Årsplan 2022

Forum for natur og Friluftsliv - Oslo
Formål
FNF Oslo skal være et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene i kommunen, og arbeide for å styrke
organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Oslo kommune.

Forum og Samarbeid
FNF Oslo skal være et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene i kommunen, og skal i 2022:
-

Jobbe for å trekke våre medlemsorganisasjoner mer inn i arbeidet og bistå disse etter deres behov.
Arrangere møter for å belyse og diskutere viktige natur- og friluftslivssaker der dette er hensiktsmessig.
Bistå faglig på høringsuttalelser når det er behov for det.

FNF Oslo skal også i samarbeid med FNF Akershus gjennomføre en ny møterunde med de tilsluttede
organisasjonene.

Informasjon
FNF Oslo skal i 2022 fortsette å informere medlemsorganisasjonene om saker, arrangementer, aktiviteter og
ordninger som angår disse.
-

FNF Oslo skal informere organisasjonene om relevante planer og saker knyttet til naturmangfold,
friluftsliv og arealbruk i kommunen.
FNF Oslo skal informere organisasjonene om relevante arrangement, seminar, kurs o.l. som arrangeres i
regionen og på landsbasis.
Nyhetsbrevet Friluftsnytt skal fortsatt utsendes hver 14. dag, og innhold og utforming skal kontinuerlig
videreutvikles og tilpasses ettersom behov og aktualitet endres.

Kompetanse
FNF Oslo skal være et kompetanseorgan som kan bistå organisasjonene med faglige støtte og
kompetansehevende kurs, seminarer og lignende, og vil i 2022 fortsette kurssamarbeidet med FNF Akershus.

Organisasjon og strategi
FNF Oslo skal i 2022 i større grad fokusere på arealene innenfor byggesonen, nærmere bestemt arealene som
angår natur og friluftslivinteresser. I første omgang vil vi arrangere et seminar i forbindelse med årsmøtet hvor vi
vil legge grunnlaget for det videre arbeidet. Det er også et mål å fortsette samarbeidet med FNF Akershus. Gitt at
Viken nå oppløses er det også naturlig at man gjenopptar arbeidet med en eventuell sammenslåing av FNF Oslo
og FNF Akershus.
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