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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 24. april 2019, kl. 16:30 – 18:30

Sted:

OOFs lokaler i Storgata 28A

Til stede:

Endre Stakkerud (NJFF Akershus), Helene Bugge (DNT Oslo og Omegn),
Rigmor Arnkvern (BNFR), Jørgen Fog (Skiforeningen), Tom Fremstad
(OOF), Ulf Kristiansen (NOA), Inger-Marie j. Gulliksen (Oslofjordens
friluftsråd) og Maria R. Tesaker (FNF koordinator Akershus).

Sak 21/2019

Godkjenning av innkalling, saksliste for styremøte 24. april og referat fra styremøte
13. februar 2019
Vedlagt er referat fra styremøtet 13. februar 2019.
Oppdateringer er markert i rødt, men er ikke med i offisielt referat.
Godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 22/2019

Styremøter 2019
Gjennomgang av årets resterende styremøter for sjekk i nye styremedlemmers
kalendere.
Planlagte møter:
Torsdag 20. juni + utflukt Fetsund lenser/Besøkssenter våtmark
Onsdag 28. august
Onsdag 23. oktober
Onsdag 4. desember + juleavslutning – middag ute
Onsdag 5. februar
Onsdag 4. mars
Årsmøte: Torsdag 26. mars

Sak 23/2019

Oppnevnelse av nye representanter til arbeidsgruppe Viken
FNF i de kommende Viken-fylkene opprettet i fjor en arbeidsgruppe bestående av
styreleder + et styremedlem fra hvert FNF + FNF Oslo. Styret har endret seg siden
årsmøtet og styrets representanter til arbeidsgruppa bør gjennomgås.
Vedtak:
Styreleder Endre Stakkerud blir med og Tom Fremstad fortsetter.
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Sak 24/2019

Styrets representant til valgkomiteen for 2020
Fra årsmøtet: Styret må velge sin representant til valgkomiteen 2020.
Vedtak:
Vi velger ikke en representant fra styret, men holder oss til årsmøtets valg.

Sak 25/2019

Frivillig vern
Årsmøtet kom en henstilling til styret om å jobbe med temaet «Frivillig vern» på
overordnet nivå da systemet i dag ikke fungerer. Styret diskuterte dette.
Punkter fra diskusjonen:
•
•
•

NOA er engasjert i dette temaet, og kan følge dette opp
Husk at vi er et forum, ikke paraply. Viktig at et initiativ kan sendes videre til de
tilsluttede for tilbakemelding om interesse arbeidsprosess.
Angående temaet frivillig vern
o Medvirkningen er ofte ikke god, bør belyses.
o Problemstilling: Er det de rette områdene som vernes? Ofte ikke gunstig
vern.
o Kunne vært interessant å finne faktagrunnlag om hva som faktisk er
vernet.

Vedtak:
NOA sender inn forslag til arbeidsform til FNF Akershus, og dette tas opp på et senere
styremøte.

Sak 26/2019

Prosjektansatts prosjekter
Vi har budsjett til å ansette en timeansatt for å gjennomføre prosjekter for FNF
Akershus. Forslag til prosjekter og prioritering av disse ble sendt til styret 28. februar.
Punkter fra diskusjonen:
•
•

Husk omfang og hyppighet – ikke start med for mange prosjekter som er
vanskelig å følge opp.
Administrasjonen bør kunne styre dette selv.

Vedtak:
Forslag godkjennes, og koordinator har mandat til prosjektstyring.

Saker
Sakslista er de 5 siste utgavene av Friluftsnytt:
Friluftsnytt nr. 7 - 29. mars 2019, Friluftsnytt nr. 6 - 15. mars 2019, Friluftsnytt nr. 5. - 1. mars
2019, Friuftsnytt nr. 4 - 15. februar 2019

Sak 27/2019

Vannregion: planprogram + hovedutfordringer
Gjeldende regionale vannforvaltningsplaner skal oppdateres for planperioden 2022 -
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2027. Formålet med vannforvaltningsplanene er å sikre en mest mulig helhetlig
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Planprogram og dokument
med hovedutfordringer for hver vannregion er nå på høring. For Oslo og Akershus er
det vannregion Glomma som er relevant. Saken ble gjennomgått og forslag til
arbeidsmåte presentert av koordinator. Frist: 30. juni.
Vedtak:
Styre stiller seg bak forslag til arbeidsprosess og vil holdes løpende oppdatert.

Sak 28/2019

Medvirkningsorganers organisering i Viken
Viken fylkeskommune ønsker innspill på hvordan medvirkning bør organiseres i det
nye fylket. Dette gjelder hovedsakelig lovpålagte organer som eldreråd, råd for
personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd, samt andre typer organer som
ikke er lovpålagte, for eksempel flerkulturelt råd. Men relevante organisasjoner
inviteres også til å komme med en høringsuttalelse på høringsforslaget. Frist: 30.
april.
FNF Akershus, FNF Oslo, FNF Buskerud og FNF Østfold har utformet et felles
høringssvar som ble punktvis oppsummert av koordinator.
Vedtak:
Styret stiller seg bak punktene i uttalelsen.

Sak 29/2019

Fet kommuneplan, arealdel
Kontaktperson hos fylkeskommunen oppfordret oss til å skrive uttalelse til Fet
kommunes arealdel da kartlegging og verdsetting av friluftsområder ikke er
ferdigstilt. Jeg har kjapt satt sammen en uttalelse etter å ha snakket med MDG og
Naturvernforbundet i Fet. Denne er sendt på intern høring til de tilsluttede
organisasjonene og vedlagt. Frist: 26. april.
Vedtak:
Godkjennes og sendes.

Sak 30/2019

Felles plan for kommuneplaner og andre ting vi ser etter i spesifikke planer
Hvordan gå fram i arbeidet med kommuneplaner og kommunedelplaner på høring
ble diskutert.
Punkter fra diskusjonen:
•
•

•

Bruk av nyhetsbrevet Friluftsnytt er viktig for å få oversikt over hvilke saker som
er på høring når.
Det er behov for sjekklister for gjennomgang av kommuneplaner og
kommunedelplaner (naturmangfold og friluftsliv) spisset for natur- og
friluftslivsinteressene.
Det er behov for felles punkter til kommuneplaner og kommunedelplaner som
tilsluttede organisasjoner er enige i. kan f.eks. være basert på politiske innspill fra
FNF som ble utarbeidet i fjor.
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•

Det er behov for kort og konsis forklaring på hvordan gå fram i arbeidet med
kommuneplaner for lokale organisasjoner.
o Hvordan er kommuneplaner bygget opp, finnes det maler for
kommuneplanen?
o Hva skal man se etter hvor – hva skal spilles inn hvor

Vedtak:
Tom, Helene og Maria arbeider fram forslag til punkter tilspisset natur- og
friluftslivsinteressene som kan brukes i arbeidet med kommuneplaner til neste
styremøte.

Orienteringssaker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppdatering høringer fra FNF nasjonalt
Oppdatering Viken + Oslo
Budsjett – endret oppsett + ny PC, se vedlegg.
Deltakelse i paraplyforum for frivilligheten i Akershus + Viken konferanse 9. mai
Nettutviklingsplan, Statnett møte 21. mai
Rammeplan vindkraft overlevert til OED 1. april – Akershus tatt ut av planen
Referansegruppe KVU, E6 Østfold - E6 Romerike
FNF vårsamling: digital sikkerhet, intranett, vannforvaltning, villrein, vindkraft
Friluftslivets uke – invitasjon: politiske arrangementer, innsamling av arrangementer,
aktivitetshefte
Vårprogram kurs: politisk påvirkning og naturmangfoldloven

Styret tok sakene over til orientering.

Koordinator arbeider nå og framover med
•
•
•
•

Saker nevnt over
Videre med digitalisering og nettside-prosjekt for FNF
Regionreform og FNF
Kursrekker

Eventuelt
Neste styremøte
Onsdag 20. juni. Tid og sted vil annonseres senere.
Oslo, 25. april 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.

Hvem kan egentlig være medlem
i Akershus

1. mars -17

-

