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Kontaktinformasjon til det enkelte FNF innes på:

www.fnf-nett.no
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FNF skal gjøre organisasjonene bedre og gi de en ramme
for å skape samarbeid, og drøfte felles utfordringer. FNF
skal også bidra til å øke organisasjonenes kompetanse,
slik at de kan avgi høringsuttalelser alene, eller sammen
med andre i forumet.
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Ikke en organisasjon, men et forum
Hvis du er aktiv i en vanlig frivillig organisasjon
kreves det litt omstilling for å forstå forum-tanken.
FNF er en møteplass og et servicekontor for de
tilsluttede organisasjonene. FNF jobber først og
fremst med naturfaglige spørsmål.
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Denne lille brosjyren gir en kort innføring i FNF-arbeidet.
Du finner mer informasjon på www.fnf-nett.no. Du kan
også kontakte dagligleder@fnf-nett.no enten du vil ha
råd, veiledning, eller avtale et besøk. FNF sine styringsdokumenter gir svar på mange spørsmål. Les disse
grundig for å få eierskap til forumets arbeid.
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VELKOMMEN TIL FNF

Hvem «eier» FNF?
Lokalt er FNF driftet av tilsluttede organisasjoner. Men nasjonalt er FNF
opprettet av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund,
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund og Norsk
Friluftsliv. Disse utøver sitt «eierskap» gjennom et nasjonalt styre,
legger føringer og rammer for arbeidet lokalt og jobber for
finansiering av FNF arbeidet.
Hvem bestemmer i FNF?
De lokale organisasjonene legger planer for arbeidet gjennom sitt årsmøte,
og etablerer et styre. Styret følger opp årsmøtets planer, og ser til at lokalt
arbeid er innenfor nasjonale rammer. Koordinator er sekretær for styret, og
bistår organisasjonene faglig. Koordinatoren er ansatt av FNF nasjonalt.
Daglig leder i FNF nasjonalt er koordinatorens nærmeste
overordnede og forvalter arbeidsgivers styringsrett.
Normalt er lokal styreleder den som koordinatoren forholder seg til mellom styremøtene,
for å drøfte sakene. Når det lokalt er ulikt
syn på prioritering av koordinatorens
oppgaver, blir prioritering besluttet av
arbeidsgiver – ved daglig leder.

Hva mener FNF?
I utgangspunktet er det de tilsluttede organisasjonene som har
naturpolitiske meninger. FNF skal bistå dem i å fremme disse.
Når FNF avgir høringsuttalelser skal det derfor komme tydelig
frem hvilke organisasjoner som står bak uttalelsen. Når det er
ulikt syn blant organisasjonene i saker, bør FNF være forsiktig
med å avgi felles uttalelser. Imidlertid kan FNF godt gi bistand,
faglig støtte og råd til organisasjoner med ulikt syn, slik at de
styrker kvaliteten på sine høringsuttalelser.
Styremedlemmer i FNF-forumet har som hovedoppgave å
bidra til at regionale tilsluttede organisasjoner blir bedre.
Man er representant for en bredde av organisasjoner og
skal ivareta interesser, også for andre organisasjoner enn den
man kommer fra selv. Det kreves vidsyn, diplomatiske evner,
kreativitet, framdrift og evne til å se større sammenhenger.
Man skal også motivere andre til det samme.
Takk for at du stiller deg til tjeneste for FNF arbeidet!
Hilsen det nasjonale styret

