Forum for Natur og Friluftsliv
-Hedmark

Referat fra møte i arbeidsutvalget i FNF-Hedmark
Sted: NJFF-Hedmarks lokaler på Norsk Skogmuseum, Elverum
Tid: Torsdag 17. oktober 2013, kl. 09.00 – 11.00
Tilstede: Margrete Ruud Skjeseth (HHT), Gunhild Grønvold (Glomdal Krets av Norges
Speiderforbund), Kjetil Hagen (NJFF-Hedmark) og Christian Dufseth (FNF-koordinator)
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Saksgjennomgang:
07/13

Status FNF-Hedmark pr. i dag

Koordinator orienterte om hva som er gjort hittil i 2013, hvilke saker som følges opp, osv.
Margrethe orienterte om møtet som har vært angående Hedmark fylkeskommunes rullering av
«Plan for fysisk aktivitet». Hun representerte HHT og FNF på denne samlingen. Den allerede
eksisterende planen er et godt utgangspunkt og styringsdokument til den nye planen. Planen
skal på høring 28.10-25.11 2013. Viktig å få konkrete tiltak inn i planen. Stort misforhold
mellom midler til friluftslivet i forhold til midler til idretten, og dette er det viktig å påpeke.
FNFs arbeid må også legges vekt på og synliggjøres.
Det jobbes med å få videreført Innlandsprosjektet, men det er ikke gitt noen garantier for dette
ennå.
Vedtak: AU tok orienteringen til etterretning.

08/13

Referat fra FNF-samling på Granavolden

Koordinator orienterte fra FNF-samlingen som ble arrangert 14.-15. oktober. Fokus på AUs
rolle, oppgaver og arbeid i FNF-sammenheng og hvordan dette kan bli bedre. Gruppearbeid
på suksesskriterier for å lykkes i FNF-arbeidet.
Videre var nye nettsider for FNF tema, samt statsbudsjettet 2014, handlingsplan for
friluftslivsområder og nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Friluftslivets år 2015.
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Vedtak: AU tok orienteringen til etterretning.

09/13

Fellesmøte 5. november

Årets fellesmøte er planlagt tirsdag 5. november kl. 18.00 hos NJFF-Hedmark. Lars Gotaas
fra HFK er invitert til å informere om tilskuddsordninger, Plan for fysisk aktivitet og
Innlandsprosjektet. Alle potensielle lag/foreninger/ organisasjoner inviteres. Det vanlige
fellesmøtet, med de faste FNF-sakene, behandles på et «ettermøte» samme kveld. Invitasjon
må komme ut så fort som mulig.
Vedtak: Vanlige saker til fellesmøtet sendes ut til AU i forkant av møtet til gjennomsyn.
Sakspapirer sendes så ut til alle i FNF-nettverket senest 1 uke før møtet.
10/13

Temakveld vinter 2014

Motorferdsel i Utmark er et tema som er aktuelt om dagen. Mulige innledere til dette temaet
er DNT/FRIFO, Roar Moe fra Dæsbekken og repr. fra Stor-Elvdal kommune.
Vedtak: Temakvelden i 2014 arrangeres tirsdag 4. februar i Auditoriet på Skogmuseet. Tema
vil bli Motorferdsel i Utmark. Koordinator får fullmakt til å jobbe videre med vinklingen på
temakvelden, innledere, osv.
11/13

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Elverum 24.10.13
Ref: CD
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