Salten, 27.09.18

Referat fra AU-møte i Salten Friluftsråd
27.09.18 kl 12.00-15.00, Bodø, Regionrådets lokaler
Til stede:
AU:

Adm:
Forfall:

Lars Kristian Evjenth (Sørfold/leder)
Bente Melby Ness (Hamarøy/nestleder)
Ola Arnfinn Loe, deltagelse via Skype (Meløy/medlem)
Annette Digermul Hals (prosjektleder/referent)
Bjørn Godal (faglig leder)
Gisle Sæterhaug (FNF-Nordland)

1. Status ansatte i friluftsrådet




Trond jobber 50% ut 2018. Kan være aktuelt for Trond å fortsette med avgrensa
engasjementer også etter 01.02.19
Knut jobber i 80% stilling ut 2019
Annette og Bjørn er i full drift

2. Referatsaker
a. Ny handlingsplan for friluftsliv er vedtatt i sommer.
b. FLOKE, Fokus på miljøvennlig reisebasert friluftsliv. Bjørn deltar.
c. Styrerepresentant i FL Maria Almli gikk ut av styret før landsmøte fordi hun ikke kunne
stå bak håndteringen av en arbeidsmiljøsak i FL. AU ønsker å følge opp på
styreledersamling i januar med tanke på å høre om tiltak er iverksatt.
d. Bodø Glimt har tatt kontakt med tanke på et samarbeidsprosjekt om fotball og friluftsliv.
e. SF sitter som representant i rådsmøtene til Nordland nasjonalparksenter på vegne av
regionrådet. Det er ønskelig at SF trekker seg ut.
f. Saltdalkontoret er sagt opp med virkning fra 1. februar 2019 pga at Trond går av med
pensjon.
g. Hele regionrådet reiser på studietur til Stockholm i oktober.

3. Gjennomgang av hovedpunktene fra regjeringens handlingsplan for friluftsliv
Handlingsplanen ble utgitt i juli og er positivt mottatt.
1. Det vil etter planen bli en revisjon av friluftsloven ifht ferdsel, hvor det blant annet skal bli tydeliggjort
hvilken ferdsel som er lov og ikke i utmark.
2. Handlingsplanen trekker frem behovet for en oppdatert friluftskartlegging i kommunene. SF var i sin
tid tidlig ute med kartleggingen og det er nå et behov for revidering.
3. Fokus på nærmiljø og markaområde, og tiltak som mindre tilrettelegginger
4. Skjærgårdstjeneste. Vesterålen og Helgeland forkjempere i Nordland.
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5.
6.
7.
8.

Havforurensning. Avfallsselskapene håndterer dette i Salten.
Friluftsliv i grunnskoleopplæringen og friluftskoler.
Høsting av naturressurser – tiltak ønskes velkommen.
Friluftsliv og verdiskapning. Mulighetsrommet mellom friluftsliv om reiseliv. Nasjonale turiststier.

Vedtak:
AU tar saken til orientering

4. Gjennomgang status for arbeidsprogrammet for 2018
 55 forførende friluftsråd tatt mye kapasitet
Er de riktige turene valgt ut. Blir det bok. Gjennomgang på friluftsrådsmøte.
 Turkort
Stort behov på engelsk.
To kommuner kommet med forslag, de andre lager vi turkort med 55
forførende.
 FLOKE
Tatt mer tid en planlagt. Viktige med nasjonale arenaer. Spennende på om dette
blir noe som funker.
 Plan for friluftslivets ferdselsårer- piloter i Salten (Bodø og Steigen)
 Fullfræs
Søke på nytt i november.
 Turkart Steigen
Ikke finansiering. Derfor har arbeidet stoppet opp. Kommunen har ikke plan for
fysisk aktivitet og naturopplevelse
 Helsefremmende skole
 Friluftsskole
 Barnehagenettverket «Lærende nettverk»: Robuste saltenunger – Saltdal er ikke med.
 Kurs høsting bål og bålmat
 Basecamp salten
 Revidert «mat i Salten – helt naturlig».
 Malstraumfestival og mat i Salten – ikke prioritert høyt, men deltar ved anledning
 Instragram – relevant. Gjennomgang av instagramprofilen. Fronte aktiviteten i friluftsrådet.
Smart på nettkurs?
Kommentarer:
Au ønsker at det vurderes om de «rette» turene er valgt på 55 forførende. Stort behov for å få turkort
oversatt til engelsk. Instagramprofilen bør aktiveres– Fronte aktiviteten i friluftsrådet.
Vedtak:
AU tar saken til orientering
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5. Konsekvenser av nye vedtekter for friluftsrådet
a.
b.
c.
d.

Organiseringa av AU
Budsjettprosess etter de nye vedtektene og håndtering av denne
Styreperiode for valgte representanter
Drøfting av kontingent og prosess knyttet til evt revisjon av kontingentsatsene til
kommunene

Kommentert: Statskog og FNF er konsultative medlemmer. Statskog og FNF ikke aktuelle i AU som en følge
av vedtektsendringene. Styret er valgt av årsmøte og sitter derfor til og med årsmøtet etter neste valg.
Budsjettet vedtas ikke i årsmøte, men innen 1. oktober. Forslag om å flytte AU møte til i slutten av august,
for å kunne behandle budsjettet.
Kontingent – Sak til regionrådet.
Vedtak:
Lage sak til styret om organiseringen av AU
Kontingent – sak til regionrådet, men luftes i friluftsrådsmøtet

6. Planlegging av friluftsrådsmøtet 17.-18. oktober:
a. Tema
i. Detaljering av arbeidsprogram (med utgangspunkt i rammene lagt i årsmøtet)
1. Vurdering av bærekraft som en gjennomgående tema for arbeidet i
friluftsrådet
2. Gjennomgang og drøfting av konkret innhold
ii. Den naturlige spaserstokken – oppfølging ute og evt avslutning av prosjektet
iii. Drøfting omkring strategier på lengre sikt
1. Diskusjon om og evt innretning på strategidiskusjon i styremøtet
b. Gjester: Nordlandsmuseet og evt start på Husmannsplassen i Kjelvik
c. Kobbvatnet, sted og standard
d. Mat
e. Overnatting
Kommentar:







Arbeidsprogrammet:
o Sidetall oppsett, flytt tidsbruken lengre bak.
o Knytte friluftsskole – basecamp
Naturlige spaserstokk – finne ut hvor den er og få den i gang igjen.
Strategier på lengre sikt, ikke bare år for år.
o Eldre (75+)- tiltak
Konkret til møtet:
o De gyldne fem – hvilke behov, trender og utvikling ser du for deg i fremtia i forhold
til friluftsliv i din kommune. I etterkant drøfting om litt mer langsiktige strategier for
friluftsrådets arbeid.
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6.

Oppmøte Kjelvik og møte der med Nordlandsmuseet. Adm. SF ordner lunsjen på Kjelvik.
Kjøpt inn to lavvoer som blir levert til møtet. Behov for å løse utfordringen med noe å sitte
på.
Heges matopplevelse (Hege Ruud) ordner mat.
Eventuelt
Skypeløsningen med Ola fungerte bra. Ingen øvrige saker tatt opp.
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