Friluftslivets fellesorganisasjon
Adresse: Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO
Telefon: 23 31 09 80, Telefaks: 23 31 09 89, E-post: post@frifo.no, Nettsted: www.frifo.no
Org. nr.: 971 262 834, Kontonr: 7154.05.51671
__________________________________________________________________________________________________________

Forum for natur og friluftsliv, FNF
Den sentrale styringsgruppen for FNF
Dato, 16.2.2009

INVITASJON TIL FNF-SAMLING 17. – 18. MARS 2009 OG INTRODUKSJONSKURS
FOR NYTILSATT FNF-KOORDINATORER 16. MARS
Det vises til tidligere informasjon om FNF-samlingen og introduksjonskurs for nytilsatte FNFkoordinatorer på e-post. Vårsamlingen er som vanlig kun beregnet på de ansatte koordinatorene.
FNF-samlingen
FNF-samlingen holdes tirsdag 17. og onsdag 18. mars og vil være en kombinasjon av et åpent SRNseminar om Vassdragsnatur, klima og naturmangfold og en mer tradisjonell FNF-samling.
Samlingen stater tirsdag kl 09.00 med SRN-seminaret, og avsluttes onsdag med lunsj kl 13.00, se
vedlagt program.
SRN-seminaret vil være på Håndverkeren Kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, mens den
tradisjonelle delen av samlingen vil være på Rica Oslo Hotell, Europarådets Plass 1, (like ved
Jernbanetorget/Oslo S).
Dag 1: Hovedsaken første dag er SRN-seminaret, se vedlagt eget program. Etter seminaret vil det
fokuseres på FNFs rolle i de sakene som ble tatt opp på seminaret.
I tillegg er det lagt opp til en spørretime der alle FNFene kan sende inn begrunnede spørsmål til
styringsgruppen på forhånds slik at de kan forerede seg på eventuelle svar. Slike spørsmål bør være
sendt på e-post til FRIFO (hans.erik.lerkelund@frifo.no) senest tirsdag 10. mars.
Etter middagen vil vi prøve å legge til rette for sosialt samvær for FNF og den sentrale
styringsgruppen.
Dag 2: Hovedtemaer for andre dag vil være ny plan- og bygningslov (plandelen),
forvaltningsreformen. I tillegg vil stortingsvalget 2009 og status for diverse lovverk bli tatt opp.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM-Speiderne,
Norges Folkesportforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, 4H Norge
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Introduksjonskurs for nytilsatte FNF-koordinatorer
Introduksjonskurset vil holdes mandag 16. mars og er beregnet på nytilsatte FNF-koordinatorer
(ansatt etter introduksjonskurset høsten 2007).
Formålet med dette introduksjonskurset er å gi nytilsatte FNF-kooridnatorer en basiskunnskap om
FNF, offentlige forvaltning, organisasjoner og annen relevant informasjon som vil lette deres arbeid
i oppstarten, se vedlagt program.
Kurset holdes i FRIFOs lokaler i Nedre Slottsgate 25 i Oslo.
Reise og opphold
Reise og opphold til både FNF-samlingen og introduksjonskurset dekkes fra sentralt. Overnatting
ordnes av oss for de som skal ha det. Reise ordnes av den enkelte og utgiftene dekke fra FRIFO
etter innsendt reiseregning.
Påmelding
Vi ber at vedlagt påmeldingsskjema sendes FRIFO snarest mulig og senest 2. mars.
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