Agenda
Styremøte
i FNF Rogaland

Forum for Natur og
Friluftsliv i Rogaland

DATO:

Mandag 13. mars 2017, kl. 15:00 – 17:00

STED:

Ryfylke Friluftsråd

Tema

Merknader

7/17

Dagsorden og sekretariat
a. Kommentar til innkalling og saker til eventuelt
b. Godkjenning av referat fra styremøte 23/1
c. Neste møte 3/5

5 min
Referat sendt + vedlagt

8/17

Samlingen og årsmøtet
- Evaluering av samlingen
- Oppfølging etter årsmøtet: Godkjenne protokoll, signaturer
Rapportering til FNF nasjonalt – frist 15/3
- Årsplanen og prioriteringer 2. kvartal

15 min
Regnskap – vedlagt
Protokoll - vedlagt
Signatursider legges
fram

9/17

Friluftslivets uke 2. – 11. september
- Utlysning av midler m. frist til Norsk Friluftsliv 5/4. Forslag; utlysning
sendes til alle FNF i Rog. m. frist til FNF-R 30/3
- Natt-i-naturen 2/9
- Diskusjon om mulig politisk(e) arrangement
- Den store teltjakten 10/4 – forespørsel fra Norsk Friluftsliv

35 min
Utslysning vedlagt – 2
dok

10/17

Saker / planer
a. Regionalplan Friluftsliv og naturforvaltning; orientering om høringssvar +
diskusjon om mulig oppfølging
b. E-39 planprogram for strekningen Lyngdal til Sandnes er på høring. Frist
er 28/4. Følg lenke her til info. og dokumenter. Høringsmøter vil bli
annonsert.
c. Statnett kraftsystemmøte i Bergen 28/4, og i møte med HT / FNF
Haugalandet i Haugesund?
d. Hjelmelandspakken – melding om 3 småkraftverk, frist 7/6, møte 26/4
e. Oppdrett – oppfølging av regionalplanen v. Naturvernforbundet og NJFF
f. Ande saker?

40 min

Diverse + O-saker – det vi rekker
- FNF nasjonalt – koordinator m. i komite for revisjon av styringsdokument,
møte 21/3
- Norsk friluftsliv – årsmøte 11/5 inkl. seminar i forkant – mer info. kommer
- SRN frokostseminar 27/3 inkl. politisk debatt ‘Naturvern i det grønne
skiftet’
- FNF samling for koordinatorene – 27/3 – 30/3, tema inkl. vannskutersaken
- Drøftingsmøter og tilltitsvalgt arbeid v. koordinator; 14/3, 21/3 og 30/3
- Ute-fritids messe i Svg. 17. – 19. mars
- Hold Norge Rent konferanse på Sola – orientering v. Hans Olav
- FNF nasjonalt – styremøte 4/4, årsmøte 11/5
- Nasjonal transportplan - Næringsforeningen har infomøte 31/3 eller 7/3
- Møte i FNF Stavanger 22/3 og FNF Haugalandet 24/4

20 min

Eventuelt

5 min

11/17

12/17

a. sendt innen frist til
rogfk m.fl.
d. brev sendt i
epostinnkalling

SRN = samarbeidsrådet
for natuvernsaker
Påmelding til seminar
her
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