styret har sett på mulige
prosjektoppgaver og aktuelle temaer regionen.
Vedtak:
Styremedlemmer med forslag til fagtemaer som er viktige for FNF Akershus sender
dette til koordinator innen onsdag 6. februar.

Sak 6/2019

Høring – Strategiplan
FNF nasjonalt har sendt forslag til strategiplan for FNF på høring til FNF i fylkene.
Dokumentet ble sendt til tilsluttede 11. januar etter avtale med Sverre til
informasjon. Bedt om eventuelle innspill fra tilsluttede innen søndag 17. februar til
FNF Akershus sin uttalelse til høringen. FNF nasjonalt ønsker tilbakemeldinger innen
1. mars.
Vedtak:
Koordinator utarbeider forslag til høringssvar som kan godkjennes på neste
styremøte.

Sak 7/2019

Høring – Regionreform + lokale sammenslutninger
FNF nasjonalt har sendt forslag til strategiplan for FNF på høring til FNF i fylkene.
Dokumentet ble sendt til tilsluttede + lokale FNF 11. januar etter avtale med Sverre til
informasjon. Bedt om eventuelle innspill fra tilsluttede innen søndag 17. februar til
FNF Akershus sin uttalelse til høringen. FNF nasjonalt ønsker tilbakemeldinger innen
1. mars.
Saken ble ikke gjennomgått i detalj og diskusjon ble ikke gjennomført.
Vedtak:
Sak presenteres på neste styremøte av koordinator.
Styremedlemmer setter seg inn i diskusjonspunktene under, og sender eventuelle
innspill til koordinator så raskt som mulig. Koordinator utarbeider et høringsforslag
som gjennomgås på neste styremøte.
Punkter til diskusjon
•
•
•

Hva mener styret om sammenslåing FNF Viken + Oslo?
Videre arbeid med regionreform: mandat til arbeidsutvalg Viken? Hvem ønsker å
være representant videre i dette arbeidsutvalget?
Lokale FNF og regionreformen
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•
•

•

Bør vi anbefale FNF nasjonalt å jobbe frem en form for retningslinjer
ved opprettelse av lokale sammenslutninger i samarbeid med de
andre nasjonale organisasjonene?
Bør natur- og friluftsorganisasjonene (nasjonalt?) komme fram til et
felles navn på lokale sammenslutninger nå som det begynner å bli en
del interesse rundt dette? (eksempler på navn på lokale
sammenslutninger som nå florerer: natur- og friluftsråd, friluftsråd,
Frogn frilufts- og naturforum (FFN), aktivitetsråd, friluftsforum.
Ganske forvirrende. FL ønsker heller ikke at navnet «friluftsråd» skal
benyttes.)
De lokale FNFene har reagert ganske kraftig på å ikke lenger få bruke
navnet FNF. Skulle vi hatt et møte med lederne i lokale FNF?

Saker
Sakslista er de 4 siste utgavene av Friluftsnytt:
Friluftsnytt
Friluftsnytt
Friluftsnytt
Friluftsnytt

nr.
nr.
nr.
nr.

Sak 8/2019

2 - 18. januar 2019
1 - 4. januar 2019
20 - 19. desember 2018
19 - 10. desember 2018

Nannestad: Kommunedelplan for naturmangfold
Nannestad kommune ønsker en slik kommuneplan pga. høy befolkningsvekst og stor
næringsutvikling i kommunen. Dette legger press på kommunens naturområder og
kommunen ser derfor behov for å utarbeide en plan for å ivareta naturmangfoldet.
Naturvernforbundet i Nannestad er med i referansegruppa og Kåre Homble
(Naturvernforbundet) er i styringsgruppa som medlem av klima- og miljøutvalget. De
er fornøyd med planen, og de fikk med synspunktene sine.
Frist: 12. februar
Vedtak:
FNF Akershus sender ikke uttalelse.

Sak 9/2019

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031
Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv 2019-2031. Nes friluftsråd har vært med på å utarbeide planen.
Frist: 15. februar
Vedtak:
Koordinator ser på denne hvis kapasitet.
Ønske om synliggjøring av hvilke av de tilsluttede organisasjonene som har interesser
i de enkelte sakenes geografiske område.

Sak 10/2019

Vedlikehold av kommuneplanen Nes kommune
Hensikten er primært å korrigere kommuneplanens arealdel 2015-2030. Det også
foretas en oppstramming av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 20132030. Frist: 26. februar
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Vedtak:
Koordinator ser på denne hvis kapasitet.

Sak 11/2019

Nittedal: Kommuneplans arealdel 2018 – 2030
Arealdelen angir hovedutfordringene knyttet til arealdisponeringen, rammer og
betingelser for iverksetting av ny arealbruk og nye tiltak samt ivaretakelse av viktige
hensyn. Også en revidert areal- og transportstrategi inngår i planen. For friluftslivet
vil en mulig utvidelse av steinbruddet Bjønndalen bruk, som ligger inne i Marka
kunne være en viktig sak. Frist: 1. mars
Vedtak:
FNF Akershus og OOF setter seg ned sammen og ser på hvordan muligheter for saken
om Bjønndalen bruk kan gås løs på sammen med FRINI.

Orienteringssaker
•

•
•

Viken
Nytt møte i arbeidsutvalget for Viken 13. februar. Ekstra midler fra AFK til Viken-prosessen.
FNF Akershus med i nettverk for regionale paraplyer og regionale fora for frivilligheten i
Akershus.
OOFs vinterkonferanse: Friluftsliv og fortetting – 12. februar
FNF vårsamling 9. - 10. april (kun koordinatorer)

Styret tok sakene over til orientering.
Koordinator arbeider nå og framover med
•
•
•
•
•
•
•

Uttalelser som nevnt over
Årsmøteforberedelser
Videre med digitalisering og nettside-prosjekt for FNF
Regionreform og FNF
Forberedelser for prosjekt og timeansatt
Kursrekker
Nytt regnskapsprogram

Eventuelt
Brunkollen – Rigmor undersøker denne saken nærmere og informerer koordinator om frister.
Neste styremøte
NY DATO: 13. februar 16:30 – 19:30 hos FNF Akershus.
Oslo, 30. januar 2019
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf.: 45 16 68 79
e-post: akershus@fnf-nett.no
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Liste over oppfølgingssaker
Tema
Videre om FNF Akershus’
arbeidsform og rolle

Lagt inn
23. nov -16

Tatt opp
Ulike temaer tatt opp på hvert styremøte i 2018

Lokale FNF
Retningslinjer + tilslutning + bruk
av logo

23. nov -16

3. mai 17 (sak ble utsatt)
26. april -18 (logo nevnt)
16. oktober 2018

Hvem kan egentlig være medlem
i Akershus

1. mars -17

-

Penger til friluftslivet –
konkretisering og behov

30. aug. -17

29. aug. -17 Politisk påvirkning

