Forum for
Natur og
Friluftsliv
Rogaland

Arbeidsplan for FNF Rogaland i 2012
Forum – nettverk, kommunikasjon og kompetanse

•


Arrangere et 1 ½ dags seminar, høst 2012, for styremedlemmer og andre
nøkkelpersoner i organisasjonene – liknende format som på Utsira. Foreslått
tema: Organisasjonsbygging med spesielt fokus på profilering/synlighet,
rekruttering, regionale/lokale planer og midler.



Møte med styrene for å informere om FNF og diskutere nytte og hvordan være en
bedre ressurs for organisasjonene

 Bedre bruk av nettsidene basert på tilbakemeldinger fra organisasjonene

•



Starte kompilering av et natur- og friluftslivspolitisk dokument med tema og
instillinger som alle org. kan enes om. Kommunikasjonsmateriellet skal kunne
brukes av FNF og organisasjonene i høringsuttalelser, på møter med
administrasjon og etater, vis-a-vis media, internt, på nettsider, osv.



Invitere flere regionale organisasjoner med i forumet; Org. på Haugalandet og
FRIFO + SABIMA org. ellers

Folkehelse
 Delta i koordineringsgruppen for Frisk i friluft
 Delta i kompetansegrupper for regional folkehelseplan
Skrive felles høringsuttalelse for regional folkehelseplan, på høring sommer
2012



Delta på Dialog konferansen, mai 2012



Bidra aktivt i folkehelsenettverket ledet av Friluftsrådenes landsforbund



Sende ny FRIFO brosjyre til alle ordførere

• Vindkraft og landskap


Bidra med data og ellers være en ressurs for DNT-Vest sin satsing for å bevare
Vestlandsnaturen + delta på konferanse (evt. også bidra administrativt)

 Sørge for at database og andre ressurser blir tilgjengelig for resten av FNF-R


Vurdere videre deltakelse i samrådsgruppe for Sandnes vindkraftverk, evt. også
Nevlandsheia o.a.
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• Vannforvaltning


Delta i ressursgruppe for Vannregion Rogaland og koordinere deltakelse i de fire
vannområdene



Delta i møter og seminarer for vannområdene og arrangere et internt FNF møte



Sende høringsuttalelser vedr. ‘vesentlige vannforvaltningsspørsmål’ på høring
sommer/høst 2012

 Informere organisasjonene om betydningen og nytten av vannforskriften og hva
som gjøres i Rogaland
 Sørge for at FNF er representert i referansegruppe for regionalplan for små
vannkraftverk
• Politikk, administrasjon og planer
 Delta på friluftslivssamling sammen med fylkeskommunene
 Delta i ressursgruppe for regional planstrategi
 Fortsette arbeidet med å systematisere tilgang til informasjon om
kommuneplaner, delplaner som berører natur- og friluftsliv, og viktige arealsaker


Møte med de politiske partiene – parti for parti m. oppstart i 2012

•

Sekretariat



Flytte sekretariat til Ryfylke friluftsråd, sørge for overgangsordning via FRIFO og
praktiske løsninger i påvente av ny organisering pr. den sentrale styringsgruppen



Delta på FNF samling for koordinatorer 19. – 20. mars og for koordinatorer og AU
repr. i september

 Ha minst 4 AU møter og ett fellesmøte/årsmøte


Diverse adm. oppgaver inkl. søknader om driftsmidler fra DN via FRIFO og fra
fylkeskommunen

 Arrangere et møte med generalsekretær i FRIFO, Ryfylke friluftsråd og AU
medlemmer

• Annet


Bistå org. med høringsuttalelser og informasjon vedr. saker

 Skrive felles høringsuttalelser


Utføre oppgaver fra sentral styringsgruppe/FRIFO
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