Referat AU møte 01. desember 2014
Møtet ble avholdt i Visit Sarpsborgs lokaler i Sarpsborg. Tilstede var: Håkon Borch - NiØ,
Vidar Holthe NJFF, Magne Kværum DNT og Rune Svensson OF. Anja Lillerud 4H Østfold
hadde meldt forfall.

Dagsorden AU møte 01. desember 2014
Velkommen
Møtet startet kl 1800 og leder Håkon Borch ønsket velkommen

Ansettelsesforholdet – ref. brev fra koordinator , redegjørelse ved leder.
Arbeidsutvalget - minus koordinator – møtte kl. 1630 for å diskutere FNF
koordinators brev angående lite tilfredsstillende kontorfasiliteter ved NJFFs kontor i
Rakkestad. Det ble enighet om følgende: FNF kontoret i Rakkestad avvikles, ny
adresse blir FNF koordinators hjemmekontor (Stiksmoveien 468, 1892 Degernes),
koordinator er fortsatt ansatt i NJFF men forholder seg til leder i AU når det gjelder
reiseregninger etc. Det var enighet i AU om at arbeidsavtalen må skrives om. Det er
to alternativer, enten at NJFF Østfold fortsatt er arbeidsgiver, eller at NJFF sentralt
er arbeidsgiver. Partene må komme sammen å finne frem til ny avtale. Hvem som
skulle ta initiativet ble ikke avklart. Koordinator sa seg fornøyd med den
fremforhandlede løsningen. AU innvilget leder fullmakt til å godkjenne ny kontrakt.
Styringsdokumentet sier følgende om arbeidsstedet: ”Arbeidssted for koordinatoren
skal som hovedregel være på det stedet der fylkeskommunen holder til.” AU ba
koordinator om å se på mulighetene for dette.

Status for arbeidet
Borg havn – Borg I stoppet og økonomien vurderes. Borg II (farleden) –
reguleringsplan påklagd. Vindkraftseminar på Handelshøyskolen BI 1. okt. -FNF
medarrangør. Klagebefaring med OED vindkraftanlegg i Marker kommune.
Havkonferanse i Tønsberg 2 dg. Friluftslivssamling Miljødirektoratet i Trh. 2 dg.
Vannområde Glomma – høringsmøte 1 dg. Høringsmøte Morsa regional
vannforvaltningsplan. Møte med Fylkesmannen vedr. Farledsutbedringen i Glomma.
BIO-konferansen 2014 – Havet 1 dg. Friluftslivets år – fellesmøte ØFK 1 dg. Borg
havn – møte med Kystverket og Rambøll, Gardemoen 1 dg. Twitter og FB – kontoer
opprettet.
Høringssvar: FNF – sentral ansettelse 22.9, Kystsoneplanen 23.9, Kulturhistoriske
landskap av nasjonal interesse i Østfold 29.9, Borg II Farleden (Klage på
enkeltvedtak) 26.11. Utkast forvaltningsplan Hjortevilt 1.12.
Koordinator redegjorde for hva som hadde blitt gjort siden forrige AU møte og AU sa
seg fornøyd med innsatsen.
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Nye medlemmer i FNF
NOF Østfold og Østfold Botaniske Forening har vedtatt at de ønsker å tilslutte seg
FNF Østfold. Forslag om at de inviteres til å delta i AU og stiller fra neste møte.
I henhold til Styringsdokument for drift av FNF tilslutningserklæringen skal tilslutning
til FNF vedtas på et styremøte eller et årsmøte i tilsluttende organisasjon.
Både ØBF og NOF Østfold har vedtatt tilslutning på sine respektive styremøter og de
vil bli invitert til signering av tilslutningserklæringen på fellesmøtet som ble avtalt
den 3. mars. Det ble vedtatt å invitere flere organisasjoner i Østfold som gjester til
fellesmøtet. Koordinator utarbeider liste med forslag til aktuelle organisasjoner og
sender til AU.

Årsmøte 2015.
Må avholdes før 15. mars. Avtale møtetidspunkt.
Fellesmøtet ble satt til den 3. mars 2015 kl. 1900. Fellesmøtet skal varsles minst tre
uker før og sakspapirer sendes minst én uke før. Det ble vedtatt å ha et faglig
foredrag på møtet. Mikroplast og plastforurensing ble foreslått som tema og biolog
Liv-Marit Hansen i OF ble foreslått som foredragsholder. Koordinator tar kontakt
med Fylkeskommunen ang. møtelokale samt kontakter Liv-Marit Hansen.

Ytre Hvaler nasjonalpark – invitasjon til rådgivende utvalg
FNF Østfold er invitert til å sitte i et rådgivende utvalg for nasjonalparken. Som
enkeltstående organisasjon står bare OF på lista. Ønsker noen at deres organisasjon
skal sitte i utvalget eller holder det å være representert via FNF?
AU ønsket å takke ja til å sitte i nasjonalparkens rådgivende utvalg og vil være
representert ved fylkeskoordinator. DNT og Naturvernforbundet i Østfold hadde på
møtet og heller ikke i ettertid noen innvendinger mot å være representert via FNF.
Basert på tilbakemeldinger i etterkant av møtet ble det avklart at NJFF ikke ønsker å
være representert via FNF. 4H har ennå ikke uttalt seg i saken og bes derfor om å
komme med en tilbakemelding snarest slik at vi kan besvare henvendelsen fra
Nasjonalparkstyret.

Arbeidsoppgaver videre
Borg II – brev til Samferdselsdepartementet innspill om KVU, Vindkraftplanen for Ø –
kontakt med politiske partier – be om rullering. Mikroplast, rydd en strand.
Friluftslivets år 2015. Fiskesituasjonen i Oslofjorden – lysfiske mm.
AU ga sin tilslutning til dette. Koordinator bemerker her at høringssvar til Regional
plan for vannforvaltning er uteglemt på lista men ble omtalt som en prioritert
oppgave med frist 31.12.2014.

Eventuelt
Elgforvaltning – høringsinnspill
NJFF hadde forventet at høringsuttalelsen skulle drøftes på AU-møtet og la også
fram noen synspunkter på møtet som avvek fra den allerede sirkulerte og innsendte
høringsuttalelsen. Dette var en beklagelig misforståelse og det ble gitt tilbud om å ta
kontakt med Fylkeskommunen med anmodning om å få sende inn en korrigert
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versjon. NJFF tok imidlertid til etterretning at brevet var sendt, og at mente det var
best å ikke trekke det tilbake og sende en ny uttalelse.
Østfold Konferansen – FNF koordinator invitert til å være Gruppeleder for Verksted
Friluftsliv. Tema: Hvordan kan friluftslivet tilrettelegges for innbyggere og tilflyttere?
AU var positive til dette og takker for invitasjonen.

Neste møte
Dersom det ikke er behov for et nytt møte blir det neste møtet Fellesmøtet den
3 . mars 2015 kl. 1900.

Degernes 28. desember 2014
Ola Wergeland Krog
FNF koordinator
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