Salten, 21.03.19

Referat fra AU-møte i Salten Friluftsråd
19.03.19 kl 10.00-14.30, Bodø, Regionrådets lokaler
Til stede:
AU:
Lars Kristian Evjenth (Sørfold/leder)
Bente Melby Ness (Hamarøy/nestleder)
Ola Arnfinn Loe, delvis deltagelse (Meløy/medlem)
Adm:
Annette Digermul Hals (prosjektleder/referent)
Bjørn Godal (faglig leder)

1. Status ansatte i friluftsrådet
a. Pensjonisten Trond
Trond avsluttet 1. februar. Fikk avsluttet prosjekter og rapportert for 2018. Avsluttet
kontoret i Saltdal. Kan være aktuelt å leie inn ved behov.
b. Sykemelding Bjørn
Sykemeldt 70% fra 15. januar pga. hodeskade. Fokusert på driftsoppgaver. 50%
sykemeldt pr. nå frem til ut i april.
c. Klimastreik Bjørn
22. mars har Natur og Ungdom oppfordret til nasjonal skolestreik, Bjørn er svært
engasjert i dette initiativet og ønsker å støtte denne streiken av
samvittighetsgrunner. Vil motta skriftlig advarsel for ulovlig streik av arbeidsgiver og
vil ta den til etterretning å avslutte streiken etter dette.
d. Knut 2020
Knut er i prosjektstilling hos SF ut året på Helsefremmende skole. Fra 2020 går han
inn i 50% stilling i Polarsirkelen friluftsråd. SF ser på muligheter for å kunne
prosjektfinansiere en delstilling i 2020 hvor Knut fortsetter med prosjekter inn mot
skolene. For regionen er det av svært stor betydning å ta vare på de
skolenettverkene som er etablert gjennom Knuts arbeid. Det er dialog om
finansiering av dette både inn mot IRIS-fondet og Nordland fylkeskommune.
2. Referatsaker
a. Oversikt over søknader og tilsagn 2019. Godt år med tanke på prosjektfinansiering i
2019.
b. Avtale folkehelse NFK. Forplikter oss til å bidra i folkehelsearbeidet i fylket med vekt
på medlemskommunene i SF. AU oppfordrer til å jobbe politisk mot fylkeskommunen
for å fremme friluftsliv regionalt.
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c. Veileder Friluftslivets ferdselsårer (finnes på:
https://www.miljodirektoratet.no/link/6a029fa6a645427fa26f1db9108947f6.aspx )
Bjørn har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet en veileder for friluftslivets
ferdselsårer. Denne er nå ferdig og finnes på Miljødirektoratet sine sider. AU spiller
inn ønske om at SF kjører opplæring på kommuneansatte i veilederen. Det påpekes
også at friluftskartleggingen og friluftslivets ferdselsårer må ses i sammenheng.
d. Sykkel i Salten. Visitbodø har tatt ansvar for å samle sammen et bedriftsnettverk.
e. Seminar for medlemskommunene på friluftslivets ferdselsårer og utendørs
aktivitetsområder. Alle kommunene deltok med unntak fra Gildeskål. Kommunene
hadde innlegg til inspirasjon for de andre kommunene. AU påpeker at SF fokus bør
være på aktivitet og ikke apparat, men at det er ønskelig at SF tar en rolle inn i mot
skolegårdene. Bruke spillemiddelordningen aktivt. Uteaktivitet skal ha fokus der barn
oppholder seg, i barnehage, skole og SFO. Hvordan skape holdninger og motivasjon
som gjør at barn tar i bruk uterommet.
f. Regnskap 2018. Et lite overskudd i 2018. Fortsatt 300 000 underfinansiert som vi
henter inn på prosjekter.
g. E-post til valgkomitéen datert 13. mars 2019. Følgende funksjoner er til på valg:
Nestleder, 1. og 2. vara til AU og valgkomite.
3. Rask gjennomgang status for arbeidsprogrammet for 2019 (finnes på:
https://friluft.salten.no/sites/f/friluft.salten.no/files/arbeidsprogram_2019.pdf)
Herunder også gjennomgang av søknader og tilsagn i friluftsrådet (vedlagt oversikt).
Tiltakene som er direkte oppfølging av friluftsrådsmøtet i fjor, tas under pkt 3 i sakslista.
4. Oppfølgingspunkter fra SF-møte 02-18 (finnes på:
https://friluft.salten.no/sites/f/friluft.salten.no/files/sfmoet_2_18_utkast_referat.doc )
SF-sak 13/18
Møte med Visit Bodø, Salten Regionråd og andre aktuelle parter. Ikke fulgt opp pga
sykemelding. Regionrådet og SF samarbeider om gjennomføring i månedsskiftet
mai/juni.
SF-sak 17/18 Strategiplan
Utkast laget med utgangspunkt i diskusjon i SF – møte 02-2018 og er lagt ved. AU ønsker
at hovedmålgruppe omprioriteres hvor regionens innbyggere flyttes opp til 1. prioritet,
men med spesiell vektlegging av ansatte skole, SFO og barnehage og politisk og
administrativ ledelse i kommunene.
5. Rammer for arbeidsprogram 2020
Det ble diskutert med utgangspunkt i utkast til strategiplan og arbeidsprogram for 2019. SF
oppfordres fortsatt til å tenke hvordan vi kan knytte generasjoner i prosjekter, og hvordan nå
de lite aktive eldre. SF rolle i samisk kulturformidling, spesielt med tanke på at deler av
Tysfjord kommer inn i regionen. Knytte det til barnehage og skolenettverket. Samisk
kulturformidling og ferdighetsformidling til barn og ungdom. Turskilt med samiske stedsnavn.
Regionrådet utfordres.
6. Omlegging av budsjettrutiner, involvering av AU (SF-sak 20/18)
Fra og med 2018 ble budsjettrutinene i Regionrådet lagt om etter ønske fra
medlemskommunene. Friluftsrådet har vedtatt at AU skal forelegges budsjettet før det
vedtas. I utgangspunktet skal budsjettet nå vedtas før 1. oktober (I praksis septembermøtet i
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regionrådet). Det foreslås derfor at AU i friluftsrådet behandler budsjettet i et ekstra AUmøte i august, men at dette møtet tas på Skype/telefonmøte.
På grunn av kommunevalget i høst, vedtas budsjettet som tidligere i årsmøtet og kan derfor
legges fram for styret i friluftsrådet i SF-møte 01 -19.
AU er enig i konklusjonen.
7. Deltakelse friluftskonferansen i Trondheim 22. – 24. mai
Hvert tredje år arrangeres en større nasjonal friluftskonferanse. Årets konferanse i
Trondheim har påmeldingsfrist 12. april. Tar sikte på at hele AU møter. Bjørn koordinerer.
8. Forberedelse av friluftsrådsmøtet Jektvik/Rødøy 7. – 8. mai.
Transport: 7 eller 9 seter fra Bodø. Lars Kristian Evjenth kjører selv og kan ta med seg noen på
veien.
Møte og overnatting: Hjemme hos styrerepresentant fra Rødøy Inger Monsen i Forsdal.
Middag på Naustloftet i Jektvik. Se på skolegården på Jektvik skole.
Invitere:
-

Fritjof Strøm «Årets antisutrehelt»
Nordland fylkeskommune v/Kari Hege Mortensen
Kitt Grønningsæter
Polarsirkelen friluftsråd

Tema:
- Det er ønske at FNF presenterer seg og sin virksomhet i møte
- Nettinformasjon, sosiale medier og kommunikasjon fra SF
- Innsats mot skolegårder/uteaktivitet i skolen
- Høre om Fritjof Strøm kan fortelle om Camp Gjerøy
Annet:
- Ta med lek, læring og fysisk aktivitet hefte til møtedeltakerne, Annette og Knut kjøre
leker fra heftet.
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