Til styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

14.02.2019

Innkalling til styremøte torsdag den 21. feb. kl. 10.00 -14.30 på
Batnfjordsøra i Gjemnes kommune.
Vi starter med befaring av Elvestien langs Batnfjordelva, og starter ved kommunehuset kl. 10.00.
Husk varme klær og gode sko!
Sted for møtet: Kommunehuset i Gjemnes. Det blir servert lunsj.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Saker til orientering:
1. Stikk UT Ski er godt i gang og vi orienterer om årets tilbud og nyheter v/Marte Melbø.
2. Videreutvikling og samarbeidet om Aktivportalen v/Patrick Gule.

Sak 1/19 – Godkjenning av referat fra styremøte på Skarstua i Fræna den 7. desember.
Sak 2/19 – Regnskap for 2018.
Sak 3/19 – Årsmelding for 2018.
Sak 4/19 – Budsjett for 2019
Sak 5/19 – Kontingent for 2020
Sak 6/19 – Utmeldelse fra Sandøy kommune
Sak 7/19 – Utlysning av stilling som fagleder friluftsliv.
Sak 8/19 – Møteplan for 2019.

Sak 1/19 – Godkjenning av referat fra
styremøte pa Skarstua i Fræna den 7.
desember.
Forslag til vedtak: Referat fra styremøte den 7. des. i Fræna godkjennes.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Saker til orientering:
Stikk UT! 2018-gjennomgang, og erfaringer fra årets Stikk UT!-sesong, ved Marte Melbø Stikk UT-ansvarlig.

Sak 21/18 - Godkjenning av referat fra siste styremøte den 3. okt. i Nesset
kommune.
Vedtak: Referat fra styremøte den 3. okt. i Nesset godkjennes.

Sak 22/18 – Revidering og forslag til ny strategiplan 2019 – 2024.
Vedtak: Framlagte forslag til strategiplan for Friluftsrådet N&R 2019 – 20123 godkjennes, og legges fram for
kommende årsmøte i FNR til endelig godkjenning med følgende endringer:
•
•

Stikk UT!-konseptene Stikk UT!-KulTUR/bedrift/ski videreutvikles. Nye konsept som Stikk UT! Padling/Sjø og
Stikk UT! Sykkel skal vurderes. Til vurdering tas også postvegen, pilegrimsleden og fiskeplasser.
Disse konseptene utvikles i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Sak 23/18 – Forslag til Årsplan 2019.
Vedtak: Årsplan for 2019 godkjennes, og legges fram på kommende årsmøte for endelig godkjenning, med følgende
endringer:
•
•

Styrereferat legges ut på vår hjemmeside.
Bidra til etablering av lokale utstyrsbaser i medlemskommunene.

Sak 24/18 – Økonomirapport.
Vedtak: Framlagt økonomirapport tas til orientering.

Sak 25/18 – FNR har 20-års jubileum i 2020. Opprettelse av komite med
representanter fra medlemskommunene.
Vedtak: Det settes ned en komite på 3-4 personer til å fremme et forslag til 20 års-markering i 2020.
Komiteen består av: En stk. fra FNR-adm, Olav Bjørn Nilssen, og AU.

Sak 2/19 – Regnskap for 2018.
Regnskapet følger som vedlegg.

Administrasjonen legger fram for styret et regnskap for 2018, med et årsresultat (overskudd) på kr.
89 571,Regnskapet vil bli revidert og revisjonsberetning vil bli lagt fram til godkjenning på kommende årsmøte.
Forslag til vedtak: Styret legger fram vedlagte regnskap med forklaringer til årsmøte for godkjenning.

Sak 3/19 – Årsmelding for 2018.
Forslag til vedtak: Årsmelding for 2018 legges frem for kommende årsmøte til godkjenning.

Årsberetning 2018 for Friluftsrådet
Nordmøre og Romsdal
§ 1 FØREMÅL
FRILUFTSRÅDET si oppgåve er i samband med medlemskommunane, offentlege etatar på ulike nivå
og interesserte organisasjonar å arbeide for:
•
•

stimulering til friluftsaktivitetar for alle – gjennom å oppleve og mestre opphald og
utfordringar i naturen på ein bærekraftig måte.
sikre nye friluftsområde, tilrettelegging og drift av friluftsområde.

§ 2 MEDLEMMER
Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal er et samarbeidsorgan for kommunar og
organisasjonar som arbeider for friluftsliv.
Medlemskommuner i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal pr. 31.12.18: Halsa, Sunndal, Kristiansund,
Molde, Surnadal, Gjemnes, Tingvoll, Eide, Averøy, Fræna, Aukra, Midsund, Sandøy, Nesset, Smøla, Aure og
Rauma kommune. Som organisasjon er Møre og Romsdal Jeger og fiskeforening også medlem av
friluftsrådet.

Administrasjonen har i 2018 bestått av 2,50% faste stillinger, fire prosjektstillinger, en i 50%, og en i 100%
fra september 2017 til september 2019, og en person på lønnstilskudd fra NAV i 60% stilling. Vi har også i
2018 har en korttidsengasjert med innsamling av strandsøppel på Smøla i ca 25% stilling.
Kontorforhold er organisert med leie hos Idrettskretsen i Møre og Romsdal sine lokaler i Idrettsveien 2 i
Molde.
Styremedlemmer og vararepresentanter til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har i 2018 bestått av:
Kommune

Styrerepresentant

Vara til styret

Aukra
Averøy
Eide

Tove Charlotte Æsøy
Lars Einar Sørvik
Emelie Mathilde
Holden Langnes
Hans Bjarne Tennøy

Geir Gøncz
Håkon Solli
Ellen Krakeli

Olav Bjørn Nilssen
Trine Kristiansen
Glåmen
Britt E. Hjelle
Malvin G. Bjørnerem
Ingvil Grytli
Hogne Frydenlund
Rolf Herman Bjerkeli
Hans Endre Sæterøy
Maja Solli
Egil Nedal
Torstein Gjetvik
Åsa Fredly

Heidi Jordahl
Tove Karin Halse Lervik

Fræna

Gjemnes
Halsa
Kristiansund
Midsund
Molde
Nesset
Rauma
Sandøy
Sunndal
Surnadal
Tingvoll
JFF m&R

Ragnhild Aas

Bente Elshaug
Kolbjørn Stølen
Tore Birkeland
John Walseth
Ole Kjell Talberg
Anett Husøy Hersel
Siv Grete Sponås
Gunn Anita Kvisvik
Håvard Wiggen

Styreleder: Britt E. Hjelle
Nestleder: Rolf Herman Bjerkeli
AU: Britt E. Hjelle, Rolf Herman Bjerkeli og Ingvil Grytli.
Nye Medlemskommuner: Aure kommune er ny medlemskommune i Friluftsrådet N&R.
Årsmøte ble avholdt på Batnfjordsøra i Gjemnes torsdag den 26. april 2018.

Styremøter Det er avholdet 4 styremøter og behandlet 25 saker i 2018.
Overbygning/avtaler: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) har en avtale med Møre og Romsdal
fylkeskommune gjennom God Helse-samarbeidet, Friluftsrådenes Landsforbund og, og medlemskap i FNF
(Forum for Friluftsliv) Møre og Romsdal.
Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal ble etablert høsten 2018 i et samarbeid med staten (50%),
fylkeskommunen 25 (25%) og medlemskommunen med de to friluftsrådene (25%). Båt og mannskap er
stasjonert i Ålesund, og skal betjene hele fylke. FNR sitter i styret til Skjærgårdtenesten samtidig som
driftsansvaret er underlagt Sunmmøre Friluftsråd

Økonomi Drifta av friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt
administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund og fra Møre og Romsdal fylkeskommune.
Samla kontingent fra 17 medlemskommunene i 2018: 972 981,Administrasjonstilskudd Møre og Romsdal fylkeskommune i 2018: 220 000,Administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund i 2018: 530 000,Friluftsrådet hadde også i 2018 mye av sin virksomhet basert på prosjektmidler.
Det desidert største og mest omfattende prosjektet i 2018 var rydding av strandsøppel med 3 millioner
kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet. Konsulentselskapet Salt Lofoten ble leid inn for å bistå administrativt
og faglig, og med enkeltprosjektet Dypdykk. I arbeidet med strandrydding ble det etablert en ekstra satsing
på Smøla, med et godt samarbeid med kommunen og Plastjegerne.
Friluftsrådet hadde også et godt samarbeid med de to interkommunale selskapene NIR og RIR. Friluftsrådet
nådde sin målsetning og samlet inn ca. 130 tonn strandsøppel i 2018.

Sum driftsinntekter var i 2018 på 7 836 188,- (2017: 4 812 899,- 2016: 5 205 043,- og 2015: 4 965 210,-)
Sum egenkapital i 2018: 1 159 937 (2017: 1 070 363,- 2016: 1 681 561,- og 2015: 1 699 300,-)
Virksomheten hadde i 2018 et positivt årsresultat på kr. 89 571,-. (tilsvarende i 2017 var et underskudd på
611 198,-).
Arbeidsmiljø og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt, og samlokaliseringen med idrettskretsen,
skikretsen, MRT/DNT, og Nasjonalforeningen er meget positiv. Det har ikke vært gjennomførte særskilte
tiltak i forhold til arbeidsmiljøet i 2018. Det har ikke blitt rapportert om skader og ulykker på
arbeidsplassen. Friluftsrådets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. FNR bestod i
2018 av 3 kvinner og 3 menn.
Det totale sykefraværet lå på 1,3% i 2018.
Ytre miljø Virksomheten medfører i seg selv svært begrenset påvirkning på det ytre miljø. Friluftsrådet
vektlegger natur og miljøvennlige løsninger i arbeidet med å fremme friluftsliv.
Framtidig utvikling Alt tyder på et stort behov for videre satsing på friluftsliv for å møte
folkehelseutfordringene og folks ønske om økt aktivitet og friluftsliv. Friluftsrådet N&R vil trolig i 2019
satse mer på det sjønære friluftsliv med tilrettelegging og aktiviteter i fokus. Det vil også i 2019 bli søkt om
statlige midler til arbeidet mot og marin forsøpling.
Prosjektarbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i medlemskommunene er godt
etablert og svært mye av dette arbeidet vil være gjennomført i 2019.
Arbeidet med å utvikle fellesprosjektet (Idrettskretsen, skikretsen, Nasjonalforeningen og DNT)
Aktivportalen til en bredere fritids-portal for frivilligheten går sin gang, og mye av dette potensialet vil bli
realisert i 2019. Det søkes fortløpende om midler til dette arbeidet, og vi håper fylkeskommunen vil ta del i
dette arbeidet.
Samarbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune vedrørende det pågående utviklingsarbeidet av
turplattformen Morotur og tilhørende APP er meget konstruktivt, og til felles nytte for tilreisende og egen
befolkning. Morotur-registrerte turer er også turregistreringsplattformen til Stikk UT.
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal opplever et godt samarbeid med medlemskommunene, Møre og
Romsdal fylkeskommune og med frivilligsektor i hele Nordmøre og Romsdal.

Antall medlemskommuner vil i 2020 bli redusert gjennom kommunesammenslåing uten at dette bør få
andre konsekvenser.
Det har i 2018 pågått positive samtaler med Trøndelag fylkeskommune vedrørende kommunene Heim og
Rindal som mulige nye medlemskommuner.

Britt Engvig Hjelle
Styreleder

Ola Fremo
Daglig leder

Sak 4/19 – Budsjett for 2019
Forslag til budsjett følger som vedlegg
Framlagte forslag til budsjett for 2019 viderefører aktivitetsnivået fra 2018.
Forslag til vedtak: Framlagte forslag til budsjett for 2019 legges frem for årsmøte.

Sak 5/19 – Kontingent for 2020
Vedtektene §4 punkt 5 sier at årsmøte skal: Fastsetje neste års kontingent. Indeksregulering kan gjerast
på årsmøte. Nivåheving må godkjennast av kommunane i etterkant.
Forslag til vedtak:
Styret ber årsmøte fastsette kontingent for 2020 ved en indeksregulering i tråd med tidligere praksis.

Kommune

Innbyggerantall

Medlemskontingent
2017 (Innb. X 8,32)

Kontingent 2018
(innb X 8,55)

Kristiansund
Molde
Rauma
Nesset
Midsund
Sandøy
Aukra
Fræna
Eide
Averøy
Gjemnes
Tingvoll
Sunndal
Surnadal
Halsa

24 526
26 822
7 492
2 970
2 088
1 270
3 518
9 717
3 467
5 826
2 593
3 103
7 160
5 969
1 547

204 056,219 581,62 333,24 710,17 372,10 566,29 269,80 845,28 845,48 472,21 340,25 816,59 499,49 662,12 871,-

209 697,229 328,64 056,25 393,17 852,10858,30 079,83 080,29 642,49 812,22 170,26 530,61 218,51 034,13 226,

Smøla
Aure
SUM:

2 141
3 590
110 396

17 813,913 050,-

18 305,30 694
946 885,-

Sak 6/19 – Utmeldelse fra Sandøy kommune
Sandøy kommune har sendt melding om utmelding av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal fra 2020
grunnet sammenslåing med bl.a. Ålesund kommune.
Forslag til vedtak: Vedtak i Sandøy kommune om utmelding fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal tas til
etterretning.

Sak 7/19 – Utlysning av stilling som fagleder
friluftsliv.
Bakgrunn for saken og administrasjonens argumenter for å lyse ut stillingen «Fagleder friluftsliv»:
•
•
•
•
•
•

Friluftsrådet har over tid fått en økende mengde arbeidsoppgaver.
Friluftsrådet ønsker å tilby fast stilling til nøkkelpersonell.
En av de fast ansatte i 50% stilling har sagt opp sin stilling.
Friluftsrådet ønsker å styrke administrasjonens samla kompetanse.
Friluftsrådet har utvidet sitt fokusområde med satsing på kystnært friluftsliv, arbeid mot marin
forsøpling og Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal.
Friluftsrådet bør styrke evnen til å gjennomføre større prosjekt, bl.a. arbeidet mot marin forsøpling.

Fra mars måned vil administrasjonen bestå av to fast ansatte og 4 stk på midlertidig engasjement (100%,
70%, 50%, og 25% stillinger).
Utkast til arbeidsbeskrivelse følger som vedlegg.
Forslag til vedtak: Stillingen «Fagleder friluftsliv» lyses ut i tråd med tidligere rutiner. Administrasjonen får mandat
til å justere stillingsbeskrivelsen i tråd med styrets ønsker, og daglig leder får mandat til å ansette vedkommende.

Sak 8/19 – Møteplan for 2019.
Forslag til vedtak: Møteplan for Friluftsrådets styre i 2019: 4. juni, 25. september og 11. desember.

