Til styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

17.april 2021

Innkalling til styremøte i Friluftsrådet N&R tirsdag den 20. april på
Teams fra kl. 12.00 til kl. 14.00 .

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

Saker til behandling i styret:
Sak 9/21 - Godkjenning av referat fra styremøte den 17. mars 2021.
Sak 10/21 - Oppfølging av Representantskapets ønske om å jobbe mer for aldersgruppen 15 til 25 år.
Sak 11/21 - Etablering av Samarbeidsgruppe jamfør Samarbeidsavtalen § 10 .
Sak 12/21 - Frivillig økonomisk støtte fra «Stikk UT!-turfolket» til arbeidet med utvikling av Stikk UT!.
Sak 13/21 – Deltakelse i prosjekt «Rydd Norge» (Handelsstandens Miljøfond) i Nordmøre og Romsdal.

Saker til orientering:
1. Orientering om pågående arbeid med avtalen til Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal.
2. Orientering om lansering av ny Stikk UT!-APP.

Sak 9/21 - Godkjenning av referat fra
styremøte den 17. mars 2021.
Forslag til vedtak: Referat fra styremøte den 17. mars 2021 godkjennes.

Referat fra styremøte i Friluftsrådet N&R onsdag den 17. mars på
Teams.
Deltakere på styremøte:
Kommune
Kristiansund
Molde
Averøy
Rauma
Surnadal
Aure
Aukra
Hustadvika
Tingvoll

Fast styremedlem
FRAVÆR

Erling Thoresen-Vestre
Linda Johansen
Harald Krøvel
Henrik Blekken
Mari O. Thevik
Anita Oterhals Eide
Hans Bjarne Tennøy
Synnøve Nes
Tora Vaagan Hofset
(Lars Wiik – observatør)

Heim
Sunndal
Smøla
Gjemnes
Ansattes repr.

Vara styremedlem

Maja Solli

Arild Nordengen
Marte Melbø

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Sakspapir bør sendes ut ca en uke før møte. Regnskap og budsjett ble
flyttet til slutt i møte. Det ble også lagt til «Eventuelt» på sakslista.

Sak 1/21 - Godkjenning av referat fra styremøte den 14. oktober 2020.
Vedtak: Referat fra styremøte den 14. oktober 2020 godkjent.

Sak 2/21 - Behandling av regnskap for 2020.
Vedtak: Regnskap for 2020 med noter legges fram for årsmøte til godkjenning.

Sak 3/21 - Behandling av «Øvrig informasjon» (årsberetning) for 2020
Vedtak: Styret legger fram «Øvrig informasjon» (tidligere årsberetning) 2020 for representantskapsmøte
2021 for godkjenning.

Sak 4/20 – Godkjenning av arbeidsplan for 2021.
Vedtak: Framlagt «arbeidsplan 2021» legges frem for kommende representantskapsmøte.

Sak 5/21 – Godkjenning av innskudd (kontingent) for 2022.
Vedtak: Styret ber representantskapet fastsette kontingent for 2022 ved en indeksregulering i tråd med
tidligere praksis.

Sak 6/21 - Behandling av budsjett for 2021.
Vedtak: Framlagt budsjett for 2021 legges fram for representantskapsmøte til godkjenning.

Sak 7/21 - Valg av inntil 4 representanter til digitalt årsmøte Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) den 4. juni.
Vedtak: Følgende deltar på FL sitt digitale årsmøte den 3. juni: Hans Bjarne Tennøy, Anita Oterhals Eide,
Maja Solli og Ola Fremo. Vara: Mattis Mikkelsen og «Styremedlem fra Heim kommune».

Sak 8/21 - Eventuelt.
Vedtak:
Neste styremøte blir den 20. april.
Tilskudd fra Miljødirektoratet til strandrydding kan benyttes til innsamling av søppel langs elver, bekker og
innsjøer.
Sak om endret navn på Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sendes til styret.
Referent: Ola Fremo

Sak 10/21 - Oppfølging av
Representantskapets ønske om a jobbe mer
for aldersgruppen 15 til 25 ar.
Forslag til vedtak: Styret ber administrasjonen legge til rette for friluftsliv for aldersgruppen 15 til 25 år i
større grad skal delta på friluftsliv i arbeidet med arbeidsplan for 2022.

Sak 11/21 - Etablering av Samarbeidsgruppe
jamfør Samarbeidsavtalen § 10.
Forslag til vedtak: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) etablerer i 2021 ei samarbeidsgruppe for
friluftsliv i Nordmøre og Romsdal som beskrevet i § 8 i samarbeidsavtalen.

§8
SAMARBEIDSGRUPPE
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.
Målet med å etablere ei slik samarbeidsgruppe vil være å styrke friluftslivets posisjon i vår region, og legge
til rette for at alle innbyggere kan ta del i friluftslivs gleder på egne premisser.

Sak 12/21 - Frivillig økonomisk støtte fra
«Stikk UT!-turfolket» til arbeidet med
utvikling av Stikk UT!.
Forslag til vedtak: Administrasjon legger til rette for at turfolket (Stikk UT-brukere) frivillig kan donere
økonomisk støtte til arbeidet med utvikling av Stikk UT!

Bakgrunn: FNR har i 15 år prioritert arbeidet med Stikk UT! da det har frembrakt enorm turaktivitet i hele
regionen. Denne satsningen har krevd store ressurser, da tilbudet er svært populært og er gratis for
turfolket. Saken var opp til behandling i 2017 men ble avvist av styret.
En tilrettelegging for økonomiske bidrag må ikke oppleves som et krav til brukerne av Stikk UT!

Sak 13/21 – Deltakelse i strandrydde-prosjekt
«Rydd Norge» (Handelsstandens Miljøfond) i
Nordmøre og Romsdal.
Forslag til vedtak: Friluftsrådet N&R søker om å delta i tilbudskonkurransen i strandrydde-prosjekt «Rydd
Norge» 2021 – 2023 i regi av Handelsstandens Miljøfond.
Arbeidet med å gjennomføre ryddingen i disse områdene rundt Smøla og Hustadvika skal utføres av
profesjonelle ryddeaktører. Ryddeoppdragene vil bli lyst ut som tilbudskonkurranser i løpet av våren 2021 og
skal være fullført innen utgangen av 2023.
Det er estimert at det befinner seg mellom 932 og 1 399 tonn marint avfall til sammen i de 14 prioriterte
områdene.
Det er beregnet at det vil ta mellom 51 800 og 77 700 timer å rydde dette avfallet.
Det er videre estimert at denne jobben vil koste 68,5 millioner kroner (+/-15 millioner).

FNR vil i en søknad legge til rette for et tett samarbeid med aktører som Plastjegerne på Smøla, som
friluftsrådet har samarbeidet med i flere år med godt resultat. Det er allerede ført samtaler som gjelder et slik
samarbeid med flere grupper på Smøla og Hustadvika.

Mange av de prioriterte områdene ligger eksponert til for vær og sjø og kan være krevende
å ta seg fram i. Det kreves derfor tilgang på tyngre utstyr og gode HMS-systemer for effektiv
rydding og for å ivareta ryddernes sikkerhet. Rydd Norge programmet benytter derfor
hovedsakelig profesjonelle eller semi-profesjonelle ryddeaktører til å rydde marint avfall.

Hans Bjarne Tennøy

Ola Fremo

Styreleder

Daglig leder

