Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark

Årsplan 2016
I løpet av 2016 ønsker vi å jobbe spesielt med følgende temaer:
•
•
•
•
•
•

Kompetansehevende tiltak i organisasjonene
Forvaltning av kystsonen og marin forsøpling
Bevaring av viktige natur- og friluftsområder
Friluftslivets Uke
Utvikle en strategiplan for de 4 neste årene
Koordinere høringssvar i saker som berører viktige natur- og
friluftsverdier

I løpet av året skal vi:
1

Styrke økonomien ved å:
• Jobbe for å øke den generelle driftsstøtten
• Utvikle et prosjekt innenfor rammene til FNF og søke om ekstern
finansiering for å få dette gjennomført

2

Påvirke i areal-, plan- og utbyggingssaker ved å:
• Følge meg i media om aktuelle saker som kan være av interesse
for organisasjonene
• Lodde interessen og mulighetene for å få med flere organisasjoner
på uttalelser i FNF-regi
• Koordinere høringsuttalelser i saker som er aktuelle i løpet av året
• Bistå organisasjonene med hjelp til egne høringsuttalelser
• Hjelpe til med å opprette egne arbeidsgrupper i aktuelle
høringssaker ved behov
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3

Bygge kompetanse i organisasjonene ved å:
• Besøke organisasjonene som er representert i arbeidsutvalget og
informere om FNF-arbeidet om ønskelig
• Formidle relevant informasjon om aktuelle saker og politiske vedtak
igjennom nettverket
• Oppmuntre til samarbeid på tvers av organisasjonene i forbindelse
med fagkvelder, kurs og arrangementer
• Bruke aktuelt lovverk innen natur- og friluftslivet, og være en
kompetanseressurs på dette området for organisasjonene og deres
frivillige

4

Drive langsiktig påvirknings- og holdningsskapende arbeid ved å:
• Jobbe opp mot kommuner, fylkeskommune, miljømyndigheter og
politikere for å øke fokus på kartlegging og verdisetting av lokale
friluftsområder
• Oppdatere nett- og facebooksiden til FNF Telemark med aktuelle
nyheter innen natur, friluftsliv og frivillighet
• Delta på stand på relevante arrangementer
• Koordinere Friluftslivets Uke

5

Holde god kontakt med myndighetene, politikere og andre
relevante samarbeidsaktører ved å:
• Jobbe for å synliggjøre arbeidet til FNF og FNFs posisjonering i
forhold til de tilsluttede organisasjonene ovenfor Telemark
fylkeskommune og fylkesmannen i Telemark
• Delta på møter i Grenland Friluftsråd
• Forelesning for HiT-studenter i Bø om FNF og Norsk Friluftsliv
• Jobbe for økt informasjonsutveksling og samarbeid i AU
• Jobbe aktivt mot fylkestinget i Telemark, å gjøre seg kjent i de
politiske miljøer
• Kartlegge mulige nye organisasjoner for tilslutning til FNFnettverket og jobbe for å etablere kontakt mot disse
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6

Forbedre arbeidsfordelingen mellom organisasjonene,
arbeidsutvalget og koordinator ved å
• Utforme en strategiplan for FNF Telemark for de 4 neste årene

7

Øvrige arbeidsoppgaver
• Delta på samling for FNF-koordinatorer i mars og på samling for
koordinatorer og AU i september
• Forefallende kontor- og administrative oppgaver, inkludert
søknader og rapportering på driftsmidler fra MD via Norsk Friluftsliv
og fra fylkeskommunen
• Arrangere 2-4 AU-møter
• Arrangere informasjon- og planleggingsmøte knyttet til Friluftslivets
Uke 2016
• Gjennomføre fellesmøte for godkjenning av årsplan og budsjett for
2017 i november
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