8.10.2020

Til styremedlemmer i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Innkalling til styremøte i Friluftsrådet N&R onsdag den 14. oktober fra
kl. 13.00 til kl. 15.00 i Molde.
Møtested: Idrettssenteret, Idrettsveien 2 6413 Molde (2. etg. Inngang fra nord og midt på
tribuneanlegget).
Det blir servering av kaffe.
Faste styremedlemmer (1 fra hver medlemskommune) som ikke kan møte, kontakter egen
vararepresentant ved behov.

Velkommen til nye styremedlemmer og påfølgende 4-årsperiode i Friluftsrådets styre.
Samtlige møtende styremedlemmer presenterer seg selv og en ambisjon/tanker om sitt
styreverv i Friluftsrådet. Administrasjonen presenteres også.
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er 20 år i år og helt nytt jubileumshefte blir utdelt og
omtalt.
Administrasjonen gir en kort orientering om friluftsrådets virksom, samarbeidspartnere, og
planer for 2020.

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

Saker til orientering:
1. Orientering om Årsplan 2020.

2. Orientering om arbeidet med ny Stikk UT-APP v/Patrick Gule

3. Orientering om sak til medlemskommunene/samarbeidskommunene vedrørende
vedtektsendringer vedtatt av årsmøte.

Sak 6/20 - Godkjenning av referat fra styremøte den 19. mai 2020.
Sak 7/20 – Statusrapport økonomi 2020.
Sak 8/20 – Mandat til daglig leder ved ansettelser i Friluftsrådet i 2020.
Sak 9/20 – Valg av arbeidsutvalg.

Styreleder

Daglig leder

Hans Bjarne Tennøy

Ola Fremo

Årsplan 2020
Utarbeidet 05. nov 2019. Revidert ….

1. Arbeide sammen
Mål

Tiltak

Søke tilskudd gjennom FL, Fylkeskommunene, Miljødirektoratet og andre
ordninger.
Sikre økonomisk grunnlag
Vedlikeholde årshjul som inkluderer søknadsfrister og rapporteringsfrister til de
for FNRs ulike prosjekter
mest relevante aktørene.
Etablere sponsoravtaler for hele fylket på Stikk UT! etter egen plan for dette.
Utarbeide budsjett og nødvendige planer og rutiner for driften.
Sikre at HMS blir ivaretatt. Lage rutiner for dette. Gjennomgang 1x per år.
Være en god og
forutsigbar arbeidsplass

Jevnlig gjennomgå årsplan, årshjul og budsjett/regnskap. Fortløpende prioritere
oppgaver for den enkelte ansatte.

Legge til rette for at
styret kan arbeide godt
og i tråd med vedtekter

Avholde fellesmøte ukentlig med status og gjennomgang av oppgaver.
Sikre et godt arbeidsmiljø. Gjennomføre minst 2 felles turer. Involvere
Idrettssenteret.
Avholde fem-seks styremøter, AU-møter etter behov og årsmøte med
fremlegging av årsrapport og regnskap. Styrereferat legges ut på egen
hjemmeside.

Samarbeide godt med
medlemskommunene

Gjennomføre dialogmøte med minst 3 kommuner. Prioritere de nye
kommunene Molde, Heim og Hustadvika. Prosjektplan innen 31.1.

Et godt samarbeid med
FL

Være oppdatert på FL sine satsingsområder.
Delta på daglig-leder-samling og i andre aktuelle fora.
Delta med minst én ansatt på ansatte-samlinga til FL.
Delta på den årlige friluftslivkonferansen og FL sitt årsmøte.
MR og T Fylkeskommuner

Sunnmøre friluftsråd
(herunder om Stikk UT)
FNR skal videreutvikle et
FNF – være styremedlem
konstruktivt samarbeid
Turistforeningene
med regionale aktører.
NJFF
FNR skal samarbeide med
(herunder om Friluftskoler)
lokal frivillighet om
Speiderkretsene og grupper
aktivitet og andre saker.
Klyngefellesskapet ved idrettssenteret
Andre relevante aktører
Jobbe for etablering av aktivitets og frivilligråd. 1 råd etablert i 2020.
FNR skal være et
kompetansesenter innen
friluftsliv og drive
utviklingsarbeid innen
fagfeltet for hele
regionen.

Forbedre og
systematisere FNRs
kommunikasjonsarbeid

Kompetanseheving

Undersøke og prøve ut nye konsept for økt deltakelse innen friluftsliv for barn
og unge.
FNR skal definere sin rolle innen feltet friluftsliv og bærekraft i tråd med egen
strategi for dette og FN’s bærekraftsmål.
Utarbeide kommunikasjonsplan
Publisere nettsaker på friluftsraad.no og stikkut.no
Sende ut nyhetsbrev ihht kommunikasjonsplan
Publisere Facebook-oppdateringer og Instagram
Ha løpende kontakt med relevante medier.
Ferdigstille ny hjemmeside for FNR i samarbeid med bl.a. Sunnmøre Friluftsråd.
(Alternativer pt. er FL eller Finnmark?)
Gjennomføre intern kompetanseheving innen friluftsliv og andre tema,
herunder spillemiddelordn.

Hjelpe kommuner til å
realisere
friluftslivsprosjekt

Informere om mulige tilskuddsordninger.

Være synlige og bidra til
økt oppslutning om
følgende tiltak

Bidra på forespørsel til regionale friluftsarrangement, på forespørsel og etter
vurdering av relevans og kapasitet
Delta på Friluftslivets uke (5.-13.9.) og Gapahukens dag. Lage plan innen 15.06.
Følge opp jubileumskomiteen og initiativ fra den.
Gjennomføre friluftslivskonferanse i samarbeid med MRFK, FNF m.fl.
Lage jubileumsskrift.

Markere FNRs 20årsjubileum
FNR skal bidra til
utvikling og drift av
Skjærgårdstjenesten i
Møre og Romsdal

Følge opp enkeltprosjekt i medlemskommunene.

I samarbeid med partnere, herunder påse at det blir en konkret, balansert og
best mulig oppgaveportefølje i Nordmøre og Romsdal.

2. Aktivitet
Mål

Tiltak
Videreutvikle Stikk UT! Lage langsiktig strategiplan for utvikling av Stikk UT –
konseptene.
Gjennomføre Stikk UT! – Sommer etter strategiplan
Gjennomføre Stikk UT! – Ski i samarbeid med skikretsen etter strategiplan.
Videreutvikle Stikk UT! -bedrift slik at den er bedre tilpasset bedriftenes behov.
Øke antall bedrifter til 100.
Videreutvikle bedriftstilbud for Stikk UT!-ski, med mulighet for lag og
organisasjoner.
Videreutvikle Stikk UT! som tilbud for barn og familier, gi innspill til StikkUTstrategi (Tussaligaen?)

Arrangere Stikk UT! Landets beste turtrim i
samarbeid med
medlemskommunene og
frivillige lag.

Ta i bruk løsning for å presentere KulTUR –løypene i nye morotur, vurdere
andre løsninger (f.eks. Hopper-guide).
Kommunisere Stikk UT!-tilbudene i tråd med kommunikasjonsplan for FNR. Øke
antall artikler på stikkut.no, økt samhandling med brukere.
Gjennomføre min. 2 møter med Stikk UT! –gruppa (og ellers ved behov).
Utvikle samhandling med frivillig-grupper.
Øke bruken av mini-folder for «Mine turer» som et lavterskeltilbud.
Ha Stikk UT- brosjyra klar til sesongstart 1. mai.
Videreutvikle samarbeidet mellom Stikk UT! og Fylkesmannen, grunneierlag,
skogeierlag og andre relevante aktører.
Gjennomføre dialogmøte med Fylkesmennene.
Bidra til utvikling av nye Morotur og at den tas i bruk.
Bistå kommunene med oppdatering av innholdet i Morotur.
Bidra til avklaring om Morotur-appens framtid.
Bistå kommuner med Aktiv på dagtid.
Jobbe for økt bidrag fra kommune og frivillighet til Aktiv på dagtid.

FNR skal ha økt fokus på
lite aktive innbyggere

Jobbe for etablering av Aktiv på dagtid i flere kommuner. Kartlegge og etablere
nye etter prioritering.
Gjennomføre Klart-det-går-kurs.
Bidra til nettverket for Spenningskurset og vurdere mulighet for nye tiltak for
målgruppa.
Følge opp kvalitet og synliggjøring av trillevennlige turer i moroturbeskrivelsene i samarbeid med MRFK og andre.
Øke friluftsaktiviteten i vinterhalvåret.

Ta i bruk verktøy fra AFFA (Aktiv Fritid For Alle).
Opprettholde en utstyrsbase til egen bruk og utlån til samarbeidspartnere og
spesielle grupper.
Bistå ved etablering av lokale utstyrsbaser i medlemskommunene.
Utarbeide en egen strategi for arbeid med skole, SFO og barnehage og
FNR skal arbeide for at
iverksette tiltak etter denne.
friluftsliv og fysisk
Gjennomføre kurs i Læring i friluft.
aktivitet får større plass i
Opprettholde samarbeid med høyskoler om fagdag friluftsliv for studenter.
skole, SFO og barnehage
Vurdere nye tiltak (f.eks. Stikk-Ut! til et tre – bruke treplakater)
Videreføre satsing på Friluftsskoler.
Kartlegge tilbud som eksisterer i kommunen og etablere samarbeid der det er
hensiktsmessig.
(MOI, Fjellfestivalen, Vandrefestivalen, iTrollheimen, Moldespeiderne med
flere)

Friluftsskolen skal være
et ettertraktet
friluftslivtilbud for barn
og unge. FNR skal
arbeide for å fremme
tilbudet i stadig flere
medlemskommuner i
samarbeid med,
kommuner, lokale og
regionale foreninger.

Kommunisere tilbudet til medlemskommunen med sikte på å etablere nye
friluftsskoler.
Friluftsskole vinterferie:
1.
2.
3.
4.

Skaret (3 dager)
Kristiansund (3 dager)
iTrollheimen (Trøndelag)
iTrollheimen (M&R)

Friluftsskole sommerferie:
5.
6.
7.
8.

Viken Gård (5 dager)
Viken Gård (5 dager)
Halsa (5 dager)
Tingvoll (5 dager)

Friluftsskole høstferie:
9. Kristiansund (3 dager)
10. Moldespeider’n (4 dager)

Mulige, skal utredes:
Friluftsskole under Norsk vandrefestival (3 dager)
Rangøya, se på mulighet for etablering
Gjemnes - speiderne
Få økt deltakelse fra innvandrere og flyktninger på friluftsskole.
Låne ut henger med sykler til aktuelle sykkelkurs og brukere.
Samarbeide med "Utenlandsk kultur møter norsk natur" i Kristiansund.
Øke innvandrere og
flyktninger sin deltakelse
Videreutvikle og sørge etablering av kurs i friluftsliv for flyktninger i flere
i friluftsliv og fysisk
kommuner (Kristiansund og Sunndal er aktuelle).
aktivitet
Vurdere kurs i vinterfriluftsliv for flyktninger som pilot med flyktningetjenesten
i Molde.
Videreføre prosjektet Tirsdagstroppen i samarbeid med speiderne.

FNR skal være pådriver
og samarbeidspartner for
en digital
aktivitetsportal.
Stimulere til mer
kystfriluftsliv

Avklare videre framdrift for Aktivportalen, herunder finansiering,
samarbeidspartnere, drift, osv.
Videreutvikle Naturlos som lavterskeltiltak. Utarbeide rutine for oppdatering og
drift.
Utvikle Skjærgårdstjenesten slik at kystfriluftslivet styrkes i vår region.
Styrke kystfriluftslivet gjennom bruk av FNRs øvrige satsningsområder (sikring
og utvikling av arealer og anlegg, Stikk UT!, morotur, Friluftsskole etc.)
Utvikle Skjærgårdstjenesten innen feltet marin forsøpling i tråd med vedtatt
prinsippavtale.
Søke midler fra Miljødirektoratet og andre relevante aktører.

FNR skal være en viktig
aktør i arbeidet mot
marin forsøpling

Gjennomføre panteordning og legge til rette for strandrydding. (Stikk UT! Og
plukk)
Samarbeid med Plastjegerne på Smøla.
Hvis dette finansieres – gjennomføre FoU-prosjekt i samarbeid med Møreforsk.
Drive informasjons- og holdningsarbeid.

3. Areal
Mål

Tiltak
Svare på fylkeskommunale og kommunale henvendelser og bidra i relevante
høringsprosesser.
Bistå gjenværende kommuner med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder,
etter tilgjengelig kapasitet.

Jobbe for at
medlemskommunene
har en helhetlig og
bærekraftig forvaltning
av sine friluftsområder

Fremme ordningen for
statlig sikring av
friluftsområder

Fremme stien som friluftslivets viktigste arena. Sammen med MRFK, søke om
midler og bidra til at kommunene starter arbeidet med kommunal Plan for
friluftslivets ferdselsårer. Oppstart i minst 2 kommuner i 2020.
Følge opp kommunenes bruk av Kartlegging og verdsetting av friluftsområder.
Jobbe for at kommunene ivaretar friluftslivsarealer der folk bor, i tråd med
nasjonale føringer, FNRs strategi og FNs bærekraftsmål.
Bistå kommunene i deres arbeid med statlig sikring av friluftsområder og tiltak i
slike.
I samarbeid med kommunen, søke om midler til sikring der det er nødvendig.
Spesielt fokus på sjønære områder.
I samarbeid med kommunen, søke midler til tiltak i statlige sikrete
friluftsområder. Spesielt fokus på sjønære områder.
Ta opp statlig sikring av konkrete områder med kommuner ifm. dialogmøter.
Starte arbeidet med kartlegging og plan for statlige sikring i Nordmøre og
Romsdal.

Heve kompetansen internt om statlige sikrede områder og ordningen.
4.

4. Anlegg
Mål

Tiltak

Jobbe for at mer
spillemidler brukes til
friluftsliv

Spre informasjon og gi råd om spillemiddelordningen og oppfordre
medlemskommuner til å søke.
Utrede ideen om Aktivitet- og frivilligråd for å sikre bedre likebehandling
mellom friluftsliv og annen fritidsaktivitet.
FNR skal jobbe for planmessig utvikling av turstier, klopper, skitraseer, turveier,
padleruter, sykkeltraseer og friluftsporter. Plan for friluftslivets ferdselsårer.

Fremme stier og
ferdselsårer som
friluftslivets viktigste
arena.

Bidra til å ruste opp stier med stor slitasje på utvalgte Stikk UT!-traseer
gjennom bl.a. bruk av spillemidler.
Bidra med informasjon og kunnskap til arbeidet med opprusting av stier og
klopper. Produsere veileder (film) for klopping og stibygging.
Finne beste løsning for finansiering av turskilt (evt. ny ordning for spillemidler.)
Bidra til at «nye» Morotur blir kjent og tatt i bruk, herunder til å registrere
gapahuker, badeplasser, aktivitetsplasser, kulturminner, toalett, padleturer osv.

FNR skal bidra til at areal
Starte arbeid med skilting til friluftslivspunkter fra hovedveg i samarbeid med
blir kartlagt, bevart og
kommuner og STV. Må sees i sammenheng med Plan for friluftslivets
tilrettelagt (herunder
ferdselsårer.
synliggjort).
Støtte idrettslag og løypelag med GPS og abonnement på Løyper.net (skisporoppdatering).
Tilrettelegge for
kystfriluftsliv

FNR skal i samarbeid med Skjærgårdtjenesten bidra til friluftslivsanlegg, som
kystledhytter/gapahuker/ teltplasser og andre tiltak som tilrettelegger for
kystfriluftsliv.
Bidra til tiltak i minst 3 sjønære friluftsområder.

5.

5. Allemannsretten
Mål
FNR skal sikre og styrke
allemannsretten

Tiltak
Informere om allemannsretten og -plikten i aktuelle kanaler og arrangement
Dele ut FLs fakta-kort om allemannsretten på ulike språk.

Ha allemannsretten som tema på Friluftsskoler og til andre aktuelle grupper.
Spre Stikk UT! Vett-reglene.
Gjennomføre informasjonskampanje om allemannsplikten under Stikk UT! sesongen
Samarbeide med grunneierorganisasjoner vedrørende informasjon og tiltak i
tråd med allemannsretten.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal ble stifta 3. februar 2000

Samarbeidsavtale
Samabeidskommunene har gjort vedtak om å organisere Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som
Kommunalt Oppgavefellesskap (KO) etter kapittel 19 i Kommuneloven.
Tilrådd i årsmøte til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 10. juni 2020.
§ 1 OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN1
Oppgavefellesskapets navn er Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Kommunalt oppgavefellesskap, som kan
forkortes Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (KO), og er i det følgende benevnt «Friluftsrådet».

§2

DELTAKERKOMMUNER

Friluftsrådet består av kommunene Aukra, Aure, Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Heim, Kristiansund, Molde,
Sunndal, Rauma, Surnadal, Tingvoll og Smøla. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av
representantskapsmøtet og kommunestyret i hver av deltakerkommunene.
§2
FORMÅL
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner,
fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for
befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet skal fungere som et kompetansesenter for friluftsliv for
deltakerkommunene og andre samarbeidsparter. Friluftsrådet kan avgi høringsuttalelser og engasjere seg i
saker av betydning for friluftsliv i deltakerkommunene. Konkrete arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom
friluftsrådet og deltakerkommunene fastsettes gjennom årlige arbeidsplan som vedtas på
representantskapsmøtet.2

1
2

Oppgavefellesskapets navn skal framgå av Samarbeidsavtalen
Hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet skal framgå av Samarbeidsavtalen.

§3
ORGANISASJON
Friluftsrådets faste organer er representantskapet, styret, samarbeidsgruppe3 og daglig leder som står for den
daglige driften.
Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.

§4
REPRESENTANSKAPSMØTE4
Representantskapsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år
innen utgangen av mars måned. Representantskapsmøtet består av 2 representanter fra hver
deltakerkommune valgt for kommunestyreperioden av kommunen. Når kommunene velger 2 eller flere
representanter, skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser.
Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter.
Representantskapsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal
følge innkallingen.
Med unntak av endringer i samarbeidsavtalen, jf § 9, treffes beslutninger med vanlig flertall.
Representantskapsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger.
2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsmelding som skal redegjøre for gjennomføring av fjorårets arbeidsplan og forøvrig ivareta
deltakerkommunenes krav til rapportering.5
4. Regnskap med revisjonsberetning.
5. Arbeidsplan 6
6. Budsjett, herunder årlig innskudd (kontingent), og eventuelt prosjekttilskudd eller andre bidrag fra
deltakerkommunene7.
7. Behandle innkomne saker.
8. Valg
a) Styre8
a) Styrets leder og nestleder
b) Valgkomite
c) Revisor
Styret består av ett medlem fra hver deltakerkommune.
Felles:
I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser.
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning.
3

Det er etter Kommuneloven bare krav om representantskap, og styret kan være identisk med representantskapet. FL anbefaler
imidlertid at en har eget styre, samarbeidsgruppe og tilsatt daglig leder.
4
Kommuneloven forutsetter at det framgår av Samarbeidsavtalen hvor mange medlemmer den enkelte deltaker skal ha i
representantskapet. Representantskapet erstatter det som friluftsrådene tidligere har kalt årsmøte. FL anbefaler at alle
kommuner er representert i Representantskapet. Hvert friluftsråd avgjør om alle kommunene skal ha lik representasjon eller om
den skal differensieres etter kommunenes størrelse. Dette må framgå av samarbeidsavtalen.
5
Kommuneloven krever at Samarbeidsavtalen skal inneholde hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om.
6
Kommuneloven krever at det av samarbeidsavtalen skal framgå hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er tillagt
oppgavefellesskapet. Dette ivaretas gjennom formål (§2) og denne bestemmelsen om at representantskapet behandler
arbeidsplan.
7
Kommuneloven krever at det skal framgå av samarbeidsavtalen deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til
oppgavefellesskapet.
8
Det er etter Kommuneloven representantskapet som har myndighet til å opprette andre organer til styrings av
oppgavefellesskapet, og det er derfor representantskapet som oppnevner/velger styret. Hvis ikke alle deltakerkommunene er
representert i styret, foretar representantskapet valg av styre, jf alternativ 2 i § 4.

§5
EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE
Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når
representantskapsmedlemmer fra 2 eller flere av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært
representantskapsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel, og det skal framgå av innkallingen hvilke
saker som skal behandles. Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i
innkallingen. Ekstraordinært representantskapsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter.
For vedtak gjelder de samme regler som for representantskapsmøtet.
§6

STYRE

Styret skal behandle følgende:
1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne.
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med samarbeidsavtale og årsmøtevedtak.
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med samarbeidsavtale og arbeidsplan og stå for
økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere delegering fra
styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som lønnsutvalg, utvalg for konkrete
prosjekter m.v.
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene.
§7
SAMARBEIDSGRUPPE9
Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den enkelte kommune.
Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte
kommune. Friluftsorganisasjoner kan også tilbys plass i samarbeidsgruppa.
Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for samordning og
erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan bistå daglig leder med å forberede saker for styret.
§8
ØKONOMI
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap10.
Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne fastsettes av
representantskapsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene11. Vedtak på
representantskapsmøte om indeksregulering av kontingenten etter deflator er endelig. Vedtak om
kontingentøkning ut over dette må godkjennes av deltakerkommunene.
Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån12 og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på
representantskapsmøte eller ekstraordinært representantskapsmøte.
§ 9 EIERANDELER13
Den enkelte deltakerkommune har like eierandeler i oppgavefellesskapet og like ansvarsandeler for
fellesskapets forpliktelser.
§ 10
9

ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALE

Det er ikke formelt krav om å opprette slik samarbeidsgruppe, men FL anbefaler at en har det for å sikre god rolle- og
arbeidsdeling med deltakerkommuner og eventuelt friluftslivsorganisasjoner i regionen.
10
Det er krav i Kommuneloven om at det skal framgå av samarbeidsavtalen om Friluftsrådet er eget rettssubjekt. FL anbefaler at
en fastslår at Friluftsrådet er eget rettssubjekt, men hvert Friluftsråd velger dette. Friluftsråd som er egne rettssubjekt vil på lik
linje med tidligere være berettiga moms-kompensasjon.
11
Hvert friluftsråd står fritt til å vurdere hvordan det årlige tilskuddet fastsettes, herunder om det skal fastsettes en grunnsum
eller minimumskontingent i tillegg til beløp per innbygger.
12
Det er krav i Kommuneloven om at det skal framgå av samarbeidsavtalen om Friluftsrådet skal ha myndighet til å ta opp lån.
FL anbefaler at Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån, men hvert Friluftsråd velger dette.
13
Kommuneloven krever at samarbeidsavtalen avklarer eierandeler og forpliktelser. FL foreslår den enkleste løsningen med at
alle deltakerkommunene har like andeler. Et alternativ er at det fordeles forholdsvis etter innbyggertall i deltakerkommunene.

Endring av vedtektene kan bare gjøres på representantskapsmøte eller ekstraordinært representantskapsmøte.
Endring av samarbeidsavtalen krever 2/3 flertall. Opptak av nye deltakerkommuner etter § 1 skal også
godkjennes av deltakerkommunene.
§ 11 UTTREDEN14
Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av Friluftsrådet fra 1.1. året etter at slikt varsel
er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar da de oppgaver som Friluftsrådet har
utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet eier friluftsområder i en kommune som trer ut av Friluftsrådet,
skal eiendommen overføres til vedkommende kommune. Ut over dette har ikke kommuner som trer ut av
Friluftsrådet, krav på eiendommer eller verdier.
§ 12 OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært representantskapsmøte, og krever 2/3
flertall blant frammøtte stemmeberettiga. Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres eiendommer som
Friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og alle oppgaver overtas av kommunene hver for seg.
Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom medlemskommunene etter folketall ved sist årsskifte.
Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres Friluftsrådets arkiv til den kommunen som Friluftsrådet er
lokalisert til.15
§ 13 TOLKNING AV SAMARBEIDSAVTALEN - VOLDGIFT
Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av samarbeidsavtalen og en ikke
kommer til enighet i minnelighet, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht tvistemålsloven.
§ 14 IKRAFTTREDEN
Samarbeidsavtalen trer i kraft fra 01.01.21

Saker til behandling i styret:

Sak 6/20 - Godkjenning av referat fra
styremøte den 19. mai 2020.
Forslag til vedtak: Referat fra styremøte den 19. mai 2020 godkjennes.

Referat fra styremøte i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal på
Teams den 19.05.2020
Tilstede på digitalt styremøte: Ingvil Grytli – Molde, Britt E. Hjelle- Kristiansund, Bente Elshaug - Kristiansund, Olav
Bjørn Nilssen – Gjemnes, Torstein Gjetvik – Tingvoll, Hans Bjarne Tennøy – Hustadvika, Geir Gøencz -Aukra, Maja
Solli – Sunndal, Åsa Fredly - Møre og Romsdal Jeger og fiskerforening og Marte Melbø – Friluftsrådet N&R.

14

Kommuneloven krever at det framgår av Samarbeidsavtalen hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet og hvordan
samarbeidet skal oppløses.
15
Kommuneloven krever at det er fastlagt hvem som overtar Friluftsrådets arkiv ved oppløsning. FL foreslår en formulering om
at det overtas av kontorkommunen, men et alternativ er at en navngir hvilken kommune.

Fra administrasjonen: Liv S. Hoel, Mattis Mikkelsen, Patrick Gule og Ola Fremo.

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

Saker til orientering:
1.
2.
3.
4.

Prosjekt bærekraftstrategi for Friluftsrådet N&R.
Stikk UT-strategiplan 2020 – 2025.
Strandrydding med prosjekt «Stikk ut og plukk» og innsats med Plastjegerne på Smøla.
Brev til samarbeidskommunene/medlemskommunene angående kommunevise vedtak på ny
samarbeidsavtale (vedtekter). Se vedlegg.
Status samarbeidsavtalen som er sendt til alle kommunestyra for vedtak

Det ble også orientert om at årets friluftsskoler går som planlagt etter myndighetenes krav til smittevern.
Det samme gjelder Aktiv på dagtid og øvrige aktiviteter i regi av Friluftsrådet.

Sak 1/20 - Godkjenning av referat fra styremøte den 10. desember.
Vedtak: Referat fra styremøte den 10. desember 2019 er godkjent.

Sak 2/20 - Behandling av årsberetning for 2019.
Vedtak: Årsberetning 2019 legges fram slik den foreligger for årsmøte 2020 for godkjenning.

Sak 3/20 - Behandling av regnskap for 2019.
Vedtak: Regnskap for 2019 med noter legges fram for årsmøte til godkjenning.

Sak 4/20 - Behandling av budsjett for 2020.
Vedtak: Framlagt budsjett for 2020 legges fram for årsmøte til godkjenning.

Sak 5/20 - Valg av inntil 4 representanter til digitalt årsmøte Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) den 4. juni.
Vedtak: Følgende deltar på FL sitt digitale årsmøte den 4. juni kl 15.00 til ca 18.00: Britt Hjelle, Hans Bjarne
Tennøy og Ola Fremo.

Sak 7/20 – Statusrapport økonomi 2020.
Forslag til vedtak: Orientering om økonomistatus tas til etterretning.

Økonomirapport blir ettersendt så raskt de foreligger.

Sak 8/20 – Mandat til daglig leder ved
ansettelser i Friluftsradet.
Forslag til vedtak: Daglig leder for mandat fra styret til å ansette 2 stk. medarbeidere i løpet av 2020.
Bakgrunn: Gjeldende vedtekter sier at styret ansetter. Friluftsrådet har i dag tre fast ansatte og to
medarbeidere som har gått på korttidskontrakter i ca to år. Medarbeidere på tidsavgrensa kontrakter har
blitt en innarbeidet og viktig del av Friluftsrådets administrasjon. Daglig leder ønsker formalisere nevnte
korttidskontrakter med fast ansettelse.

Sak 9/20 – Valg av arbeidsutvalg -ÅU.
Forslag til vedtak: AU består av styreleder, nestleder og medlem av styret ………….

