Resultatregnskap
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Regnskap
2020

Rapport
2019

Notenr.

Budsjett % av budsj
2020

INNTEKTER
FNF nasjonalt
Tilskudd fra fylkeskommunen
Tilskudd fra Norsk Friluftsliv
Mva-kompensasjon
Sum driftsinntekter
Prosjektinntekter
Sum inntekter drift og prosjekter

-175 000
-35 000
-19 311
-229 311
-68 151
-297 462

4

-281 400
-26 170
-19 282
-326 852

-250 000
-30 000
-15 000
-295 000

70 %
117 %
129 %
78 %

-326 852

-295 000

101 %

-396
84 170
100 000
65 693
4 130
13 295
12 500
5 000
16 685

5 000

645 %

20 000
100 000
55 000
30 000
30 000
15 000
10 000
30 000

0%
101 %
87 %
13 %
33 %
63 %
3%

301 077

295 000

51 %
75 %

301 077

295 000

98 %

5

KOSTNADER
Arrangementsutgifter
Vareinnkjøp for videresalg mva-fri
Tilskudd til lag og foreninger
Lønns- og personalkostnader
Husleie og kontorkostnader
Møter
Reiseutgifter
Revisjon, fremmedtjenester
Reklame/ annonser
Friluftslivets Uke
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

32 245
100 645
48 000
4 038
9 979
9 516
263
15 400

Prosjektkostnader

68 151
288 237

Sum kostnader drift og prosjekter
Resultat før finans

4

1

220 086
5

-9 225

-25 775

overskudd

overskudd

-

FINANS
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finans

-51
-51

-60
-60

-

ÅRSRESULTAT

-9 276

-25 835

-

Balanseregnskap

Per 31.12

2020

Forum for natur og friluftsliv i Buskerud
912888193
2020

Notenr

2019

EIENDELER
Anleggsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

-

-

75 000

2 201

75 000

2 201

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

293 703
293 703

Sum omløpsmidler

368 703

334 041

SUM EIENDELER

368 703

334 041

2

331 840
331 840

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 1/1
Sum opptjent egenkapital (årets overskudd)
Sum egenkapital 31/12
Gjeld
Leverandørgjeld
Bundne midler
Annen kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

287 550
9 276
296 826

3

289 615
2 065
287 550

37 128
34 749

18 591
27 900

71 877

46 491

368 703

334 041

Eidsfoss, 16.03.21
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Anne-Mette Kirkemo
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Espen Søilen
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Medlem

Medlem

Frode Løset (4. May. 2021 07:54 GMT+2)

Axel J. Holt

Axel J. Holt (10. Jun. 2021 13:06 GMT+2)

Frode Løset

Axel Holt

Thomas André T. Sveri

Medlem

Medlem

Daglig leder/Koordinator
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring skjer på tilsangstidspunktet. Evt. prosjektinntekter inntektføres i takt med gjennomføringen,
overskytende mottatte prosjektmilder balanseføres som bunde milder. Kostnader utgiftsføres i regelen på
fakturadato.
Kortsiktig gjeld balanseføres på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år
etter balansedato.
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Foreningen er skattefri og det er ikke beregnet skatter.
Mva-kompensasjon for årets kostnader søkes av FNF sentralt og fordeles til fylkesvise FNF i påfølgende år.
Refusjon inntektsført i dette regnskap er knyttet til kostnader påløpt foregående årsregnskap.

Note 1 Lønnskostnader og personal
FNF nasjonalt har arbeidsgiveransvaret for alle FNF-koordinatorene og ivaretar pensjonsforpliktelser, forsikring,
lønn mv. Opplysinger om dette framkommer av regnskapet til FNF nasjonalt.
FNF i fylket har dekket sin pliktige andel av koordinators lønns- og personalkostnader med kr. 100.000 per
fulle stilling. Dette beløpet framkommer i fylkets regnskap som lønns- og personalkostnader. FNF i fylket har
hatt 2 ansatte koordinatorer i året, en i 20 % og vikar i 100%.
Det er ikke gitt lønn eller annen godtgjørelse til styreleder, styret eller andre ledende personer.

Note 2 Bankinnskudd
Posten inneholder kun frie midler.
Driftskonto Sparebank 1
Sparekonto Sparebank 1

2020
53 669
240 034
293 703

2019
277 865
53 975
331 840

287 550
9 276

289 615
25 835
-27 900
287 550

Note 3 Egenkapital
Egenkapital 1/1
Årets resultat
Avsatt til bundne midler
Egenkapital 31/12

296 826

Fra regnskapsåret 2020 er bundne midler inntektsført i takt med påløpte kostnader
på prosjektene. Tildelte, men ubrukte midler, er ikke inntektsført men satt rett på konto
for bundne midler.
Konto bunde milder

Prosjekt 1 Allemansretten Buskerud FK
Prosjekt 2 Viken FK(Drone,film, streem)

34 749
24 201
10 548

Note 4
Friluftslivets uke prosjekt som avholdes årlig blir fra 2021 ført på egen utgiftspost
Arrangemansutgifter er kun friluftslivets uke.

Note 5
Prosjekt Allemansretten Buskerud FK
Prosjet Viken FK(Drone,film streeming)

3 699
64 452
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1. INNLEDNING

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Buskerud er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjonene i Buskerud i Viken fylke. Formålet med FNF Buskerud er å styrke
organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i Buskerudregionen. FNF Buskerud skal være en møteplass for samarbeid, en arena for kompetansebygging og
kan være et felles talerør/ representant for organisasjonene når det er enighet om dette.

1.1 Generell drift
FNF Buskerud ble i 2020 driftet av koordinator Thomas André T. Sveri i 10 prosent stilling og
vikarierende koordinator Kaja Høgås i 100 prosent stilling fra 1.mars 2020. Høgås sitt engasjement
hadde i første omgang en varighet på 6 måneder, men ble senere utvidet til 31.12.2021. Sveri og
Høgås har hatt ukentlige møter for å diskutere saker og prioriteringer i arbeidet. Høgås har siden
mars hatt det daglige ansvaret for FNF Buskerud, mens Sveri har hatt ansvar for regnskap og
økonomi, og bistår ellers Høgås i det øvrige arbeidet.
I tillegg til forefallende kontorarbeid har administrasjonen i 2020 hatt følgende oppgaver:


Sekretær for styret i FNF Buskerud



Sendt ut relevant materiell og informasjon til de tilsluttede organisasjonene.



Videresendt saker som kan være aktuelle å arbeide med for de tilsluttede organisasjonene og
arbeidsutvalget.



Informert medlemsorganisasjonene om FNF-arbeidet.



Hatt jevnlig kontakt med våre tilsluttede organisasjoner, kommuner, fylkeskommune og
andre relevante aktører.



Arbeidet med høringssaker



Jobbet med å fremme natur- og friluftslivsinteresser i media med artikler, kronikker og
leserinnlegg.



Skrevet månedlige nyhetsbrev, nettsaker, oppdatert nettside og sosiale medier.



Arbeidet med å sikre det økonomiske grunnlaget for driften av FNF Buskerud i 2021.



Arbeidet med tilpasning til Viken



Arrangert politisk debatt i forbindelse med friluftslivets uke



Har vært varamedlem som ansatte representant i styret i FNF nasjonalt (Thomas)
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1.2 Hovedmål og viktigste saker i 2020

1.2.1 Hytteutbygging
Buskerud har blitt kjent som et av landets fremste fylker for fjell og vinterfriluftsliv, og hyttepresset
på de gjenværende fjellområdene er enormt. Alle (små) kommuner ønsker omfattende hyttebyer
innen egne grenser. FNF Buskerud mener det er viktig å se arealplanlegging over kommunegrenser
for å unngå en bit-for-bit nedbygging av naturen. Veldig mange av kommunene i Buskerud har store
planer om utvidelse av sine hyttefelt. De urørte fjell- og friluftsområdene er av stor viktighet, både
for lokalbefolkningen, for de som bor i den sentrale østlandsregionen og for arter som blant annet
villrein. Norge har de siste stammene av villrein i Europa, og et særlig ansvar for å ta vare på arten.
Vedrørende hytteutbygging i fjellet er vi spesielt bekymret for inngrep i myr/ våtmark, inngrep i
biotoper og biologisk mangfold, buffersonen for villrein, støy og et stadig press med utbygging i
Hardangervidda nasjonalpark.

1.2.2. Medvirkning
FNF Buskerud opplever ved flere anledninger at (små) kommuner og grunneiere unndrar å invitere til
offentlige høringsprosesser, og/ eller gjør det vanskelig å medvirke i saken. Medvirkningsprosessen
blir ofte utelatt ved at de kaller arealinngrep for «byggsak» uten offentlig klagemulighet, og/ eller
gjør det vanskelig å følge sakene på kommunens nettsider.
FNF Buskerud ønsker å påvirke kommunene til å åpne opp for bedre medvirkningsprosesser, og gjøre
det enklere og mer standardisert på nettsidene til kommunene å følge høringssakene (Her er det
store variasjoner).

1.3. Vurdering av utviklingen i 2020
FNF-B opplever ingen stans i hytteutbyggingen i fjellet, snarere tvert imot. Vi opplever at
fjellkommunene åpner opp for stadig mer utbygging av hyttefelt, og at grensen mot høyfjellet og
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nasjonalparker utfordres til stadighet. Det at store deler av fjellandskapet består av myr, virker som
ingen hindring for utbyggere. Vi ønsker klarere nasjonale regler som forbyr utbygging i myr.
FNF- B har i 2020 bidratt til økt medvirkning i hyttekommuner, ved at vi gjennom dialog og
oppfordring har fått Sigdal kommune til å åpne opp for medvirkning i en utbyggingssak. Vi håper og
mener at vår innstilling til dette arbeidet vil bidra til færre dispensasjonssaker og mer nøyaktig
politisk arbeid i sakene fremover.

2. AKTIVITET I 2020
Her kommer et lite innblikk i sakene vi har holdt på med dette året:

2.1 Saker og temaer
Myr
Myrarealet i Norge er gjennom de siste 80 årene redusert med en tredel på grunn av grøfting,
oppdyrking, skogplanting, torvuttak og utbygging.
I 2016 fikk Norge en femårig plan for restaurering av myr og våtmark. Landbruksdirektoratet og
Miljødirektoratet stod bak planen som nå er revidert for å gjelde i fem nye år (2021-2025), og i årets
budsjett (2021) er det satt av 44 mill. til restaurering av myr og våtmark. Så langt er mer enn 80
myrområder i Norge restaurert.
På tross av regjeringens tiltak om bevaring av myr, fortsetter fjellkommuner og private grunneiere i
fjellområdene å bygge ut myra. FNF Buskerud jobber for å hindre utbygging av myr, spesielt i
fjellområdene i Buskerud hvor dette er utbredt.
I 2020 har vi kommentert utbygging i myr i følgende saker:


Det planlegges en trial- og endurobane (motorsportbane) i et LNF-område med noe myr i
Vestre Spone i Modum kommune. FNF Buskerud har sendt inn en uttalelse til dette arbeidet.



Rollag kommune har laget en kommunedelplan for Vegglifjell, der de ønsker å legge til rette
for økning av fritidseiendommer og tilrettelegging for reiseliv. Store deler av planområdet
består av myr, delvis åpne myrområder og delvis tilgrodde myrer. I forslag til
kommunedelplan for Vegglifjell står det at våtmarksområder og myr vil gå tapt. FNF
Buskerud har sendt inn en uttalelse til kommunedelplanen.
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Medvirkning
FNF Buskerud opplever ved flere anledninger at (små) kommuner og grunneiere unndrar å invitere til
offentlige høringsprosesser, og/ eller gjør det vanskelig å medvirke i saken. Medvirkningsprosessen
blir ofte utelatt ved at de kaller arealinngrep for «byggsak» uten offentlig klagemulighet, og/ eller
gjør det vanskelig å følge sakene på kommunens nettsider.
FNF Buskerud ønsker å påvirke kommunene til å åpne opp for bedre medvirkningsprosesser, og gjøre
det enklere og mer standardisert på nettsidene til kommunene å følge høringssakene (Her er det
store variasjoner).
I 2020 har vi kommentert medvirkningsprosessen under utbygging av Via ferrata på Andersnatten:
FNF Buskerud hadde i oktober/ november gjentatte samtaler med Sigdal kommune der vi ba om å få
være høringspart i forbindelse med utbygging av Via Ferrata på Andersnatten, noe de i første
omgang sa nei til. I tillegg stilte vi direkte spørsmål til kommunen om hvordan en privat utbygger kan
rense fjellet for 1 mill. før de har fått dispensasjonssøknaden godkjent.
Presset fra FNF Buskerud m.fl. førte til at kommunen til slutt snudde, og inviterte oss og utvalgte
organisasjoner til å være høringspart. Fylkesmannen og fylkeskommunen har også sendt inn sin
uttalelse og mener det er uheldig at utbyggingen allerede er påbegynt. FM og FK fraråder at det
innvilges dispensasjon som omsøkt og vil vurdere å påklage en eventuell innvilgelse av søknaden. De
anbefaler at det utarbeides en reguleringsplan som også åpner for en bredere medvirkningsprosess.

FNF Buskerud kaller saken en seier uavhengig av om det blir en Via ferrata, eller ikke:


FNF Buskerud har medvirket til at Sigdal kommune åpnet opp for en høringsprosess for
berørte parter.



FNF Buskerud har bidratt til at Fylkesmannen og Fylkeskommunen involverte seg i saken



Vi har fått innvilget krav om at kommunen tar stilling til at byggearbeidet allerede er i gang,
før søknaden om dispensasjon er innvilget.

2.2. Arrangementer
3. mars Seminar: Natur og friluftsliv i Viken
2. juli Kurs i medieovervåking
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9. september Politisk debatt – Friluftslivets uke

2.3 Uttalelser
Forum for natur og friluftsliv Buskerud har sendt inn 9 høringsuttalelser i 2020. Uttalelsene er en
kombinasjon av felles uttalelser for FNF Viken i forbindelse med fylkessammenslåingen, og uttalelser
i forbindelse med lokale arealsaker i Buskerud. Vi har uttalt oss lokalt om arealinngrep og et par
saker fra medienes søkelys (Andersnatten og Utøyakaia).
Langt flere saker har blitt gjennomgått enn de som har blitt besvart med en høringsuttalelse, da
mange av sakene som blir sendt inn allerede har tilstrekkelige utredninger av natur- og
friluftslivsverdier, eller at saken ikke har nevneverdig påvirkning på disse verdiene.
Alle høringssaker som er aktuelle for natur og friluftsliv i Buskerud blir lagt ut i det månedlige
nyhetsbrevet til FNF Buskerud.
Uttalelser 2020:
08.04.2020 Mudring og utfylling ved Utøyakaia
29.04.2020 Vestre Spone Trial- og Enduroanlegg
01.09.2020 Forslag til endringer i Plan- og bygningsloven mv.
16.09.2020 Forslag til kommunedelplan for Vegglifjell
25.09.2020 Regional Planstrategi Viken Fylkeskommune
29.09.2020 Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
25.11.2020 Forslag til økonomiplan 2021- 2024 og budsjett for 2021 for Viken fylkeskommune
16.12.2020 Konsekvensutredning og detaljregulering av levering av masser på Toverud, Lier
17.12.2020 Via Ferrata på Andersnatten i Sigdal kommune

Alle uttalelsene kan leses her: https://fnf-nett.no/buskerud/uttalelser/

2.4. Møter, befaringer, arbeidsgrupper
12. mars stengte Norge ned som en følge av Korona-pandemien, og nesten alle møter og
representasjoner har blitt gjennomført digitalt ut året. I sommerhalvåret mai- oktober lettet
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regjeringen på tiltakene, og vi fikk gjennomført noen få fysiske møter selv om anbefalingene
fremdeles var digitale møter og hjemmekontor.
Som vikarierende koordinator har det vært utfordrende å bli godt kjent med de tilsluttede
organisasjonene og andre samarbeidspartnere når nesten alle «første-møter» har blitt gjennomført
digitalt. Høgås har allikevel fått møte noen av våre tilsluttede organisasjoner, fylkeskommunen og
andre aktører, da det var mulighet for dette.
FNF i Viken har hatt god dialog med den nye fylkeskommunen gjennom hele året.

Dato

Sted

Hva

3.mars

Oslo

Oppstartsamtale Kaja Høgås og Ole Lilleås

3. mars

Oslo

Seminar FNF Viken: Natur og friluftsliv i Viken

10. mars

Drammen

Årsmøte FNF Buskerud

11. mars

Sande

Oppstart/ Bli kjent samtale FNF Vestfold

16.-18. mars

Teams

Koordinatorsamling (Flyttet fra Bergen til Teams)

22. april

Teams

Forum Finnemarka

29. april

Teams

Regional planstrategi, Viken fylkeskommune

6. mai

Teams

Fredrikstad aktivitetsråd

7. mai

Hurum

Bli kjent møte Helge Haugen, MDG

14. mai

Lier

Bli kjent møte- Knut Johan Ruud, NJFF

19. mai

Teams

Kurs i Plan- og bygningsloven FNF Akershus

20. mai

Teams

Fellesmøte endringer i PBL, Sabima

25. mai

Oslo

Viken fylkeskommune, infrastruktør og veiutbygging

27. mai

Slemmestad

Bli kjent- møte, Oslofjordens Friluftsråd

3. juni

Teams

Styremøte

10. juni

Røyken

Bli kjent dag, Viken fylkeskommune

19. juni

Teams

DNT, Stortingsmelding om vindkraft

22. juni

Sundhaugen

Friluftsleir DNT, Kurse Allemannsretten

23. juni

Oslo

Arbeidsmøte i FNF Viken, politiske innspill

26. juni

Teams

Stortingsmelding om vindkraft, oppdatering fra DNT

1. juli

Teams

Viken fylkeskommune, Friluftslivets uke
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2. juli

Teams

Kurse medieovervåking

10. august

Teams

Endringer i PBL, Sabima

13. august

Drammen

Drammen friluftsforum

18. august

Nesbyen

Bli kjent- møte ordføreren i Nesbyen kommune.

19.-20. august

Hol & Ål

Befaring, revisjon av Holsreguleringene, Hol1 Kraftverk

26. august

Drammen

Stikonferansen

2. september

Oslo

Bli kjent møte, Lasse Heimdal (Friluftslivets uke)

7. september

Drammen

Bli kjent- møte, Øyvind Fjeldseth, NJFF (Friluftslivets uke)

9. september

Drammen

Politisk debatt, Friluftslivets uke.

28. september

Teams

Padleforbundet, Oslofjorden Friluftsråd. Tema padleled.

6. oktober

Dråpen, Drammen

Forum Finnemarka, presentasjon

7. oktober

Svelvik

Bli kjent-møte Hermann Ekle Lund, Drammen kommune.

12. oktober

Drammen

Medarbeidersamtale Høgås

22. oktober

Teams

Møte de nye fylkesrådene

22. oktober

Drammen

Styremøte Drammen Friluftsforum

27. oktober

Teams

Felles handlingsprogram, Viken fylkeskommune

3.november

Teams

Innlandet & Viken vannregion

5. november

Lier

Knut Johan Ruud, NJFF

12. november

Teams

Fagdag friluftsliv, Viken fylkeskommune

13. november

Teams

Styremøte FNF Buskerud

17. november

Sande

Befaring Suluvann, Nordre Jarlsberg brygge

18. november

Teams

Møte fylkesråd, Viken fylkeskommune

24. november

Teams

Kolsås klatreklubb

1. desember

Lier

Befaring Toverud pukk

2. desember

Teams

Oslofjorden friluftsråd

Listen er ikke helt utfyllende, men gjenspeiler mye av aktiviteten.
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Kontakten med natur- og friluftsorganisasjonene går også ut over møteframstillingen i tabellen, med
småmøter og hyppig telefon- og e-postkontakt. I tillegg har koordinator deltatt på faste teamsmøter
med kollegaene nasjonalt, samt egne møter for kollegaene i Viken og rundt Oslofjorden.
I anledning politisk debatt i Drammen 9. september, hadde vi invitert relevante politikere og naturog friluftslivsorganisasjoner til debatt. Planlegging og gjennomføring av debatten inneholder en rekke
møter med både fylkeskommunen og våre tilsluttede organisasjoner.

FNF Viken
1. januar 2020 slo fylkene Akershus, Buskerud og Østfold seg sammen til Viken fylke, og sammen
med Oslo utgjør vi omtrent 40% av landets befolkning.
Forum for natur og friluftsliv har sitt mandat gjennom styringsdokumentet, og finansieringen
gjennom Klima- og miljødepartementet fordrer at vårt virke skal være på fylkesnivå. Styret i FNF
Nasjonalt vedtok 13. desember 2018 (Sak 51/18) at “FNFs struktur tilpasses endringene i den
offentlige regionsreformen slik at det blir ett FNF i hvert fylke, med unntak av Viken og Oslo som slås
sammen til Viken/Oslo.”
FNF i Viken har siden den gang opparbeidet en arbeidsgruppe, og har hatt ukentlige teams-møter i
hele 2020. På møtene diskuterer vi sammenslåingen, kommunikasjon og dialog med
fylkeskommunen, felles uttalelser og innspill. Viken fylkeskommune behandler oss allerede som en
enhet, og ønsket for eksempel ikke å stille på et «Buskerud-arrangement», men et felles «Vikenarrangement» under politisk debatt.
I 2020 skrev FNF i Viken felles innspill til den nye fylkeskommunen i følgende saker :


Regional planstrategi Viken fylkeskommune



Innspill til forslag til økonomiplan 2021-2024 og budsjett for 2021 for Viken
fylkeskommune
Politiske innspill natur og friluftsliv



I tillegg skrev FNF Viken felles uttalelse til følgende nasjonale planer:


Høring- forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv (regional plan, dispensasjon m.m)



Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen
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Region Oslofjord
FNF-koordinatorene rundt Oslofjorden (henholdsvis Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og
Telemark) har variert bakgrunnskunnskap og ulik fartstid i FNF-systemet, og i den forbindelse har
«Region Oslofjord» blitt opprettet. Formålet med samarbeidet er å utveksle informasjon og
erfaringer, diskutere problemer og styrke det kollegiale samholdet mellom koordinatorene.
Region Oslofjord har hatt månedlige skypemøter i hele 2020 der saker av felles interesse diskuteres.
Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden som i dag er til behandling i Miljødirektoratet er blant Region
Oslofjord- samarbeidet sine hovedsaker.

2.5. Kommunikasjon
FNF I MEDIA
Forum for natur og friluftsliv Buskerud har hatt to omtaler i fire ulike medier i løpet av 2020.
Den ene saken var en omtale av de foreslåtte endringene i Plan- og bygningsloven, et leserbrev
skrevet i fellesskap mellom alle fylkeskoordinatorene i Viken. Leserbrevet ble publisert i Sarpsborg
arbeiderblad 28. august, i Laagendalsposten 31. august og i Hallingdølen 1. september.
Den andre saken omhandlet den politiske debatten i Drammen, arrangert av FNF i Viken i forbindelse
med Friluftslivets uke, omtalt i Røyken og Hurum avis 17. september (Web og papir).
FNF har i tillegg blitt nevnt som en samarbeidspartner når Klatreforbundet har omtalt Via ferrata på
Andersnatten i diverse medier.

Nettside

Side 10 av 15

FNF-B har oppdatert nettsiden gjennom hele 2020 med artikler, uttalelser, styremøter, årsmøter og
lenke til nyhetsbrev.
Vi har publisert følgende innlegg på nettsiden gjennom året:


Nå er Friluftsloven og Allemannsretten god å ha!



Støtteordninger til Frivillige Organisasjoner



Tid for nærtur



Lakseparasitten Gyrodactylus salaris



Naturlig laksefiske i Åroselva under press



Verdens miljødag 5. juni



Nye naturreservater i Buskerud



Regulering av holsvassdragene



Arealer for Natur og Friluftsliv



En lovendring kan føre til mer tap av natur



Er jakt bærekraftig?



Ta vare på strandsonen



TV-Aksjonen 2020 mot plast i havet!



Hvorfor er myra så viktig?



Når våre populære bade- og rekreasjonsområder går tapt…



Endelig ny metode for konsekvensutredninger for klima- og miljøverdier!



Viken skal utvikles bærekraftig og på lag med naturen

Nyhetsbrev
Forum for natur og friluftsliv Buskerud sitt nyhetsbrev er en del av vårt arbeid med å spre relevant
informasjon og kunnskap om natur- og friluftsliv. Nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som
omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. Noen nasjonale saker forekommer også. Målet er å
sende ut månedlig nyhetsbrev med faste spalter med nyheter, høringer og arrangementer.
I 2020 har vi sendt ut et nyhetsbrev hver måned (utenom fellesferien i juli) fra Høgås sin oppstart i
mars 2020 og ut året. Nyhetsbrevet sendes ut siste dagen i måneden og oppsummerer viktige naturog friluftslivsaker som har pågått siste måneden, høringssaker, høringsfrister og kommende
arrangementer.

Sosiale medier
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FNF-B har delt artikler, nyhetsbrev og andre relevante saker på Facebook-siden til FNF Buskerud
gjennom året. Vi har også likt andres innlegg som deles i sosiale medier.
Vi har delt 118 innlegg gjennom året.
345 personer følger siden vår.

Oversikt over reaksjoner på Facebook 2020 (overordnet tendens):

Annet
Laget innspillshefte sammen med FNF Viken om hva FNF er. Heftet er trykket, og sendt per post og
mail til aktuelle politikere i Viken.
Bestilt brosjyrer og plakater om allemannsretten fra Miljødirektoratet på vegne av DNT Drammen
Omegn.
Holdt kurs om allemannsretten på Friluftsleir for flerkulturelle barn i regi av DNT Drammen Omegn.
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3 ORGANISATORISK
3.1 Formelt tilsluttede organisasjoner
Disse 13 organisasjonene har signert tilslutningserklæringen:














DNT Drammen og Omegn
DNT Ringerike
Kongsberg og Omegns Turistforening
Naturvernforbundet i Buskerud
Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud
Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund
Buskerud KFUK- KFUM- Speiderne
Oslofjordens Friluftsråd
Buskerud Orienteringskrets
NOF avd. Buskerud
Buskerud Botanisk forening
Drammen klatreklubb
NOTS Drammen og omegn

3.2 ÅRSMØTE
Årsmøte ble avholdt 10. mars på Friluftslivets Hus i Drammen.

Til stede:
Espen Søilen, Oslofjordens friluftsråd
Hege Ballari Rindal, DNT Ringerike
Anne-Mette Kirkemo, NJFF Buskerud
Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud
Linda Verde, Buskerud Orienteringskrets
Torbjørn Hals, Buskerud Orienteringskrets
Thomas André T. Sveri, Fylkeskoordinator
Kaja Høgås, Fylkeskoordinator (Vikar)

Saker:
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01-20: Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
02:20: Godkjenning av innkalling og sakspapirer
03:20: Godkjenne årsmelding for 2019.
04:20: Godkjenne regnskap for 2019.
05:20: Godkjenne revisor.
06.20: Vedtektsendring.
07:20: Årsplan for 2020
08:20: Orientering endringer i kommunikasjonsplan for 2020
09:20: Intensjon om sammenslåing til Viken
10:20: Arbeidsform FNF Buskerud
11:20: Valg og godkjenning av nytt styre i FNF Buskerud

3.3 Styret
Etter 10.03-2020 har styret hatt følgende sammensetning:
Styreleder:

Anne-Mette Kirkemo,

NJFF Buskerud

Medlem 2 år: Martin Lindal,

Naturvernforbundet i Buskerud

Medlem 2 år: Espen Søilen,

Oslofjordens friluftsråd

Medlem 1 år: Hege Rindal (Axel Holt fra 13. november)

DNT Ringerike

Medlem 1 år: Frode Løset,

Ringerike O-lag

Varamedlem: Per Øystein Klunderud,

Naturvernforbundet i Buskerud

Varamedlem: Simon Torgersen,

DNT Drammen og Omegn

Varamedlem: Knut Johan Ruud,

NJFF Buskerud

Varamedlem: Ingemar J. Haverstad

Buskerud orienteringskrets

Varamedlem: Martin Pedersen

Oslofjordens friluftsråd

3.4 Administrasjon
FNF Buskerud ble i 2020 driftet fra FNFs kontorsted i Friluftslivets Hus, samlokalisert med DNT
Drammen og Omegn. Koordinator Thomas André T. Sveri var ansatt i 100% stilling. På grunn av 90 %
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sykemelding hos koordinator, ble det fra 1. mars satt inn vikar i 100% stiling. Vikaren som ble ansatt
er Kaja Høgås og har bakgrunn som statsviter.

4. ØKONOMI
Den økonomiske situasjonen til FNF Buskerud er tilfredsstillende. Årsresultatet for 2020 viser et
overskudd på 9276,- mot et budsjettert underskudd på 0,-. Egenkapitalen er på 296.826,Mottatt tilskudd fra Fylkeskommunen og Friluftslivets uke.
For å lykkes er FNF Buskerud avhengig av en fortsatt offensiv satsing både fra styret nasjonalt og
fylkeskommunen for videre 100% drift av FNF Buskerud.

5. Signatur styret og koordinatorer
Anne-Mette Kirkemo, NJFF Buskerud
Martin Lindal, Naturvernforbundet
Martin Lindal (14. Apr. 2021 15:02 GMT+2)

Espen Søilen, Oslofjordens friluftsråd
Axel Holt, DNT Ringerike

Axel J. Holt

Axel J. Holt (10. Jun. 2021 13:06 GMT+2)

Frode Løset, Buskerud orienteringskrets
Frode Løset (4. May. 2021 07:54 GMT+2)

Kaja Høgås

Thomas André Sveri

Vikarierende Fylkeskoordinator

Fylkeskoordinator

FNF Buskerud

FNF Buskerud
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