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Salten, 20.03.17 

Referat fra AU-møte 01-17 i Salten Friluftsråd 
Til stede:  

AU: 
Lars Kristian Evjenth (Sørfold/leder) 
Bente Melby Ness (Hamarøy/nestleder) 
Egil Johan Mathisen (Bodø/medlem) 
Gisle Sæterhaug (FNF-Nordland) 

Adm: 
 Annette Digermul Hals (prosjektleder) 
 Trond Loge (prosjektleder) 
 Bjørn Godal (faglig leder/referent) 

 

 

1. Presentasjon rundt bordet 
Kort presentasjon fra alle. 

2. Kort orientering om personalstatus i adm. 
Det ble gitt en kort gjennomgang av personalsituasjonen i friluftsrådets administrasjon det siste 

året og kommende år. Friluftsrådet har i utgangspunktet 2,5 ansatte det kommende året. 

Kapasitetsøkningen på 0,5 stilling finansieres utelukkende av eksterne prosjektmidler og belaster 

ikke kontingenten fra kommune.  Tronds AFP (50%) finansieres over oppsparte midler i 2017. Fra og 

med 2018 finansieres den av medlemskommunene. 

 

3. Annette nyansatt, sier litt mer om seg selv og tanker omkring jobben 
Annette vil i utgangspunktet jobbe med å få opp et prosjekt på friluftsliv og innvandrere, 
helsefremmende skole og Telltur.no. Hun ønsker i utgangspunktet å jobbe med prosjekter som 
retter seg mot barn og unge. 

4. Drøfting av evt prosjekt rettet mot innvandrere i Salten (prosjektskisse fra KUN vedlagt) 
AU er positive til framlagte prosjektskisse og ønsker at administrasjonen skal gå videre med 
prosjektet. Det ble vektlagt at prosjektet må legge til rette for erfaringsoverføring begge veier. Det 
ble også diskutert om prosjektet bør utvides innholdsmessig til uteliv slik at for eksempel 
dyrking/kolonihager/landbruksrelaterte aktiviteter kan tas inn i prosjektet. Dette diskuteres videre i 
rådsmøtet i slutten av april. 

5. Drøfting av markering av Salten Friluftsråd sitt 25 årsjubileum (august 2017 er Salten 
Friluftsråd 25 år) 
Følgende markeringspunkter for 25 årsjubileet ble foreslått: 

a. Møterunde i kommunene (jf pkt 6 i referatet) 
b. Regionrådsmøtet i november 
c. Arranagere ansattesamling for Friluftsrådens Landsforbund (reiseliv, mat fra havet, foto, 

padle/rorute) 
d. T-skjorte (mulig i ull) 
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6. Drøfting av mulig møterunde i kommunene (frivillige, administrasjon, politisk) 
AU ser det som positivt at det gjennomføres en møterunde i kommunene. Det er viktig at 
kommunerepresentantene i rådet involveres i gjennomføringen. Møterundene gjennomføres før 
oktober 2017.  

7. Drøfting av mulig tettere samarbeid med Visit Bodø og Bodø i vinden og evt. invitasjon til 
rådsmøtet i april  
AU ønsker at Visit Bodø og Bodø i vinden inviteres til vårmøtet i Salten Friluftsråd og inviteres til å 
holde innlegg om aktuelle samarbeidsområder og hva som vektlegges i arbeidet med å øke 
regionens attraksjonskraft og hvordan Friluftsrådet kan bidra til dette. I framtidig samarbeid er det 
viktig at Friluftsrådet er tydelige på god regiondekning fra samarbeidspartene.  

8. Drøfting av mulig økt satsing mot grunnskole i Friluftsrådet og evt samarbeid med 
Polarsirkelen friluftsråd/Nordland fylkeskommune om Helsefremmende skole. 
AU er positive til et prosjektsamarbeid med Polarsirkelen friluftsråd og Nordland fylkeskommune 
om Helsefremmende skole. Det ble vektlagt hvor viktig fokus på psykisk helse er i dette arbeidet.  
Det var et ønske om at Knut Berntsen inviteres til vårmøtet (evt høstmøtet) i Salten Friluftsråd for å 
presenter opplegget og diskutere aktuelle samarbeidsformer. 

9. Drøfting av rammene for kommende arbeidsprogram og veivalg framover i 
friluftsrådet  (http://friluft.salten.no/?id=1763497648) 
Arbeidsprogram og årsmelding for Salten Friluftsråd må etter krav fra Salten Regionråd legges om 

slik at det følger kalenderåret.  

AU foreslår følgende rammene for arbeidet med arbeidsprogrammet for 2018: 

a. Rammene for arbeidsprogrammet og faste prosjekt legges inn i vårmøtet i Friluftsrådet 
b. Disse rammene vedtas av årsmøtet til Salten Friluftsråd i juni 
c. Kommunemøter (jf pkt 6) gjennomføres før oktober 
d. Arbeidsprogrammet detaljeres i oktober og vedtas i Friluftsrådsmøtet i oktober/november 
e. Regionrådet orienteres i novembermøtet  

 

10. Saker til Friluftsrådsmøtet 25. – 26. april og invitasjon av aktuelle gjester 
a. Rammene for møtet legges i tråd med innholdet i dette referatet 
b. Det er ønske om fotosafari med Ola Loe på Åmøya 
c. Reisa til Åmøya er lang for mange. Det skal derfor organiseres samkjøring og tidsrammen 

må tilpasses kommunikasjon med hurtigbåten Bodø – Svolvær  

 
11. Evt. 

a. Orienteringssaker 
i. Avtale om samarbeid med PBL ang utviklingsarbeid i barnehage 

ii. Nordlandsruta 
iii. Antisutrehelt 2016 
iv. Referat SF.møtet 02.16 

 
b. Årsmøter, friluftskonferanse og seiling med universitetet 

Det er datooverlapp mellom årsmøtet i Salten Friluftsråd, årsmøtet i Friluftsrådenes 

landsforbund og Salten Friluftsråds samarbeid med Universitetet om seilopplæring i 

Hamarøy. Følgende fordeling ble gjort: Lars møter på årsmøtet i Salten Friluftsråd, Bente og 

Annette reiser til Friluftskonferansen i Bergen/årsmøtet i Friluftsrådenes landsforbund og 

Bjørn gjennomfører seiloppdrag for universitetet i Hamarøy. 

http://friluft.salten.no/?id=1763497648
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c. Søknader fra Salten Friluftsråd ble gjennomgått 
Oversikt over søknader ligger ved. 

 
d. Manglende valgkomite 

Ved en feil ble det ikke utnevnt valgkomite i fjorårets møte i Friluftsrådet. AU ber 

administrasjonen sende e-post til alle medlemmene i rådet, med forslag om at fjorårets 

valgkomite får forlenget sitt mandat til vårmøtet. Det gis kort frist for tilbakemelding, slik at 

valgkomiteen kan starte sitt arbeid.  

 

e. Ut og innmeldinger i friluftsrådet 
Det ble gitt en kort orientering om status for Steigen kommunes utmelding og Rødøy 

kommunes mulige innmelding i Friluftsrådet. Hvis Steigen melder seg ut av Friluftsrådet, vil 

hovedkontoret flyttes ut av kommunen og pågående og planlagte tiltak i kommunen utgå. 

 

 

 Vedlegg: 

Oversikt over søknader i Friluftsrådet 

 

 


