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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 13. februar 2019, kl. 16:30 – 18:15

Sted:

OOFs lokaler i Storgata 28A

Til stede:

Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Martin Veastad (AOOK), Rigmor
Arnkvern (BNF), Hans Christian Wilter (NJFF Akershus), Jørgen Fog
(Skiforeningen) og Maria R. Tesaker (FNF koordinator Akershus).

Meldt avbud: Tom Fremstad (OOF) og Ulf Kristiansen (NOA)

Sak 12/2019

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 29. januar 2019
Vedlagt er referat fra styremøtet 29. januar 2019.
Oppdateringer er markert i rødt, men er ikke med i offisielt referat.
Godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 13/2019

Årsmelding 2018
Årsmelding for 2018 må godkjennes. Årsmelding for 2018 med innarbeidede innspill
er vedlagt.
Vedtak:
Årsmelding godkjent med følgende endringer:
•
•

Sak 14/2019

Under «Uttalelser»: Legge til hvilke organisasjoner som støttet uttalelsen i de
sakssammendragene dette er aktuelt.
s. 15 under samling 4. desember: legge til «for kommuneplaner» etter sjekklister.

Årsplan 2019
Forslag til årsplan 2019 med innarbeidede innspill er vedlagt.
Vedtak:
Årsplan godkjent.

Sak 15/2019

Budsjett 2019
Forslag til budsjett er vedlagt.
Oppsettet på budsjettet er noe annerledes enn tidligere pga. nytt regnskapsprogram.
Ny budsjettpost er foreslått: 100 000,- + 1,3 i pensjon og sosiale kostnader =
130 000,- til timeansatt.

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

Vedtak:
Budsjett godkjent.

Sak 16/2019

Høring – Strategiplan
FNF nasjonalt har sendt forslag til strategiplan for FNF på høring til FNF i fylkene. FNF
nasjonalt ønsker tilbakemeldinger innen 1. mars.
Utkast til høringssvar med vedlegg ble gjennomgått.
Fra diskusjonen:
•
•

Gjennomorganisering ned til kommunalt nivå med lokale FNF er en
forutsetning for å oppnå økt lokalt engasjement.
Dette må komme fram i høringssvaret.

Vedtak:
Koordinator sender ut nytt utkast til styret etter innspill fra dagens møte.

Sak 17/2019

Høring – Regionreform + lokale sammenslutninger
FNF nasjonalt har sendt forslag til strategiplan for FNF på høring til FNF i fylkene.
Dokumentet ble sendt til tilsluttede organisasjoner 11. januar med invitasjon til å
komme med eventuelle innspill innen søndag 17. februar. FNF nasjonalt ønsker
tilbakemeldinger innen 1. mars.
•
•
•

Forslaget om å innarbeide et formål om å bidra til økt lokalt engasjement i
FNFs vedtekter støttes.
Men det bør også være gjennomorganisering av FNF ned til kommunalt nivå
med lokale FNF - en forutsetning for å lykkes.
Dette må komme tydeligere frem i høringssvaret.

Vedtak:
Koordinator sender ut nytt utkast til styret etter innspill fra dagens møte.

Sak 18/2019

Årsmøte
Årsmøte finner sted mandag 4. mars, kl. 18:00.
•

Fagtema før årsmøte
Prosjektleder Tonje Refseth fra Norsk friluftsliv om temaet Flerkulturelt
friluftsliv.

•

Valg av revisor
Vedtak: Styret foreslår for årsmøte å fortsette med Revisorgruppen som
tidligere år.

•

Forslag til medlemmer av valgkomite for neste år

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

Vedtak: Styrets kandidat er velges for 1 år. Styret foreslår for årsmøte at
Ingvild velges for 1 år til og Per Rune for 2 nye år slik at ikke hele
valgkomiteen byttes ut årlig. Koordinator sjekker med Ingvild og Per Rune om
de ønsker å stille igjen.
Sak 19/2019

Ansettelse av prosjektmedarbeider
Vi har budsjett til å ansette en timeansatt for å gjennomføre 1-2 prosjekter for FNF
Akershus. Koordinator har sjekket ut alt det praktiske som lønn og sosiale kostnader
hos FNF nasjonalt.
Vedlagt ligger temaer for mulige prosjekter.
Vedtak:
Styreleder og koordinator får mandat til å ferdigstille forslag til prosjekter og
forslagene godkjennes av styret. Styreleder og koordinator får fullmakt til å tilsette
kandidat.

Saker
Sakslista er de 2 siste utgavene av Friluftsnytt:
Friluftsnytt nr. 3 - 1. februar 2019
Friluftsnytt nr. 2 - 18. januar 2019

Sak 20/2019

Ås: Plan for naturmangfold
Formålet med planen er å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om
naturmangfold i kommunen, både hos administrasjon, politikere og befolkningen.
Gjennom mål, strategier og tiltak gir planen retning for hvordan kommunen kan
bedre arbeidet med å ivareta naturmangfold, både gjennom arealforvaltning og
konkrete tiltak.
Relevant for følgende tilsluttede organisasjoner:
•
•
•
•

NOA (direkte)
NOF OA (direkte)
NJFF Akershus (direkte)
DNT (indirekte)

Vedtak:
Koordinator tar en titt på denne med tanke på å lage sjekklister og kontakter
relevante organisasjoner for eventuelle innspill.

Orienteringssaker
Ingen orienteringssaker.

Koordinator arbeider nå og framover med
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•
•
•
•
•
•
•

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

Eventuelt
Politikerseminar i forbindelse med Villaksens år
Hans Christian tok opp muligheten for samarbeid i FNF angående politikerseminar i forbindelse med
Villaksens år. NJFF Akershus får midler til et slikt seminar fra NJFF nasjonalt.
Det var enighet om at dette er noe som kan være interessant for FNF Akershus og være med på.

Neste styremøte
Onsdag 24. april, kl. 16:30 hos FNF Akershus/OOFs lokaler.

Oslo, 14. februar 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

Hvem kan egentlig være medlem
i Akershus

1. mars -17

3. mai 17 (sak ble utsatt)
26. april -18 (logo nevnt)
16. oktober 2018
29. januar 2019
13. februar 2019
-

Penger til friluftslivet –
konkretisering og behov

30. aug. -17

29. aug. -17 Politisk påvirkning
12. desember 2018 – Innspill til politikere

