Referat
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum
for
Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Mandag, 11. januar, 2016

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Ordstyrer:

Anne Katrine Lycke

Referent:

Emily Halvorsen

Til stede:

Haugesund Turistforening v/Sven Oscar Larsen, NOF v/Såle Opedal, NJFF-R
v/Ragnhild Ottesen, Stavanger Turistforening v/Anne Katrine Lycke, Friluftsrådene
v/Hans Olav Sandvoll, sekretariat v/Emily Halvorsen, FNF nasjonalt v/Ragnhild
Angard, daglig leder i FNF + Besøk av MDG Rogaland etter styremøtet. RKFUK/KFUM speidere v/John Ottar Motland deltok på dialogmøtet

Forfall:

Speiderne – deltok på dialogmøtet m. MDG

Sak

Behandlet

Merknader/
oppgaver

01/16

Dagsorden
- Ny daglig leder for alle FNF koordinatorer ble introdusert og ønsket
velkommen som observatør på begge møter
- Ingen kommentarer til innkalling, ingen saker til eventuelt
- Referat fra møte 23. november ble godkjent
- Forslag om møtedatoer sendes ut etter årsmøtet 1. mars

Referat legges ut

02/16

Møte med MDG Rogaland – etter styremøtet
- Foreslått agenda godkjent og Emily er ordstyrer
- Konklusjon; videre kontakt er viktig og det er best å bli enige om en
oppfølging

03/16

Dialogmøte ang. Jærstrendene og aktivitet – 10/2
- Anne Katrine orienterte om betydningen av Jærstrendene
landskapsverneområde. Med økt press på områdene og mer
variert bruk og nye aktiviteter ønsker FNF å danne et bilde av
situasjonen nå før vi evt. gir innspill i planprosesser o.l.

-

Dagestad i SNO
kunne ikke. Arne
Follestad i NINA
kommer. Jon Arne
Siljerd blir ordstyrer

Forslag for møtet: Invitere SNO + forsker fra NINA som
foredragsholdere. Invitere surfere m.fl., FNF org., kommuner.
Konklusjon: Møtet holdes hos STF. Emily koordinerer videre med
Øystein. Hans Olav foreslår ordstyrer.

04/16

Strategisk plan
- Kort diskusjon om siste utkast. Konklusjon: Emily justerer basert
på kommentarer fra styret. Endelig utkast sendes på høring til alle
FNF-R med frist for kommentarer før årsmøtet.

05/16

FNF sentralt

-

Notat fra møtet følger
som vedlegg.
Oppfølging blir
innspill til
partiprogrammer –
nasjonalt og regionalt
seinere i vår

Emily orienterte om ansettelse fra 1. januar i FNF og status for

Søknad ble sendt
innen fristen. Svar
tilbake om ny ordning
og ny frist 8. april. Ny
1

overdragelser og arbeid med ny organisering

-

06/16

søknad sendes.

Kort diskusjon om finansiering. Konklusjon og vedtak: Søknad
sendes til fylkeskommunen som før og med utfyllende informasjon
om FNF nasjonalt

Årsmøtet

-

Se også sak 04/06 – Emily orienterte om status og tidsplan for
utsendelse av dokumenter, m.a.o. etter dialogmøtet, sak 03/16

07/16

Diverse saker, planer, o-saker
- Time kommune, planprogram for KDP fysisk aktivitet mv. Vedtak:
Uttalelse sendes hvis tid
- Resten av sakene ble tatt til orientering + utsatt til neste møte

08/16

Eventuelt

-

Uttalelse sendt.
Legges ut. Svar fra
komunen ang.
kartlegging og
verdsetting

Ingen saker

Vedlegg
Notat fra dialogmøte med Miljøpartiet de Grønne Rogaland
En delegasjon på 7 representanter stilte ledet av Ove Braaten, leder i Rogaland.
(skal prøve å få tak i navnene på alle de andre)
Braaten var faktisk den som tok initiativ til å stifte MDG i Norge. Han går nå av som leder i Rogaland. FNF leder introduserte forumet og Braaten fortalte om MDG og fokus i Rogaland. MDG har to fløyer, en dypøkologisk og en med teknologientusiaster. De fremmøtte er nok mest blant den første gruppen.
Tema som ble diskutert:
- Grønne grenser, inkl. mulig sonering, for de viktige, nære naturområdene
- Bit for bit nedbygging i randsoner
- Sikring i et evighetsperspektiv
- Sambruk og konflikter mellom brukergrupper i friområdene
- Blå grenser, blå korridorer, og ferdselsregler
- Forebygging, f.eks. totalforbud mot engangsgriller, og behov for helhetlige grep
- Strandrydding og samarbeid m. dykkerklubber, velforeninger osv. men finansiering mangler
- Andre marine utfordringer f.eks. båtvrak, spøkelsesfiske
- Folkehelse og betydningen av f.eks. stille områder
- Manglende kompetanse bl.a. i kommuner
- Verneområder inkl. Ramsar og marine områder – selv det strengeste vern er ikke nok for å bevare
- Manglende lokal kunnskap om naturverdier, f.eks. Helganeset på Karmøy og motorsportsenter
- Læring i friluft inkl. i skolene
- Kraftsaker inkl. vindkraft – nok konsesjoner på land, må se muligheter + investeringsvilje til havs
- Forbruk, fotavtrykk og en naturvennlig tilnærming
- Effektivisering og modernisering før en tar mer natur
- Behov for kampanje, landsomfattende, et holdningsskapende høydepunkt
- Sparing og rasjonering
- Kartlegging av natur- og friluftslivsverdier
- Mobilnettverket – master på hver topp, også en forurensing av naturen
- Strømforbruk og massive servere -Google m fl.,f.eks. Green Mountain bruker 70% til kjøling
- Natur vs. miljø – vanskelig å forstå vektlegg i KUer, f.eks. Siragrunnen
- Rødlistearter og FM sitt ansvar – f.eks. Kvithei og fragmentering av lynghei
- Behov for opplæring i NML og undersøke mulighet for å bruke rettssystemet
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-

Ved konkrete saker i fylket – se på mulighet for å kjøre interpellasjon

MDG foreslår også at FNF blir kjent med alle ordførerne og de blir kjent med FNF. Arranger turer og ta dem
med på befaringer.
FNF etterlyser klar tale fra MDG spesielt ang. kraftutbygging. F.eks. vindkraft på land vs. til havs.
MDG Rogaland sin holdning er at forbruket må ned og at vi ikke kan lene oss på teknologi. Naturen blir ellers
den som taper til slutt uansett.
Oppfølging:
FNF-R sender innspill til partiprogram i god tid slik at MDG Rog. har mulighet til å ta disse med i innspill til
nasjonalt partiprogram og seinere i eget fylkesprogram. Seinest like etter sommerferien. Innspill sendes til ny
MDG R. leder v. rogaland@mdg.no

Diverse saker, møter, konferanser, samlinger o.l. – til orientering

-

FNF samling for koordinatorer og regionale styremedlemmer, Oslo – 28. april

-

SRN – Samarbeidsrådet for naturvernsaker, seminar, bla. om energimelding, Oslo – 29. april

-

Nasjonal friluftslivskonferanse, Energihotellet, Stavanger – 6. – 8. juni

-

Regional plan for massehåndtering på Nord-Jæren – forventes på høring fra. ca. 1. sept.

-

FNF Styre nasjonalt
FNF-R koordinator er ansattrepresentant.
Møter: Hos Norsk Friluftsliv i Oslo – 17/3 og 7/4, årsmøte 12/4, samt møter om overdragelse mv.

-

FNF Stavanger
Avslutning av FÅ15 ble holdt i Emmausområdet 13. januar
Svg. FR hadde møte 2. feb.
Arrangement i 2016 der org. deltar eller er arrangør:
Naturdagen på Dyrsnes – 24. april
Miljøsøndag – 18. september
Se ellers referat fra FNF Svg. FR møte

-

FNF Haugalandet
Møte med Haugesund bystyrerepresentanter fra alle partiene – på Bytunet, Haugesund, 20 januar. Innspill til oppstart av plan for Byheiene
Neste møte i FNF Haugalandet i uke 11, mandag 14. mars

Koordinatortid – listene er kopiert fra timerapportene
November 2015
1. Friluftslivssamling i Trondheim – deltok
2. FNF Svg. – referat
3. FNF Svg. – innkalling + møte
4. Virksomhetsoverdragelse – oppfølging inkl. møter+tlf.møter m. koordinatorer o.a.
5. FNF Styre – intevjuer av daglig leder kandidater – deltok
6. Rog.FK kurs om tilskuddsordn. – deltok
7. AU møte – referat
8. FNF styremøte – deltok
9. Møte m. Norsk Friluftsliv om pensjon
10. Seminar om bioøkonomi (havbruk m.m.) – deltok
11. AU – innkalling + møte
12. DNT Vest møte – deltok
13. Nærbø undgomskole – presentasjon
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14. National friluftslivskonferanse – møte i lokal gruppe – deltok

Desember 2015
1. AU møte – referat
2. FNF Svg. planlegging av FÅ 15 avslutning – innkalling + møte
3. Virksomhetsoverdragelse – oppfølging inkl. møter+tlf.møter m. koordinatorer o.a.
4. FNF styre – deltok
5. Jærstrendene verneområde – dialogmøte – planlegging + møte m. Jæren Friluftsråd
6. Reg. vannforvaltningsplan – oppfølging vedr. politisk behandling
7. Vannforvaltningsseminar v. Miljødir. i Oslo – deltok
8. Møte hos NF ang. individuell overdragelse – deltok med FNF Telemark
9. FNF Svg – oppfølging vedr. FÅ avslutningsarrangement
10. National friluftslivskonferanse – møte i lokal gruppe – deltok
11. Reg. plan Massehåndtering på Nord-Jæren – seminar – deltok + notat til org./oppfølging
12. FNF Svg. – koordinering og oppfølging vedr. rapportering
13. FNF Svg. – driftsmidler - rapportering
14. Reg. planstrategi – gjennomgang av dok./vurdere innspill
15. Diverse admin inkl. reiseregn. til NF for styremøter i 2015
Januar 2016
1. FNF Svg. rapportering
2. Virksomhetsoverdragelse – oppfølging mht. gjenværende + tariffavt.
3. Strategisk plan for FNF-R – bearbeide utkast
4. FNF-R styremøte – innkalling
5. Møte med MDG Rog. – planlegging
6. Møte med FNF daglig leder hos Ryfylke fr.råd
7. FNF-R styremøte + møte m. MDG Rog.
8. Diverse oppfølging med daglig leder + koordinatorer bla. vedr. samling
9. Jærstrendene – dialogmøte – planlegging+koord.m.innledere
10. FÅ 15 – avslutningsarrangement på Emmaus 13. jan
11. Rog.FK – søknad
12. FNF Svg. – planlegge + innkalling
13. FNF Haugalandet – møte med bystyrerep. fra alle parti
14. FNF-R regnskap for 2015
15. FNF-Haug. notat fra pol. møte
16. Møter med NF + FNF daglig leder hos NF
17. Pensjonsseminar – deltok
18. FNF styremøte – deltok
19. Jærstrendene dialogmøte – invitasjon + program
20. Time kommune KDP fysisk akt., idrett og friluftsliv – planprogram – høringsuttalelse
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