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Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark

ÅRSPLAN 2019
HOVEDMÅL
STYRKE ORGANISASJONENES ARBEID MED Å IVARETA NATUROG FRILUFTSLIVSINTERESSENE I TELEMARK
Delmål
1 Drive langsiktig påvirknings- og holdningsskapende arbeid for
felles natur- og friluftslivsinteresser
2 Bygge kompetanse i organisasjonene
3 Ha god kontakt med myndighetene, politikere og
samarbeidspartnere
4 Ivareta organisasjon og økonomi

DRIVE LANGSIKTIG PÅVIRKNINGS- OG HOLDNINGSSKAPENDE
ARBEID FOR FELLES NATUR- OG FRILUFTSLIVSINTERESSER
Prioritere regionale planer, kommunedelplaner for friluftsliv og
kommuneplaner der konsekvensene for natur og friluftsliv er betydelige
Bistå enkeltorganisasjoner ved behov og oppfordre til samarbeid i arbeid med
saker av felles interesse
Bidra til å opprette lokale nettverk for å jobbe med felles saker der det er
behov
Jobbe for økt fokus på natur og friluftsliv i samfunnet, blant annet via media
Synliggjøre aktivitet i FNF via nettside, nyhetsbrev og sosiale medier
Delta og holde innlegg på relevante møter og samlinger
Prioritere VALG 2019- sette natur og friluftsliv på agendaen
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BYGGE KOMPETANSE I ORGANISASJONENE
Distribuere månedlige nyhetsbrev med informasjon om aktuelle saker til FNForganisasjonene, samarbeidspartnere og andre interesserte
Formidle relevant informasjon om aktuelle saker, tilskuddsmuligheter og
politiske vedtak i nettverket
Opprette arbeidsgruppe/kompetansenettverk
Arrangere kurs og fagkvelder

HA GOD KONTAKT MED MYNDIGHETENE, POLITIKERE OG
SAMARBEIDSPARTNERE
Synliggjøre arbeidet til FNF til relevante samarbeidspartnere, blant annet
miljørådgivere og arealforvaltere i kommunene, vannområdekoordinatorer og
friluftsråd mm
Styrke nettverket
Kontaktmøte med miljøvernavdelingen til fylkesmannen og relevante miljøer
hos Fylkeskommunen
Informere politiske miljøer om FNF
Bli bedre kjent med fylkestinget og Telemarksbenken
Legge til rette for politisk debatt om natur og friluftsliv i valget 2019
Delta på møter i Grenland Friluftsråd
Forelese om FNF for friluftslivsstudentene i Bø

IVARETA ORGANISJON OG ØKONOMI
Planlegge og organisere styremøter og årsmøte
Følge opp vedtekter, styringsdokument, årsplan og strategiplan
Søke driftsstøtte fra fylkeskommune og FNF sentralt
Søke midler til Friluftslivets Uke
Tett dialog og samarbeid med nasjonalt styre og FNF Vestfold mht
regionreform og mulige endringer i organisasjonsmodell
Koordinator følger opp regnskap og budsjett i samarbeid og dialog med styret
Delta på nasjonale FNF-samlinger
Følge opp tilsluttede organisasjoner og deres kontaktpersoner og
organisasjoner som ønsker å slutte seg til nettverket
Fylkesstyret i FNF har sammen med FNF sentralt ansvaret for å sikre det økonomiske
grunnlaget for drift av FNF Telemark i 2019 og på lengre sikt
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PRIORITERTE TEMAER I 2019
Listen gir styret og koordinator mandat til å prioritere
arbeidsoppgaver som kan knyttes til punkene under:
NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT
REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER
NATUR- OG FRILUFTSLIVSVENNLIG
AREALFORVALTNING
NATUR OG FRILUFTSLIV I NASJONALPARKENE
KARTLEGGING- OG VERDSETTING AV
FRILUFTSLIVSOMRÅDER
FRILUFTSLIVETS UKE
NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT
Temakveld for organisasjonene
Faglig støtte
Politisk påvirkning
Felles høringsinnspill vår/sommer 2019

REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER
Invitere vannkoordinatorene i SABIMA til Telemark
Bidra til seminar om marin forsøpling
Styrke nettverk og kontakt med vannregionene og kompetansemiljøene på
vann i Telemark
Synliggjøre natur- og friluftslivsverdier knyttet til våtmarksnatur
Bistå organisasjonene i vannsaker

NATUR- OG FRILUFTSVENNLIG AREALFORVALTNING
Arrangere informasjonsmøter om kommunale arealplaner ved behov
Bidra med felles innspill til regionale planer
Bistå organisasjonene ved utforming av egne innspill ved behov og kapasitet
Politisk påvirkning
Delta på møter, befaringer, seminarer og konferanser sammen med- og på
vegne av organisasjoner

NATUR OG FRILUFTSLIV I NASJONALPARKENE
Bidra med felles innspill til regionale planer
Oppdatere organisasjonene om saker av felles interesse i nasjonalparkene
Kompetanseheving- nasjonalparkforvaltning, villrein, besøksstrategi
Nettverksbygging med viktige aktører, bl.a. nasjonalparkstyrer, villreinsenter,
forskningsmiljøer osv.

FNF Telemark
Forum for natur og friluftsliv Telemark
Organisasjonsnr: 914039061
Pb. 3089, 3707 SKIEN
Tlf 97147245
e-post: telemark@fnf-nett.no
www.fnf-nett.no/telemark

Utformet av koordinator og behandlet i styremøte
Når: 06.02.19

Godkjent på årsmøtet
Når: 07.03.2019

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER
Kartlegge status i kommunene og holde kontakt med FK og Grenland
Friluftråd om prosess
Følge opp kommunene

FRILUFTSLIVETS UKE
Informere om nasjonal aktivitetskalender
Søke midler fra- og rapportere til Norsk Friluftsliv
Oppfordre til fellesarrangementer
Markedsføring og mediakontakt
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