forum for
natur og friluftsliv
Akershus

Protokoll årsmøte
i FNF Akershus 2017
Tid:

Mandag 4. mars 2018 kl. 18:00 – 20:15

Sted:

DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgat a 3, Oslo

Foredrag
Før selve årsmøtet holdt prosjektleder Tonje Refseth fra Norsk Friluftsliv foredraget Flerkulturelt
friluftsliv – inkludering og integrering i naturen der hun delte erfaringer om hvorfor og hvordan
jobbe med temaet.

Årsmøtets dagsorden
Styreleder Sverre A. Larssen åpnet årsmøtet.
Deltakere på årsmøtet
Det var 13 personer tilstede fra i alt 10 organisasjoner. Av de tilstedeværende organisasjonene var 10
stemmeberettigede. I tillegg var FNF koordinator Maria Rundhaugen Tesaker til stede.
Følgende organisasjoner deltok på årsmøtet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akershus og Oslo Orienteringskrets v/Martin Veastad
Bærum Natur- og Friluftsråd v/ Rigmor Arnkværn
DNT Oslo og Omegn v/ Sverre A. Larssen og Helene Bugge
Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) v/ Bjørn Faafeng
Nesodden Kajakklubb v/ Astrid Bodin
Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus (NJFF) v/ Hans Christian Wilter og Endre A.
Stakkerud
Oslofjordens Friluftsråd v/ Inger-Marie Juel Gulliksen
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) v/ Tom Fremstad
Skiforeningen v/ Jørgen Fog
Østmarkas Venner v/ Helga Gunnarsdottir og Kjell Erik Sandberg

1. Godkjenning av innkallelsen og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent. Styrets forslag, valg av valgkomité, legges til grunn for
resten av møtet.
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2. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Vedtak:
Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn) ble valgt som ordstyrer.
Maria Rundhaugen Tesaker (FNF-koordinator) ble valgt som referent.
Helga Gunnarsdottir (Østmarkas Venner) og Tom Fremstad (OOF) ble valgt til å underskrive
protokollen.

3. Årsmelding for 2018
Årsmeldingen for 2018 ble gjennomgått av styreleder.
Kommentarer
Under punktet «Uttalelser»
Det ble stilt spørsmål angående utvelgelsen av hvilke saker FNF Akershus skrev uttalelser i.
Manglende uttalelse til Enebakk kommunes kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet ble spesifikt nevnt. Styreleder og koordinator forklarte at valg av saker ble basert på
innspill fra styret, koordinator og organisasjoner, og at valg av saker stort sett ble basert på
skjønn. Det ble uttrykt ønske om mer informasjon rundt prosessen for utvelgelse av saker.
Det ble også påpekt at samarbeidet som er etablert mellom FNF Oslo, OOF og FNF Akershus,
blant annet gjennom nyhetsbrevet Friluftsnytt og regelmessige samarbeidsmøter, gjør at
flere saker i regionen blir fanget opp og arbeidet med.
Generelt
Det ble stilt spørsmål om sammenslåing av fylkesvise FNF var behandlet i løpet av året.
Styreleder forklarte at sammenslåing av FNF i de kommende Viken-fylkene + Oslo er ønskelig
fra FNF nasjonalt. Han forklarte også at styret i FNF Akershus ønsker at lokale FNF fortsatt
skal eksistere. Årsmøte anmodet det nye styret om å tenke strategisk rundt FNFs framtid i
den store regionen.
Ellers ble det påpekt at «Hurdal kommune» burde legges til på avsnittet om uttalelsen
«Uttalelse til Bogen hyttefelt, behandling av endringsforslag til kommuneplanen 2018-2040»
på årsmeldingas s. 3 og at Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus ikke hadde et
eget kulepunkt under Tilsluttede organisasjoner s. 13. Dette rettes.
Vedtak:
Årsmeldingen for 2018 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

4. Årsregnskapet for 2018
Styreleder la fram FNF Akershus’ regnskap for 2018. Styreleder informerte videre om
budsjettet for 2018 der vi budsjetterer med underskudd og bruker av egenkapitalen. Midlene
skal brukes til en timeansatt og til å satse på intern og ekstern kompetanseheving i år for å
styrke organisasjonenes arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker i fylket.
Styreleder la fram budsjettet til orientering.
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Kommentarer
Det ble påpekt at lønnskostnadene burde forklares bedre i regnskapet og at det burde stå
noe rundt dette under økonomi i årsmeldinga. Styreleder forklarte at 20 % av koordinators
lønn dekkes av FNF Akershus via tilskudd fra Akershus fylkeskommune, mens resterende
lønn dekkes av arbeidsgiveren FNF nasjonalt. Dette bør forklares i neste års årsmelding.
Det ble også stilt spørsmål om hvordan koordinators lønn blir ivaretatt for å sikre kontinuitet.
Koordinator forklarte at FNFs koordinatorer har en felles fagforeningsgruppe med gode
tillitsvalgte, har fått tariffavtale og har lønnsforhandlinger hvert år.
Vedtak:
Det framlagte regnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

5. Vedta årsplan/handlingsplan for 2019
Årsplan/handlingsplan for 2019 ble gjennomgått av styremedlem Martin Veastad.
Kommentarer
Angående punkt 1.2
Fylkesmannen i Oslo og Akershus må byttes til Fylkesmannen Oslo og Viken. Dette endres.
Angående punkt 3.3
Det kom en henstilling til styret om å jobbe med temaet Frivillig vern på overordnet nivå da
systemet i dag ikke fungerer.
Angående punkt 4.1-3
Det ble påpekt at å kreve erstatningsområder for tapte Markaområder er passivt. Det burde
heller arbeides for å ikke ta av Marka i det hele tatt. Styreleder forklarte at å kreve
erstatningsområder gjelder de sakene der nasjonale interesser har gått foran hensynet til
Markaloven (f.eks. Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud). Styret tar med seg
dette til neste årsplan.
Oslomarka må byttes til Marka med stor M. Dette rettes.
Vedtak:
Årsplan/handlingsplan for 2019 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

6. Behandle eventuelle innkomne saker
Det var ingen innsendte forslag.

7. Vedta tilslutning av nye org.
Det var ingen nye tilslutninger.

8. Velge autorisert revisor til å revidere FNF Akershus’ regnskap
E-post: akershus@fnf-nett.no Tlf: 45 16 68 79 Web: www.fnf-nett.no/akershus
Adresse: FNF-Akershus, c/o Oslo og Omland Friluftsråd, Pb. 8896, Youngstorget 0028 Oslo

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

Styret foreslo Revisorgruppen Oslo AS som revisor for FNF Akershus’ regnskap 2019.
Vedtak:
Revisorgruppen Oslo AS ble enstemmig vedtatt som revisor for av årsmøtet.

9. Valg
a) Valg av styreleder
Styreleder Sverre A. Larssen fra DNT Oslo og Omegn var på valg.
Endre A. Stakkerud fra NJFF Akershus var innstilt av valgkomiteen som styreleder.
Vedtak:
Endre A. Stakkerud fra NJFF Akershus ble enstemmig valgt.

b) Valg av styremedlemmer
Styret har siden sist årsmøte hatt følgende styremedlemmer, og merkede
styremedlemmer var på valg:
• Martin Veastad, Akershus og Oslo Orienteringskrets, (på valg)
• Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd, (på valg)
• Rigmor Arnkværn, Bærum Natur og Friluftsråd (på valg)
• Hans Christian Wilter, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Akershus (går ut av verv)
• Ulf Kristiansen, Naturvernforbundet
• Jørgen Fog, Skiforeningen
Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer:
•
•
•
•

Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd (2 år)
Martin Veastad, Akershus og Oslo Orienteringskrets (1 år)
Rigmor Arnkværn, Bærum Natur og Friluftsråd (2 år)
Helene Bugge, DNT Oslo og Omegn (2 år)

Benkeforslag fra Helga Gunnarsdottir, Østmarkas Venner:
•

Inger-Marie Juel Gulliksen, Oslofjordens Friluftsråd

Det ble gjennomført avstemning i to omganger på de fem kandidatene.

Kommentarer
Angående kjønnsbalansen i styret
Viktigheten av god kjønnsbalanse i styret ble påpekt, og det ble uttrykt ønske om at de
store organisasjonene i FNF Akershus bør pålegges å fremme kvinnelige kandidater til
styret. Det ble også meddelt at en god kjønnsbalanse kan oppnås ved at styret instruerer
valgkomitéen om å aktivt finne kvinnelige kandidater og at organisasjonene bør
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nominere en mann og en kvinne. Styret tok dette til etterretning.

Vedtak:
Følgende styremedlemmer ble valgt:
• Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd, (2 år)
• Rigmor Arnkværn, Bærum Natur og Friluftsråd (2 år)
• Inger-Marie Juel Gulliksen, Oslofjorden Friluftsråd (2 år)
• Helene Bugge, DNT Oslo og omegn (1 år)

c) Valg av valgkomité
Følgende ble foreslått som medlemmer av valgkomitéen:
• Per Rune Stav (NJFF Akershus)
• Ingvild Kavli (Akershus fylkeskommune, tidligere ansatt i OOF)
• Styret velger sin representant på førstkommende styremøte.
Vedtak:
Per Rune Stav og Ingvild Kavli ble enstemmig valgt.

Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator

Helga Gunnarsdottir
Østmarkas Venner

Tom Fremstad
OOF
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