Salten, 28.09.17

Referat fra AU-møte 02-17 i Salten Friluftsråd
28.09.17 kl 1030-1430, Bodø, Regionrådets lokaler
Til stede:
AU:
Lars Kristian Evjenth (Sørfold/leder)
Bente Melby Ness (Hamarøy/nestleder)
Cecilia Lundbakk (Gildeskål/vara)
Adm:
Bjørn Godal (faglig leder/referent)
Forfall:
Egil Johan Mathisen (Bodø/medlem), varslet
Gisle Sæterhaug (FNF-Nordland)

1. Status for oppfølging av friluftsrådets 25 års jubileum
 Møterunde med samtlige medlemskommuner gjennomført (se eget punkt)
 Ansattesamling for Friluftsrådene i Norge, gjennomført i Bodø/Nordskot med stor
deltakelse fra hele landet (40 stk). Positive tilbakemelding fra deltakerne
 T-skjorte er under produksjon. T-skjortene blir i ull og med ny Layout på «koffer sitt
inne når alt håp e ute». Produseres totalt 100 stk. Ikke salgsprodukt.
 Friluftsrådets 25 årsjubileum markeres på Saltentinget med tale under middagen,
quiz til deltakerne. T-skjortene deles ut til alle bidragsyterne under tinget og som
premiering for vinnere av quizen. I tillegg skal friluftsrådet stå for et bildespill som
skal vises under middagen og ha ansvaret for en morgenvandring for deltakerne på
tinget.
 AU ber adm. ta kontakt med pressa for å få en jubileumsartikkel/innslag der
 På novembermøtet i Regionrådet blir det ingen jubileumsmarkering fordi dette
arrangeres som et dagsmøte.
2. Kort orientering om personalstatus i adm.
Det ble gitt en kort gjennomgang av personalstatus i Friluftsrådet. Annette har gått ut i
barselpermisjon. I utgangspunktet er hun i permisjon ut januar 2018 og i en periode fra juni til
august 2018. Det er noe usikkerhet knyttet til permisjonen pga uavklarte forhold knyttet til jobben
til Annettes mann.
Trond fortsetter i 50% stilling ut 2018.

3. Drøfting av behov og eventuell prosess knyttet til gjennomgang og evt endring av
friluftsrådets vedtekter
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AU anbefaler at en revisjonsprosess for gjennomgang av vedtektene startes opp
fordi disse uansett må endres pga endrede budsjettrutiner i Regionrådet. Det
anbefales at det tas en helhetlig gjennomgang da vedtektene er gamle og det er
flere forhold i vedtektene som ikke stemmer overens med dagens praksis.
Det bør:
o vurderes om det skal gjøres justeringer i formålet
o vurderes om det skal gjøres endringene i formuleringene knyttet til
medlemskap
o det må gjøres endringer i §4 e og f. I tråd med nye budsjettrutiner må det
stå at dette skal behandles innen 1. oktober året før budsjettåret
o gjøres endringer i §5 b. Friluftsrådet har i praksis ikke økonomiansvar
o §5 må endres i tråd med de vedtatte eierstrategiene for Salten-kommunene
o vurderes om det skal gjøres endringer i § 9 ang utmelding. (Om
medlemskommuner i Salten Regionråd fritt kan melde seg ut av
friluftsrådet)
Det anbefales en prosess der vedtektene drøftes i friluftsrådets møte 2/17. Deretter
gjøres det endringer som drøftes i AU møte 1/18. Forslag vedtas av friluftsrådets
møte 1/18. Endelig vedtak gjøres i tråd med vedtektene i årsmøtet 2018.

4. Gjennomgang av prosjekt prosjektstaus og søknader
Gjennomgangen ble gjort med utgangspunkt i arbeidsprogram for 2017 og rammer for
arbeidsprogram for 2018.
 Det er søkt midler til oppstart av prosjekt Helsefremmende skole og Integrering av
innvandrere gjennom friluftsliv. Midler er søkt hos Gjensidigestiftelsen og Exstrastiftelsen.
 Det er framdrift som forutsatt på alle prosjekt unntatt Sykkel i Salten. Prosjektet
lider av for lav kapasitet i administrasjonen og på grunn av svakere kapasitet i Visit
Bodø enn forutsatt.
 AU anbefaler at det vurderes å øke fokus mot eldre, blant annet med utgangspunkt
i tilbakemeldingene så langt på «Den naturlige spaserstokken». Ide om etablering
av lett tilgjengelige bålplasser nært eldresenter/boliger ble luftet.
 AU anbefaler at det gjøres en kobling mellom arbeidet med sti- og løypeplaner og
nasjonalparkstyrets arbeid med besøksstrategier og utviklingsprosjektet knyttet til
Sjunkhatten Barnas nasjanalpark
 AU anbefaler at Friluftsrådet framover fokuserer sterkere på livsglede og robusthet
som viktige elementer i friluftslivets folkehelsepotensial
5. Gjennomgang av møtene i kommunene og drøfting av oppfølging
Tilbakemeldingene og erfaringene fra møtene i kommunene ble gjennomgått, jf
oppsummeringsnotat datert 27.09.17. Erfaringen fra gjennomføringen er positive både med tanke
på forankring, nettverksbygging, nyttige innspill og informasjonsutveksling.
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AU anbefaler at det vurderes å gjennomføre en tilsvarende runde hvert fjerde år.
AU ber om at det gis en oppsummering av kommunemøtene i friluftsrådsmøte
02/17 og at dette legges til grunn for drøftingen av arbeidsprogrammet for 2018.

6. Rammer for friluftsrådsmøte 2/17 (både møtet og fagseminar dag 2)
AU anbefaler følgende gjennomføring av møtet:
Dag 1
Oppstart med lunsj kl 1200
Saker:

a. Oppsummering av kommunemøtene og drøfting av oppfølging
b. Medlemmenes gyldne 5 med fokus på:
i. Erfaringene med den naturlige vandrestaven
ii. Oppfølging av kommunenes ønsker som framkom på kommunemøtene
iii. Gode ideer for friluftsrådets arbeid framover
c. Arbeidsprogram for 2018
d. Vedtektsendringer
Dagen avsluttes med sosialtur, lek og bål i Bodøsjøen om været er med oss.
Adm. sjekker muligheter for alternativ overnatting på Nordland kultursenter.
Dag 2
e. Videreføring av saker fra dag 1 fram til kl 1000
f. Fagseminar fra kl 1030 – 1500 inkl lunsj
i. Fagseminaret tar utgangspunkt i helsefremmende skole og robuste
unger/ungdommer (Stikkord: praktiske ferdigheter, mestring, kreativitet,
motgangstakling, luft..)
ii. Lars Evjenth gir innledning til temaet
iii. Trond Loge, Maria Almli og Bjørn Are Melvik (Nordland fylkeskommune) inviteres
til å ha innledninger på temaet. Det skal forsøkes å få inn en person utenfra som
kan gi et ekstra løft til temaet, for eksempel en fagperson fra miljøet knyttet til
lærerutdanningen i Nesna, evt en kommunelege eller andre. Adm sjekker
mulighetene….
iv. Bjørn Godal gjennomfører en kort sesjon med Full Fræs som del av fagseminaret
v. I tillegg til aktuelle personer i kommuneadministrasjonene inviteres RKK leder til
fagseminaret
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