Protokoll årsmøte
i FNF Akershus 2020
Tid:

Tirsdag 28. april 2020 kl. 17:00 – 18:10

Sted: Digitalt på Teams

Årsmøtets dagsorden
Styreleder Endre Stakkerud åpnet årsmøtet.
Deltakere på årsmøtet
Det var 8 personer til stede fra i alt 6 organisasjoner. Av de tilstedeværende organisasjonene var
6 stemmeberettigede. I tillegg var FNF koordinator Maria Rundhaugen Tesaker,
valgkomitemedlem Ingvild M. Kavli og daglig leder FNF nasjonalt Ole Lilleås til stede.
Følgende organisasjoner deltok på årsmøtet:
•
•
•
•
•
•

Bærum Natur- og Friluftsråd v/ Rigmor Arnkværn
Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus (NJFF) v/ Endre A. Stakkerud og Per Rune Stav
Oslofjordens Friluftsråd v/ Inger-Marie Juel Gulliksen
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) v/ Tom Fremstad
Skiforeningen v/ Jørgen Fog
Østmarkas Venner v/ Helga Gunnarsdottir og Johan Ellingsen

1. Godkjenning av innkallelsen og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Vedtak:
Endre A. Stakkerud (NJFF) ble valgt som ordstyrer.
Maria Rundhaugen Tesaker (FNF-koordinator) ble valgt som referent.
Johan Ellingsen (Østmarkas Venner) og Jørgen Fog (Skiforeningen) ble valgt til å
underskrive protokollen.

3. Årsmelding for 2019
Årsmeldingen for 2019 ble gjennomgått av koordinator.

Kommentarer
Under «Saker»
FNF-arbeidet rundt saken «Veiforbindelse øst for Oslo» ble løftet fram som nyttig for
organisasjonene.
Videre ble det påpekt at det er bra med uttalelser til massemottak og massedeponier da
dette blir et større og større problem i regionen. Det kom en oppfordring til styret om å
jobbe videre med temaet massehåndtering, og et tips om å høre med gamle Akershus
fylkeskommune angående det mislykkede forsøket på å lage en felles regional plan for
massehåndtering for Oslo og Akershus.
Vedtak:
Årsmeldingen for 2019 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

4. Årsregnskapet for 2019
Koordinator la fram FNF Akershus’ regnskap for 2019. Styreleder informerte videre om
budsjettet for 2019 der vi budsjetterer med underskudd og bruker av egenkapitalen.
Midlene skal brukes til en konsulent som skal jobbe med Friluftslivets Uke og til å satse
på kompetanseheving for å styrke organisasjonenes arbeid med natur- og
friluftslivsfaglige saker i fylket.
Vedtak:
Det framlagte regnskapet for 2019 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

5. Vedta årsplan/handlingsplan for 2020
Årsplan/handlingsplan for 2019 ble gjennomgått av koordinator.
Kommentarer
Kommuneplaner. Det ble påpekt at det nå er mange kommuneplaner som rulleres.
Naturpanelets rapport og FNs klimarapporter konstaterer at vi må forbruke mindre
natur. FNs bærekraftsmål må ligge i bunn av all forvaltning. FNF bør jobbe for at dette
må gjenspeiles i alle kommuners arealplaner.
Østmarka nasjonalpark. Det ble stilt spørsmål om Østmarka nasjonalpark burde vært
med i handlingsplanen for FNF Akershus. Det var ulike meninger om dette. Styret tar
dette med videre som en kommentar.
Vedtak:
Årsplan/handlingsplan for 2020 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

6. Behandle eventuelle innkomne saker
Det var ingen innsendte forslag.

7. Vedta tilslutning av nye organisasjoner

Det var ingen nye tilslutninger.

8. Velge autorisert revisor til å revidere FNF Akershus’ regnskap
Styret foreslo Revisorgruppen Oslo AS som revisor for FNF Akershus’ regnskap 2019.
Vedtak:
Revisorgruppen Oslo AS ble enstemmig vedtatt som revisor for av årsmøtet.

9. Valg
a. Valg av styreleder
Styreleder Endre A. Stakkerud fra NJFF var på valg.
Valgkomiteens innstilling til styreleder:
Endre A. Stakkerud fra NJFF Akershus, vara Per Rune Stav

b. Valg av styremedlemmer
Styret har siden sist årsmøte hatt følgende styremedlemmer, og merkede
styremedlemmer var på valg:
•
•
•
•
•
•

Helene Bugge, DNT Oslo og Omegn (på valg)
Ulf Kristiansen, Naturvernforbundet (på valg)
Jørgen Fog, Skiforeningen (på valg)
Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd,
Rigmor Arnkværn, Bærum Natur og Friluftsråd
Inger-Marie Gulliksen, Oslofjordens Friluftsråd

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer:
•
•
•

Helene Bugge, DNT Oslo og Omegn (2 år), vara Dag Olav Brækkan
Ulf Kristiansen, Naturvernforbundet (2 år), vara Gjermund Andersen
Jørgen Fog, Skiforeningen (2 år), vara Lisa Näsholm

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent:
Styreleder:
Endre A. Stakkerud fra NJFF Akershus (1 år)
vara Per Rune Stav

Styremedlemmer:
•
•
•

Helene Bugge, DNT Oslo og Omegn (2 år), vara Dag Olav Brækkan
Ulf Kristiansen, Naturvernforbundet (2 år), vara Gjermund Andersen
Jørgen Fog, Skiforeningen (2 år), vara Lisa Näsholm

c. Valg av valgkomité
Ingvild Kavli (Akershus fylkeskommune) ble valgt for 2 år i 2019 og har 1 år
igjen. Per Rune Stav (NJFF Akershus) ble valgt for 1 år – og er på valg i år.
Vedtak:
Per Rune Stav ble enstemmig valgt for 2 nye år.
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