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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 28. august 2019, kl. 14:30 – 18:30

Sted:

Fetsund Lenser, Fetsund

Til stede:

Endre Stakkerud (NJFF Akershus), 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).

Meldt avbud: Helene Bugge (DNT Oslo og Omegn)

Vi startet med guidet tur og foredrag på Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren.

Sak 34/2019

Godkjenning av innkalling, saksliste for i dag og referat fra styremøte 24. april 2019
Vedlagt er referat fra styremøtet 24. april 2019.
Oppdateringer er markert i rødt, men er ikke med i offisielt referat.
Vedlagt er også oppdateringsdokument som ble sendt ut i stedet for forrige
styremøte 20. juni.
Godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 32/2019

FNF Viken-Oslo
Styrerepresentanter og koordinatorer i kommende region Viken-Oslo møttes til
samarbeidsmøte mandag 3. juni i Sarpsborg.
Koordinatorene gjennomgikk kort om reformen, vedtak fra FNF nasjonalt, prosessen
så langt og la fram tanker rundt organisering i ny region og hvordan vi kan slå oss
sammen formelt og praktisk. Punktene ble diskutert i møte.
•
•
•
•
•
•

På møtet med de andre fylkene ble det foreslått å gå for sammenslåing ved neste
årsmøte i 2020.
Det er også planlagt å holde et seminar for tilsluttede organisasjoner høsten 2019
for å sikre god medvirkning og at alle er godt informert.
Viken-sammenslåingen kan ses på som en mulighet til å kunne komme med
innspill på hva man ønsker at FNF skal være.
Det vil være viktig for like organisasjoner som er representert i flere fylkesvise FNF
(f.eks. NJFF) å være samkjørt på meninger angående sammenslåingen.
Nærhet til lokale organisasjoner er fortsatt svært viktig.
Koordinator holder styret oppdatert om prosessen.
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Sak 35/2019

Halvårsregnskap jan-juni 2019
Koordinator har gjennomgått alle kostnader for januar-juni 2019 og fått sjekket
foreløpig regnskap opp mot regnskapsprogrammet ved hjelp av regnskapsbyrået som
drifter programmet.
Resultatregnskap fra 1. halvår januar – juni 2019 ble gjennomgått av koordinator. Vi
ligger godt an i forhold til budsjettet for 2019.
Styret tok dette til orientering.

Saker
Sakslista er de 3 siste utgavene av Friluftsnytt:
Friluftsnytt nr. 15 - 16. august 2019
Friluftsnytt nr. 14 - 5. juli 2019
Friluftsnytt nr. 13 - 21. juni 2019

Sak 36/2019

Ullensaker kommune: Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for
samfunns- og arealutviklingen i kommunen. Kommuneplanen er derfor et viktig
verktøy for å unngå uhensiktsmessig arealbruk som går på bekostning av natur- og
friluftsverdier.
Ullensaker kommune har nå både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel på
høring. Jeg har kontaktet alle tilsluttede organisasjoner + lokale lag av disse i
Ullensaker (DNT, NJFF og NOF) for å høre om det er ønskelig med et felles innspill fra
FNF.
Frist: 20. september
https://www.ullensaker.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-ettersyn--kommuneplan-for-ullensaker-2019-2030/

•

•
•

Konflikt mellom friluftsliv og jordbruk/utmark? Potensiell konfliktkommune mellom
friluftsliv og utbygging. Voldsomt press på utbygging. Utbyggingsvennlig politisk
ledelse. Behov for utbyggingsgrense?
OOF utreder friluftsråd i Ullensaker.
Ullensaker er ferdig med kartlegging og verdsetting av friluftsområder.
Maria og Tom tar en prat angående Ullensaker og ser om det kan være
hensiktsmessig å skrive noe her.

Sak 37/2019

Enebakk kommune: Klima- og miljøplan
Enebakk kommune har klima- og miljøplan på høring. Klima- og miljøplanen tar
utgangspunkt i dagens situasjon og kjente problemstillinger innenfor hvert enkelt
fagfelt. De fagfeltene som er plukket ut som aktuelle for en slik plan er: biologisk
mangfold, fremmede arter, viltforvaltning, vannområdeforvaltning, forurensning,
forsøpling, areal- og byggesaker, overordnede strategier. indirekte utslipp, transport,
stasjonær forbrenning og avfall.
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Jeg har kontaktet alle tilsluttede organisasjoner + lokale lag av disse i Enebakk (NJFF
og NOF) for å høre om det er ønskelig med et felles innspill fra FNF.
Frist: 1. november
https://www.enebakk.kommune.no/hoering-klima-og-miljoeplan-for-enebakkkommune-2019-2023.6235866-312733.html
Maria kontakter Østmarkas Venner, OOF og NOF OA en gang til for å høre om de har
innspill til en eventuell uttalelse.

Orienteringssaker
•
•
•
•
•
•

KVU for veiforbindelse øst for Oslo - prøver å sende noe felles
Friluftslivets uke
Spesialrapport om FNs klimapanel om klimaendringer og landarealer
Daglig leder ønsker skype-møter med styrelederne.
Daglig leder ønsker nye maler for årsplan og årsmelding
FNF høstsamling 16. – 18. oktober i Oslo. Styreleder invitert til 17. – 18. oktober.

Eventuelt
•

Frivillig vern
NOA spilte inn på årsmøtet at de ønsker arbeid rundt frivillig vern.
På styremøtet i april ble det bestemt at NOA skulle komme med et notat som utgangspunkt.
Ulf lager notat til neste styremøte.

Neste styremøte
Onsdag 23. oktober i Oslo og omland friluftsråds lokaler, Storgata 28.

Oslo, 2. september 2019
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf.: 45 16 68 79
e-post: akershus@fnf-nett.no

