FNF Hordaland
__________________________________________________________________________________________________________

Referat fra fellesmøte i FNF Hordaland
Tid: Tirsdag 24. februar 2015, kl 15:00 – 17:00
Sted: Møterom 2. etg på Friluftslivets hus, Tverrgaten 4-6
Tilstede: Helene Ødven (Bergen og Hordaland Turlag), Nils Tore Skogland (Naturvernforbundet
Hordaland), Terje Wangsholm (Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland), Harald Simonsen
(Norsk Ornitologisk Forening Bergen lokallag), Arild Jensen (Syklistenes Landsforening Bergen og
omegn) og Johanna Myrseth Aarflot (FNF koordinator).
Frafall: Bergen og Omland Friluftsråd, Hordaland Fylkeskystlag, Botanisk Forening
Vestlandsavdelingen.

Saksliste:
1. Godkjenne innkalling og dagsorden.
2. Årsmelding 2014.
3. Årsregnskap 2014. Merk at dette skal godkjennes av revisor før det er endelig.
4. Årsplan 2015.
5. Budsjett 2015.
6. Valg av arbeidsutvalg.
7. Eventuelt.

REFERAT:
1: Godkjenne innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
2: Årsmelding 2014
Vi må skrive noe i årsmeldingen vedr. andelen vannkraftsøknader som fikk avslag fra NVE i 2014,
da en ser en klar økning i andelen søknader som får avslag grunnet natur- og friluftslivsverdier.
Ref. nettsak hos Fylkesmannen i Hordaland. Koordinator vil ta dette inn i innledningen.
Årsmeldingen ble godkjent med endringer.
3: Årsregnskap 2014
Årsregnskapet for 2014 ble godkjent av fellesmøtet, med forutsetning om at det godkjennes av
revisor.
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4: Årsplan 2015
Vi må få inn et punkt knyttet til oppfølging av fylkeskommunen og/eller friluftsrådet vedr. arbeidet
med kartlegging av lokale friluftsområder i fylket.
Årsplanen ble vedtatt med endringer.
5: Budsjett 2015
Kostnaden for konto 6870 – Refusjon kontorkostn. prosjekt må justeres ihht. resultatet for 2014 og
KPI på ~1,5 %.
Budsjettet ble vedtatt med endringer.
6: Valg av arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget for 2015 ble enstemmig valgt til å bestå av Bergen og Hordaland Turlag, Norges
Jeger- og Fiskerforbund Hordaland og Naturvernforbundet Hordaland.
7: Eventuelt
Koordinator orienterte kort fra ”kafémøtet” om naturmangfoldloven på Voss 18. februar. Møtet
var en suksess med over 30 deltagere og stort engasjement blant tilhørerne.
Det kom innspill på at fremtidige fellesmøter bør legges senere på dag, for at det skal være enklere
for folk å delta. Man bør også unngå å legge møter i ”vinterferieuken”.

3. mars 2015
Referent: Johanna Myrseth Aarflot

