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Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal 

Tlf.: 91146560 E-post: trondelag@fnf-nett.no  

Årsmøte FNF Trøndelag 2021 
 

Sted: Digitalt (Teams)  

Dato og tid: 9. mars 2021, klokken 19:00 

Innkalling sendt til: Representanter for alle FNF Trøndelags medlemsorganisasjoner.   

 

Saksliste 
1. Godkjenning av innkalling.  

 

2. Godkjenning av saksliste. 

 

3. Valg av ordstyrer  

 

4. Valg av referent.  

 

5. Valg av representanter som signerer protokollen.  

 

6. Godkjenning av årsmelding for 2020. 

 

7. Godkjenning av regnskap for 2020.  

 

8. Vedta årsplan 2021. 

 

9. Vedta budsjett for 2021. 

  

10. Strategiplan 2019 – 2023. Styret foreslår at årsmøtet tar gjeldende strategiplan vedtatt på 

årsmøtet 2019 til orientering.  FNF nasjonalt har utarbeidet en ny mal som i større grad 
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knytter årsplan og strategiplan opp mot hverandre. Styret foreslår at det innledes en prosess 

for å utarbeide en ny fireårig strategiplan som kan legges frem på årsmøtet 2022. Dette vil 

kunne gi et planverktøy som er mer intuitivt og tilpasset dagens krav. (se mal i vedlegg 6) 

 

11. Innkomne saker 

 

12. Velge revisor. Styret innstiller Kristin Ystgård Jenssen hos Steinkjer Regnskap AS som FNF 

Trøndelags revisor. 

 

13. Valg av styre. 

Parentes angir hvor lenge kandidaten har igjen av perioden eller om vedkommende er på 

valg. 

Nina Pettersen, leder, Nord-Trøndelag Turistforening    (1 år igjen i styret, på 

valg som leder) 

Henry Skevik, Røde Kors Nord-Trøndelag    (1 år igjen) 

Marte Fandrem, Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga  (1 år igjen) 

Brit Solli Isachsen, Trondheim Turmarsjforening   (1 år igjen) 

Knut E. Werkland, NJFF Sør-Trøndelag     (går ut) 

Ingerid Angell-Petersen, Naturvernforbundet i Trøndelag  (på valg for 2 år) 

Inga Saur, NJFF Nord-Trøndelag      (på valg for 2 år) 

 

 

 

Fredrik Fredriksen 

Koordinator  

FNF Trøndelag 
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Årsmelding 2020 

Organisatorisk 
Tilsluttede organisasjoner 

4H Trøndelag, Det norske hageselskap i Trøndelag, Naturvernforbundet i Trøndelag, Nord-Trøndelag 

Turistforening, Trøndelag krets av Norges speiderforbund, Nord-Trøndelag orienteringskrets, Nord-

Trøndelag Røde Kors, Norges Jeger og Fiskerforbund Nord-Trøndelag, Norsk Ornitologisk Forening 

Trøndelag, Trondhjems Turistforening, Norges jeger og fiskerforbund Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk 

Forening Trøndelagsavdelinga, Syklistenes landsforening Trondheim, Trondheim Kajakklubb, 

Trondheim Turmarsjforening Framtiden i Våre Hender Trondheim og Bioveier i byen. Til sammen 

representerer disse organisasjonene cirka 45 000 medlemmer i Trøndelag.  

Styret 

Følgende personer sitter i FNF Trøndelags styre: Nina Pettersen fra Nord-Trøndelag Turistforening 

(leder), Ingerid Angell-Petersen (Naturvernforbundet i Trøndelag), Knut E. Werkland (NJFF-ST), Henry 

Skevik (Røde Kors Nord-Trøndelag), Marte Fandrem (Botanisk forening Trøndelagsavdelinga) og Brit 

Solli Isachsen (Trondheim Turmarsjforening).  

I 2020 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 27 saker av styret. To av styremøtene ble avholdt i 

Stjørdal mens resten var digitale. Årsmøtet ble gjennomført 27. februar i FNFs lokaler i Stjørdal. 

Måloppnåelse årsplan 
Lakseoppdrett og påvirkning på villaks og sjøørret. Vi har levert uttalelser mot etablering av to 

forskjellige oppdrettsanlegg i hhv. Nærøysund (lokalitet «Slåttvika) og Flatanger (lokalitet 

«Skreiungan»). Våre innspill til «Slåttvika» samsvarer med både Fylkesmannens og Mattilsynets 

vurderinger, og søknaden har nå blitt avslått. Det har per februar 2021 ikke kommet avklaring rundt 

søknad på lokalitet «Skreiungan». I tillegg til disse to har vi bedt Fylkesmannen om en 

lovlighetskontroll knyttet til et vedtak i Leka kommune om etablering av oppdrett på Sklinna. Etter 

dette endret Leka kommune sitt vedtak slik at en lovlighetskontroll ikke var nødvendig. Det er 

foreløpig usikkert hvilket utfall saken vil få, men det er store naturverdier på spill og det vil være 

aktuelt å klage om det tillates oppdrett i dette området. På nettsiden til FNF Trøndelag er det skrevet 

en utfyllende nyhetssak som redegjør mer om FNF Trøndelags arbeid med oppdrettssaker i 2020. 

Regionale planer og strategier som berører natur og friluftsliv. Det er sendt inn uttalelse til regional 

plan for arealbruk i Trøndelag, samt deltatt på et dialog- og drøftingsmøte med fylkeskommunen om 

samme plan. FNF har fått gehør for mange innspill og vil takke Fylkeskommunen for god medvirkning 

gjennom 2020. Arbeidet med denne planen vil fortsette utover i 2021.  
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Bevaring av nærnatur. Det er levert uttalelser til to høringer knyttet til massedeponier i 

Trondheimsregionen som begge angår nærnatur og nærfriluftsliv. Det er også utført arbeid for å 

bevare Saltøya i Stjørdal samt gitt innspill til kartlegging av friluftslivsområder i Stjørdal.  

Etablering av sti- og løypeplaner, felles initiativ fra FNF og fylkeskommunen. Har ikke dukket opp 

konkrete planer å spille inn på, men tematikken er diskutert gjennom FNF-organisasjonenes 

deltakelse på fylkeskommunens friluftsforum. 

Utbygging av kraft og andre inngrep i villmarksområder. Som i 2019 har 2020 vært et år med mye 

vindkraft på agendaen. «Vindkraftsaken» er svært omfattende, og det har derfor vært godt 

forankret i FNF-styret at mye av ressursene har gått med til dette. Vi har levert uttalelse mot 

utsettelse av fristen for Innvordfjellet vindkraftverk i tillegg til å ha levert innspill til endring av 

konsesjonssystemet for vindkraft på land. Vi har også deltatt og holdt appell til Olje- og 

Energidepartementet. Samtidig har administrasjonen bistått organisasjonene med kunnskap samt 

utarbeidelse av diverse medieutspill. Måloppnåelsen knyttet til kunnskapsformidling- og 

påvirkningsarbeid i vindkraftsaken vises tydelig gjennom spørreundersøkelser som viser stor folkelig 

motstand i Norge og spesielt i Trøndelag hvor vi har bygget ned mye natur. Vi har også hentet inn 

bilde- og videomateriale som vil være en del av langsiktig opplysnings- og påvirkningsarbeid. I tillegg 

ble en planlagt befaring avlyst grunnet økt smitte (covid-19).  

Vannmiljø og vilkårsrevisjoner. Har deltatt på befaring og levert uttalelse til revisjon i Lundesokna, 

samt levert uttalelse til vilkårsrevisjon i Søavassdraget.  

Oppfølging av marin verneplan. Har ikke blitt prioritert i FNF, men har blitt fulgt av 

medlemsorganisasjoner på egenhånd (for eksempel marint vern på Ytre Vikna).  

Motorferdselsaker med konsekvenser for natur og friluftsliv. Har levert uttalelser til 

motorferdselssaker i Melhus, Selbu og Holtålen. Det er også jobbet med en kronikk som ble publisert 

i Adressa rett over nyttår i 2021. Administrasjonen har gjennom året hevet kunnskapsnivået om 

snøscooterløyper og gjeldende lovverk, og har samtidig hatt tett dialog med fylkeskommunen og 

fylkesmannen om å bedre kunnskapsgrunnlaget. Dette ligger an til å resultere i oppdaterte og 

interaktive kart som viser samlet belastning av rekreasjonsløyper i Trøndelag.  

Samarbeid med fylkeskommunen.  

Administrasjonen synes dette samarbeidet fungerer godt, og i 2020 har vi blant annet bidratt med 

kunnskapsgrunnlag og høringsinnspill til regional plan for arealbruk og hatt en dialog knyttet til 

motorferdselskonflikter med friluftsliv. FNF har ikke en formell talerett på vegne av 

medlemsforeningene og skal ikke være en erstatter for de forskjellige foreningers direkte kontakt 

med fylkeskommunen, men i enkelte tilfeller er det likevel hensiktsmessig at FNF samordner innspill. 

Det gjør arbeidet lettere både for medlemmene våre, og saksbehandlerne på fylkets hus. 

Fylkeskommunen, FNF-administrasjonen og medlemsorganisasjonene har årlig et i møte i et 

uformelt trøndersk friluftsforum hvor aktuelle saker som fylkeskommunenes friluftslivsavdeling 

jobber med er tema. FNF har stilt med lokaler på Stjørdal og håper å fortsette å få være «vertskap» 

for dette gode initiativet i årene fremover.  

 

Møter og arrangementer.  

Grunnet utbruddet av Covid-19, har FNF Trøndelag hatt et annerledes år. Vanligvis brukes det en del 

tid på å koordinere Friluftslivets uke, men dette valgte styret å prioritere bort grunnet 
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smittevernsrisiko. Administrasjonen har deltatt på langt færre fysiske møter og arrangementer enn 

tidligere og ser at det går utover en del av målene FNF har. Samtidig har den «nye» digitale 

hverdagen gjort at det er en lavere terskel for å avholde videomøter med for eksempel politikere i 

distriktene, organisasjoner og andre samarbeidspartnere. Det vil være relevant å ta med seg mye av 

denne erfaringen inn i en mer normal arbeidshverdag. 

Høringsuttalelser 
• Høringsuttalelse til Meraftasåsen steinbrudd på vegne av Trondhjems Turistforening og 

Naturvernforbundet i Melhus 

• Høringsuttalelse til søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Innvordfjellet vindkraftverk på 

vegne av Naturvernforbundet i Trøndelag, NJFF Nord- Trøndelag, Norsk Botanisk forening 

Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk forening Trøndelag og Nord-Trøndelag 

Turistforening 

• Høringsuttalelse akvakultur Slåttvika på vegne av Naturvernforbundet i Trøndelag og NJFF 

Nord-Trøndelag 

• Innspill til Stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft på vegne av 

Naturvernforbundet i Trøndelag, NJFF Sør-Trøndelag, NJFF Nord-Trøndelag, Norsk Botanisk 

forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag, Trondhjems 

Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening 

• Innspill til planprogram for kommuneplanens arealdel i Stjørdal kommune på vegne av Norsk 

Ornitologisk Forening Stjørdal, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal Jeger- 

og Fiskerforening 

• Høringsuttalelse til vilkårsrevisjon Lundesoknavassdraget på vegne av NJFF Sør-Trøndelag, 

Naturvernforbundet i Trøndelag, Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga og 

Trondhjems Turistforening 

• Høringsuttalelse til vilkårsrevisjon Søavassdraget på vegne av NJFF Sør-Trøndelag og 

Naturvernforbundet i Trøndelag 

• Høringsuttalelse til rullering av forvaltningsplan i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og 

Stråsjøen-Prestøyan naturreservat på vegne av Nord-Trøndelag Turistforening, Trondhjems 

Turistforening og Naturvernforbundet i Trøndelag 

• Høringsuttalelse til utredning av massedeponi i Trondheimsområdet på vegne av 

Trondhjems Turistforening, Trondhjems turmarsforening, Norsk botanisk forening 

Trøndelagsavdelinga, Naturvernforbundet i Trøndelag og Bioveier i Byen 

• Lovlighetskontroll av vedtak vedrørende oppdrett i Leka kommunestyre på vegne av Norsk 

ornitologisk forening avd. Trøndelag og Naturvernforbundet i Trøndelag 

• Høringsuttalelse til forslag om snøscooterløype i Holtålen kommune på vegne av 

Trondhjems Turistforening og Naturvernforbundet i Trøndelag 

• Høringsuttalelse til nye og endrede rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu på vegne av 

Naturvernforbundet i Trøndelag, Nord-Trøndelag Turistforening, Trondhjems Turistforening 

og Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag. 

• Høringsuttalelse til søknad om ny lokalitet for akvakultur ved Skreiungen, Flatanger på vegne 

av Naturvernforbundet i Trøndelag, Naturvernforbundet i Namdalen og Norges jeger og 

fiskerforbund Nord-Trøndelag 

• Innspill til regional plan for arealbruk i Trøndelag fra FNF Trøndelag 
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Notater, bidrag og media 
• Skrevet leserinnlegg om Saltøya Industriområde 

• Koordinert redaksjonell reportasje om Saltøya industriområde 

• Bidratt til leserinnlegg om holdningen til vindkraft på land 

• Diverse arbeid opp mot stortingspolitikere på trøndelagsbenken i forbindelse med endring 

av konsesjonssystemet for vindkraft på land 

Representasjon 

• Deltatt på sjøørretkonferanse 

• Deltatt på trøndersk klima- og naturkonferanse 

• Holdt presentasjon for NJFFs om vårt syn på deres rolle som miljøorganisasjon, samt deltatt i 

påfølgende arbeidsmøte om tematikken 

• Holdt digital presentasjon om vindkraft på regionssamling i FNF Nordland, FNF Troms og FNF 

Finnmark 

• Befaring med NVE vedrørende vilkårsrevisjoner i Lundessokna 

• Møte med Trondheim kommune om Grønn strek 

• Innspillmøte med Stjørdal kommune om kartlegging av friluftslivsområder 

• Bildebefaring Storheia vindkraftverk 

• Møte i vannområdeutvalget for Stjørdalsvassdraget 

• Fulgt med på en rekke Webinarer om blant naturrestaurering, FNs bærekraftsmål mm.  

Økonomi 
I 2020 har vi hatt et overskudd på ca. 40 000 kroner. Vi budsjetterte med å havne i balanse. Lavere 

møte- og reisevirksomhet grunnet Covid-19 forklarer en stor del av overskuddet. På inntektssiden 

bortfalt en del av grunnlaget da Friluftslivets Uke ble bortprioritert av smittevernhensyn. 

Dekningsbidraget vårt ble litt bedre enn budsjettert med på grunn av momskompensasjon. Se 

vedlagt regnskap for utfyllende informasjon.  

 

_______________  ________________  ________________ 

Nina Pettersen   Ingerid Angell-Petersen  Henry Skevik 

Leder    Medlem   Medlem 

  

________________  ________________  ________________ 

Knut E. Werkland  Marte Fandrem   Brit Solli Isachsen 

Medlem   Medlem   Medlem 

 

________________ 

Fredrik Fredriksen 

Koordinator 
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Resultatregnskap
Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag

916 627 831 Rapport Rapport Budsjett % av budsj

2020 Notenr. 2019 2020

INNTEKTER
FNF nasjonalt -205 000                               -150 000                                       -200 000                                       103 %

Tilskudd fra fylkeskommunen -100 000                               -100 000                                       -100 000                                       100 %

Tilskudd fra Norsk Friluftsliv -                                        -                                                 

Statstilskudd -                                        -                                                 

Andre tilskudd -                                        -                                                 

Mva-kompensasjon -21 819                                 -21 568                                         -15 000                                         145 %

Arrangementsinntekter/ salg -                                        -50 000                                         -25 000                                         0 %

Andre inntekter mva-fri -                                        -348                                              

Inntekter mva-pliktig -                                        -                                                 

Sum driftsinntekter -326 819                               -321 916                               -340 000                               96 %

Prosjektinntekter

Sum inntekter drift og prosjekter -326 819                               -321 916                               -340 000                               96 %

KOSTNADER
Arrangementsutgifter -                                        20 742                                  15 000                                  0 %

Vareinnkjøp for videresalg mva-fri -                                        -                                        

Vareinnkjøp for videresalg mva-pliktig -                                        -                                        

Tilskudd til lag og foreninger -                                        -                                        

Lønns- og personalkostnader 200 482                                1                200 000                                200 000                                100 %

Husleie og kontorkostnader 46 496                                  6                44 664                                  45 000                                  103 %

Møter 11 719                                  15 681                                  24 000                                  49 %

Reiseutgifter 15 152                                  4                29 602                                  32 000                                  47 %

Revisjon, fremmedtjenester 1 938                                    1 938                                    2 000                                    97 %

Reklame/ annonser -                                        -                                        

Friluftslivets Uke -                                        -                                        

Andre driftskostnader 10 618                                  5                27 760                                  22 000                                  48 %

Sum driftskostnader 286 406                                   340 386                                   340 000                                   84 %

Prosjektkostnader

Sum kostnader drift og prosjekter 286 406                                340 386                                340 000                                84 %

Resultat før finans -40 413                                    18 470                                     -                                           

overskudd underskudd

FINANS

Finansinntekter -937                                      -1 014                                   

Finanskostnader 138                                       -                                        

Netto finans -799                                      -1 014                                   -                                        

ÅRSRESULTAT -41 212                                    17 456                                     -                                           

7



Balanseregnskap Per 31.12 2020

Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag

916 627 831

2020 Notenr 2019

EIENDELER

Anleggsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 

Sum anleggsmidler -              -              

Omløpsmidler

Fordringer 36 830        

Andre fordringer 

Sum fordringer -              36 830        

Bankinnskudd, kontanter og lignende 443 956       2 377 674       

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 443 956       377 674       

Sum omløpsmidler 443 956       414 504       

SUM EIENDELER 443 956       414 504       

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital pr 1/1 396 493       3 413 949       

Sum opptjent egenkapital (årets overskudd) 41 212        -17 456       

Sum egenkapital 31/12 437 705       396 493       

Gjeld

Leverandørgjeld 6 251          18 011        

Bundne midler

Annen kortsiktig gjeld 

Langsiktig gjeld

Sum gjeld 6 251          18 011        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 443 956,00  414 504       

Sted, dato

Signatur Signatur Signatur

Nina Pettersen Brit S. Isachsen Ingerid A Pettersen

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Signatur Signatur Signatur

Henry Skevik Knut Werkland Marte Fandrem

Styremedlem Styremedlem Styremedlem
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Noter til regnskapet 2020

Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag

916 627 831 Kommentarer:

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Dette er en forventning. Det kan være nyttig å se på f.eks. "Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner"

http://www.fordelingsutvalget.no/element_db/236_oekonomihandbok.pdf

Note 1 Lønnskostnader og personal

Note 2 Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

2020 2019

Bankkonto (bank navn) 147 738                82 207                

Plasseringskonto (bank navn) 296 218                295 467             

443 956          377 674         

Note 3 Egenkapital

Egenkapital 1/1 396 493                

Årets resultat 41 212                  

Egenkapital 31/12 437 705          

Note 4 Reiseutgifter

FØY TIL EKSTRA NOTER TIL ALT SOM SKAL FORKLARES, SE KOMMENTARER UNDER RESULTATREGNSKAP.

Reising ifm representasjon 3152

Utfgiftsdekning styreleder 12 000

15152

Note 5 andre driftskostnader

Telefon 10618,16

10618,16

Note 6 husleie og kontorkostnader

Andre kontorkostnader 7066

Leie lokale 39430

46496

Foreningen er skattefri og det er ikke beregnet skatter. Dersom FNF-en er mva-pliktig for deler av virksomheten, bør det legges til en opplysning om dette avsnittet. Spesifiser i så fall hvilken del av virksomheten som er 

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.

Merk at FNF i fylket ikke skal søke.  I Resultatregnskapet kan refusjon av fjorårets mva enten inntektsføres på en egen linje,  eller som en del av tilskuddet fra FNF 

sentralt.

Inntektsføring skjer på tilsangstidspunktet. Evt. prosjektinntekter inntektføres i takt med gjennomføringen, 

overskytende mottatte prosjektmilder balanseføres som bunde milder. Kostnader utgiftsføres i regelen på 

fakturadato. 

Det er mulig å utgiftsføre investeringer i varige driftsmidler som koster over 15.000, men da må dere endre  teksten slik at den stemmer. Dersom dere har 

anleggsmidler som skal avskrives må dere gjøre rede for prinsippene som er fulgt. Sannsynligvis har de færreste FNFer behov for å avskrive. Da gjelder at kostnader 

føres på fakturadato eller hvis det ikke er fakturadato, da man påtok seg kostnaden. 

Kortsiktig gjeld balanseføres på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn 

ett år etter balansedato.

Dette er et generelt prinsipp. Men vi antar at de fleste FNFene ikke har langsiktig gjeld. Men de fleste vil ha regninger som ble kostnadsført før nyttår og betalt etter. 

Utlegg som skal refunderes etc. Dermed vil de fleste ha kortsiktig gjeld som altså skal oppgis til pålydene.

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.

Fordringer er beløp som FNF-en har til gode fra andre, også FNF sentralt. Disse prinsippene er der for å sikre at regnskapet skal vise hva man faktisk kan regne med å 

få inn fra skyldnere, slik at regnskapet ikke skaper et falskt godt inntrykk av FNF-ens økonomiske stilling.

FNF nasjonalt har arbeidsgiveransvaret for alle FNF-koordinatorene og ivaretar pensjonsforpliktelser, 

forsikring, lønn mv. Opplysinger om dette framkommer av regnskapet til FNF nasjonalt.

Spesifiser hvem som har mottat hvor mye, dersom dette ikke stemmer.  Refusjon av dokumenteret utlegg skal ikke føres opp.

Fyll inn det som passer, slik at det blir en hel og korrekt setning..

Øremerkede tilskudd som er knyttet til ennå ikke gjennomførte aktiviteter føres som gjeld og er ikke en del av egenkapitalen.

Legg til flere konti hvis nødvendig, slik at alle blir vist

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 100% stilling i året.

Det er gitt en forholdsmessig dekning av reisekostnader til styreleder på kroner 12 000. Bokført under 

"reiseutgifter" (710)
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Årsplan 2021 

Saksarbeid 
Følgende tema foreslås som prioriterte arbeidsområder for FNF Trøndelag i 2021: 

- Vindkraftutbygging i trøndersk natur. 

- Inngrep som berører inngrepsfrie og villmarkspregete naturområder og øvrig verdifull natur 

(innkommet forslag) 

- Lakseoppdrett og bevaring av villaks og sjøørret. 

- Regionale planer og strategier som berører natur og friluftsliv.  

- Bevaring av nærnatur.  

- Motorferdselsaker med konsekvenser for natur og friluftsliv. 

- Vannmiljø og vilkårsrevisjoner i vassdrag. 

Arbeidet består i å levere gode og relevante høringsuttalelser med faktagrunnlag, og oppfølging av 

sakene politisk. FNF Trøndelag skal også søke deltakelse i relevante arbeidsgrupper for oss og berørte 

medlemsforeninger.  

Møter og arrangementer 
- Det bør avholdes minst 5 styremøter i 2021.  

 

- Det skal avholdes minst ett fellesmøte for medlemsorganisasjonene i FNF Trøndelag med et 

aktuelt tema relatert til våre interesseområder.  

 

- FNF Trøndelag tar sikte på å ha dialogmøter med en eller flere politikere fra minst to 

kommuner om relevante saker som angår FNF Trøndelag.  

 

- FNF Trøndelag deltar på friluftslivsmøter hos Fylkeskommunen sammen med de andre 

friluftsorganisasjonene.  

 

- FNF Trøndelag skal prøve å initiere et møte med Fylkeskommunen med fokus på 

naturmangfold i regional arealplanlegging. (Innkommet forslag) 

 

- FNF Trøndelag arrangerer møte med Fylkesmannen for medlemsorganisasjoner som ønsker å 

delta her. Tema er relevant forvaltningspraksis og drøfting av dagsaktuelt saksarbeid.  
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- Friluftslivets Uke 2021 (FU) gjennomføres på samme måte som i tidligere år. FNF Trøndelag 

må tilstrebe at arrangementer hvor vi er arrangører gjennomføres på en godt planlagt måte, 

underforstått at nødvendige krav til fasiliteter og informasjon er tilfredsstillende ivaretatt.  

 

- FNF Trøndelag bør delta på møter hos medlemsforeningene våre for å opprettholde kontakt 

og holde FNF i medlemmenes bevissthet når det oppstår saker som de trenger bistand til å 

jobbe med.  

 

- Administrasjonen og styremedlemmer deltar på FNF-samlinger, og administrasjonen bør 

også søke å delta på samlinger med omkringliggende FNFer slik man tidligere har deltatt på 

adventsseminarer i regi av FNF Troms. 

 

- Administrasjonen og medlemmer i FNF Trøndelag bør delta på aktuelle og relevante 

befaringer når slike gjennomføres.  
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BUDSJETTFORSLAG FNF Trøndelag 2021

Regnskap Noter Budsjett

INNTEKTER 2020 2021

FNF nasjonalt -205 000,00        220 000,00-kr   

Tilskudd fra fylkeskommunen -100 000,00        100 000,00-kr   

Andre tilskudd -                      1 25 000,00-kr     

Mva-refusjon -21 819,00          15 000,00-kr     

Sum inntekter drift og prosjekter -326 819,00        360 000,00-kr   

KOSTNADER

Arrangementsutgifter 1 15 000,00kr     

Lønns- og personalkostnader 200 482,00         2 200 000,00kr   

Husleie og kontorkostnader ikke betalt MVA 39 430,00           50 000,00kr     

Administrative møter 5 712,00             3 10 000,00kr     

Telefon 10 618,00           12 000,00kr     

Reiseutgifter 15 152,00           4 35 000,00kr     

Representasjon/ seminarer 6 007,00             5 14 000,00kr     

Data/EDB/Kontormateriell 7 066,00             10 000,00kr     

Revisjon av regnskap 1 938,00             2 000,00kr       

Andre driftskostnader -                      12 000,00kr     

Sum driftskostnader 286 405,00            360 000,00kr   

Resultat før finans -40 414,00             -kr                

Overskudd

Bruk negative tall for inntekter.

Noter Bruk postivte tall for kostnader.

1: Friluftslivets uke utgikk grunnet covid-19

2: Egenandel lønnsmidler FNF Trøndelag. Hvert fylke bidrar med kroner 100 000 pr. ansatt

3: Styremøter og årsmøter, og reiser ifm disse. 

4: Bilkjøring og reise som ikke innebefatter seminarer og adm møter. Utgiftsdekning til styreleder

5: Møter med samarbeidspartnere. Reising og deltakeravgift på seminarer
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Forum for Natur og Friluftsliv – Trøndelag 

Strategiplan 2019 – 2023 

Om FNF Trøndelag  

FNF Trøndelag (FNF-T) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene 

i Trøndelag. FNFene i Trøndelag ble etablert i 2001 som en del av et nasjonalt nettverk 

finansiert av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet – KLD). FNF-T 

mottar også noe driftstøtte fra Trøndelag fylkeskommune 

FNF Trøndelags drift skal være i henhold til gjeldende styringsdokument (vedlegg) for alle 

FNF vedtatt av den nasjonale styringsgruppa og egne vedtatte retningslinjer.  

FNF Trøndelag skal være et forum og en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttete 

organisasjonene, og styrke deres arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Det skal 

legges opp til kompetanseoppbygging i organisasjonene og bygges et felles 

kompetansenettverk innen natur og friluftsliv. FNF Trøndelag skal ha god kontakt med lokale 

og regionale myndigheter og påvirke i relevante plan- og saksprosesser.  

FNF nasjonalt ivaretar arbeidsgiveransvaret for koordinator og rådgiver, mens styret i FNF 

Trøndelag følger opp det faglige arbeidet og er budsjettansvarlig for drift av FNF Trøndelag. 

Kontorsted for FNF Trøndelag er i Stjørdal.  

Arbeidsfordeling i administrasjonen 

I 2019 er det ansatt to personer i full stilling i FNF Trøndelag. En koordinator og en rådgiver. 

Koordinator skal, i tillegg til saksarbeid, ivareta administrative arbeidsoppgaver og fungere 

som sekretær for styret. Rådgiveren skal i hovedsak jobbe med areal- og utbyggingssaker i 

henhold til gjeldende arbeidsplan og dagsorden. Koordinator og rådgiver deler saksarbeid 

seg i mellom beroende på arbeidspress, kompetanse og interesse. Koordinator har det 

overordnede ansvaret for fordeling av saker og sikring av den daglige driften.  

Arbeidsmetode 

I gjeldende styringsdokument for drift av FNFene vedtatt av styret i FNF nasjonalt åpnes det 

for at man kan skrive fellesuttalelser der hvor to eller flere medlemsforeninger stiller seg bak 

et standpunkt, eller man kan skrive uttalelser på vegne av den enkelte forening. FNF 

Trøndelag bør prioritere saker der flest mulig kan stille seg bak en uttalelse. Det må samtidig 

tas hensyn til rådende kulturforskjeller hos medlemsforeninger og vi bør tilstrebe å jobbe på 

en måte slik at flest mulig av medlemmene opplever nytteverdi av å være medlem av FNF-

Trøndelag.  
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Overordnede strategier i perioden 2019 - 2023  

FNF Trøndelag skal:  

- Sikre inngrepsfri natur og naturmangfold.  

- Sikre arealer for natur og friluftsliv. Allmennheten skal sikres tilgang til gode og 

attraktive friluftslivsområder egnet for et mangfold av friluftsaktiviteter til gode for 

folkehelse og bolyst i hele fylket.  

- Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i Trøndelag. 

- Skape gode møtearenaer hvor natur- og friluftsorganisasjonene i fylket styrker sin 

natur- og friluftsfaglige kompetanse og bygger allianser i viktige saker som berører 

våre interessefelt.  

Nettverksbygging og kompetanseheving for organisasjonene og 

beslutningstakere.  

FNF Trøndelag skal styrke kompetansen hos de tilsluttete organisasjonene hos 

lokalmyndigheter. FNF Trøndelag skal også drifte og videreutvikle nettverket av 

ressurspersoner som er etablert i fylket. Sekretariatet i FNF Trøndelag skal søke å delta aktivt 

i planprosesser som berører våre interessefelt ved å komme med tidlige gode innspill, bli 

med i arbeidsgrupper, delta på møter etc. Ressurspersoner i styret og 

medlemsorganisasjoner bør involveres aktivt, og FNF Trøndelag bør søke å dekke reise- og 

frikjøp fra jobb for ressurspersonene der dette behøves. Slik sikres lokal medvirkning og vi 

bidrar til gode planprosesser.    

Eksempler på møteplasser og arrangementer hvor FNF Trøndelag skal legge til rette for 

deltakelse:  

- Befaringer i utbyggingssaker.  

- Relevante møter, samlinger og seminarer. 

- Fellesmøter, temakvelder og seminarer i regi av FNF-Trøndelag.  

 

Påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende myndigheter og opinion 

– strategier og kanaler for profilering.  

FNF Trøndelag skal arbeide med langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor 

besluttende myndigheter og opinionen. FNF Trøndelag skal engasjere seg og påvirke i saker 

som har konsekvenser for naturverdier og friluftslivsutøvelse. FNF Trøndelag skal bruke 

høringsuttalelser, nettsiden og media til å synliggjøre hvordan forumet jobber og sette saker 

som berører natur og friluftsliv på dagsorden. Høringsuttalelser skal ha forankring hos de 

tilsluttete organisasjonene. Organisasjoner som har samarbeidet om uttalelsen og/eller gitt 

sin tilslutning skal synliggjøres innledningsvis med logo og navn.  

Det bør gjøres avklaringer vedrørende type saker en forening vil engasjere seg i, og hvorvidt 

den enkelte medlemsforening overhodet ønsker å engasjere seg i uttalelsesarbeidet.  

FNF Trøndelag drifter i dag Facebooksiden «Friluftslivets uke i Trøndelag». Vi bør også 

vurdere å bli mer synlig på sosiale medier i en eller annen form når det gjelder saksarbeid. 
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Ved inngangen til 2019 jobbes det med å etablere en FB-side som kan brukes til å publisere 

forskjellig informasjon og fakta om forskjellige naturinngrep og konsekvensene av disse. 

Dette er et initiativ iverksatt av DNT i Trøndelag, hvor FNF gis administratorrettigheter. Det 

er ønskelig at flere av medlemsforeningene står som underskrivere på denne siden.  

Samarbeid med regionale myndigheter  

FNF Trøndelag skal ha god kontakt og godt samarbeid med regionale myndigheter FNF 

Trøndelag skal:  

- Gjennomføre årlige drøftingsmøter med fylkesmann og fylkeskommune sammen 

med aktuelle medlemsforeninger.  

- FNF Trøndelag og relevante foreninger skal delta på friluftslivsdialogmøter hos 

fylkeskommunen.  

- Være en faglig instans som kan gi fylkeskommunen og fylkesmannen innspill i saker 

om friluftsliv og naturverdier.  

- Være en samarbeidspartner for fylkeskommunen ved gjennomføring av regionale 

tiltak på saksområdet. 

- Være en bidragsyter i utforming og rullering av fylkesdelplaner som berører 

friluftsliv. FNF Trøndelag skal sikre at de tilsluttete natur- og 

friluftslivsorganisasjonene medvirker i planprosesser og påse at myndigheten faktisk 

legger til rette for medvirkning. 

- Legge til rette for at vi og medlemsforeninger deltar på aktuelle konferanser og 

møteplasser med forvaltningsmyndighetene til stede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også FNFs styringsdokument: http://fnf-nett.no/file=16784  

    

16

http://fnf-nett.no/file=16784
http://fnf-nett.no/file=16784


  

17



  

18



 

19



 

Vedtekter FNF Trøndelag 
Vedtatt: 27. februar 2020  

  

§ 1 Navn  

Navnet på foreningen er Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag (FNF Trøndelag). 

§ 2 Organisasjonstilhørighet  

FNF Trøndelag er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv (FNF) nasjonalt og skal drive sin virksomhet i 

tråd med det til enhver tid gjeldende styringsdokument for driften av FNF.  

§ 3 Formål  

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med 

FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker 

i de enkelte fylkene.  

§ 4 Tilsluttede organisasjoner  

Alle organisasjoner i fylket som er tilsluttet medlemsforeninger i Norsk Friluftsliv, Norges 

Naturvernforbund og Friluftsrådenes Landsforbund har rett til å bli medlem. Innmelding skjer ved å 

undertegne tilslutningserklæring. Andre organisasjoner kan, etter å ha gitt sin tilslutningserklæring til 

styret, tas opp i forumet på årsmøtet etter innstilling fra styret.  

Ved årsmøtet 2020 har FNF Trøndelag følgende medlemmer.  

- Vedlegg 1  

Dersom en tilsluttet organisasjon ønsker å melde seg ut, gjøres det med en skriftlig utmelding til 

styret i FNF Trøndelag. Utmeldingen gjelder fra utmeldelsesdato. Organisasjon som melder seg ut har 

ingen krav på noen andel av foreningens midler.  

§ 5 Juridisk enhet  

FNF Trøndelag er organisert som forening. Foreningen er selveiende og frittstående juridisk enhet 

med upersonlig ansvar for gjeld.  

§ 6 Årsmøte  

Årsmøtet er FNF Trøndelags høyeste myndighet og skal holdes hvert år innen 30. april. Årsmøtets 

innkalles av styret med minst 2 måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være 

innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer sendes ut 2 uker før årsmøtet. Saker som 

ikke er ført opp i innkallingen, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre det er saker som er 

avgjørende for FNF sitt arbeid og samtlige medlemmer er representert og enstemmig samtykker til 

dette i forbindelse med godkjenning av dagsorden. Årsmøtet består av alle organisasjonene som har 

undertegnet tilslutningsavtale og som er tatt opp i FNF Trøndelag  

Årsmøtet skal:  

• Godkjenne innkallelsen og dagsorden  

• Godkjenne årsmeldinger  
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• Godkjenne årsregnskap  

• Vedta årsplan  

• Vedta tilslutning av nye organisasjoner  

• Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år. Velge personlig varamedlemmer 

for to år.  

• Velge revisor  

• Vedta eventuelt eksklusjon av medlemmer  

I årsmøtet stemmes det med én stemme pr. tilsluttet organisasjon. Avstemmingen avgjøres med 

simpelt flertall.  

§ 7 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøter holdes når styre bestemmer det, eller minst 1/3 av de tilsluttede 

organisasjonene krever det.  

Det kalles inn på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.  

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 

innkallingen.  

§ 8 Styret  

FNF Trøndelag ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet 

mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av 

representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund, Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert 

dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.  

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av 

styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom 

organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en 

kjønnsbalanse i styret.  

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatt koordinator i fylket. 

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-sentralt, og skal utøves i nært samarbeid med 

fylkesstyret.  

§ 9 Signaturrett  

På vegne av FNF Trøndelag har styreleder og daglig leder/ koordinator i fylket hver for seg 

signaturrett. Styret kan når som helst trekke tilbake signaturrett.  

§ 10 Eksklusjon  

Dersom en tilsluttet organisasjon opptrer åpenbart i strid med foreningens formål, jf vedtektenes § 3, 

kan årsmøtet vedta eksklusjon etter forslag fra styret eller annen tilsluttet organisasjon. Eksklusjon 

kan ikke vedtas uten at organisasjonen har fått eksklusjonsforslaget og begrunnelsen til uttalelse 

minst tre uker før vedtaket. Eksklusjonen trer først i kraft etter endelig vedtak.  
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§ 11 Vedtektsendring  

Forslag til endringer i vedtektene skal behandles på årsmøtet i FNF Trøndelag og krever 2/3 flertall. 

Deretter oversendes vedtektsendringene FNF nasjonalt for endelig godkjenning.  

§ 12 Avvikling  

Avviklingsprosessen kan kun iverksettes av det ordinære årsmøtet, og gjennomføres som nevnt 

under. 

Hvis det ordinære årsmøtet vedtar avvikling med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene, innkalles 

ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Dette ekstraordinære årsmøtet kan fatte endelig 

beslutning om avvikling med 2/3 flertall blant de avgitte stemmene.  

Ved avvikling skal gjenværende verdier, etter at eventuell gjeld er tilbakebetalt, overføres til FNF 

nasjonalt (org. nr. 915455174) som fordeler gjenværende midler i tråd med formålet.  

Sammenslutning med andre FNF anses ikke som avvikling av virksomheten. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 

bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 11.  

Vedlegg 1 – tilsluttede organisasjoner pr 6. februar 2020 

- Trondhjems Turistforening 

- Nord-Trøndelag Turistforening 

- Naturvernforbundet i Trøndelag 

- Norges Jeger- og Fiskerforbund Nord-Trøndelag 

- Norges Jeger- og Fiskerforbund Sør-Trøndelag 

- Norsk Ornitologisk Forening avd. Trøndelag 

- 4H Trøndelag 

- Trøndelag krets av Norges Speiderforbund 

- Røde Kors Nord-Trøndelag 

- Framtiden i Våre Hender Trondheim 

- Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga 

- Syklistenes Landsforening i Trondheim 

- Trondheim Turmarsjforening 

- Trondhjems Kajakklubb 

- Nord-Trøndelag Orienteringskrets 

- Bioveier i Byen 

- Hageselskapet i Nord-Trøndelag 
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