04. juni 2020

Til årsmøtedelegater i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Innkalling til digitalt årsmøte i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 2020
Onsdag den 10. mars 2020 kl. 10.00 til 1200 på Teams.

Digitalt møte: Det blir sendt ut egen innkalling på Teams til dette årsmøte.
Møteprosedyre ved digitalt møte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Møteleder: Britt Hjelle (se forslag)
Ordstyrer: Ola Fremo
Chatansvarlig: Mattis Mikkelsen
Alle som ikke har ordet skrur av kamera og mikrofon.
Ved tildelt ord kan vedkommende skru på kamera og mikrofon selv, og av igjen etter taletid.
Be om ordet: Skriv ditt navn i chat.
Gjennomgang av sakskartet gjøres kronologisk, og vi sjekker eventuelle taleønsker i chatten før
votering og neste sak.
Gjennomgang av de tilstedeværende fra den enkelte kommune i det digitale møtet.
Avstemming skjer i chat-feltet.
Møteleder kan innføre maksimal taletid og sette strek for debatten.

Det blir gitt kort presentasjon av følgende saker:
•
•
•
•

Årets nyheter med Stikk UT og videre planer (15 min) v/Liv Hoel.
Strandrydding i Nordmøre og Romsdal Smøla-satsing med Plastjegerne og «Stikk ut og plukk» (10
min) v/Patrick Gule.
Vår satsning på friluftsskoler (5 min) v/Mattis Mikkelsen.
Plan for friluftslivets ferdselsårer (5 min) v/Mattis Mikkelsen.

Saksliste:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2 Valg av møteleder og referent, samt to årsmøtedelegater til å underskrive møteprotokollen.
Sak 3 Godkjenning av friluftsrådets årsberetning for 2019.
Sak 4 Godkjenning av regnskap for 2019 med revisjonsmelding.

Sak 5 Fastsettelse av kontingent for 2021.
Sak 6 Forslag til budsjett for 2020.
Sak 7 Forslag til nye vedtekter fra 2021.
Sak 8 Forslag til årsplan 2020.
Sak 9 Valg av styre, styreleder og nestleder, revisor og valgkomite.

Britt Engvig Hjelle Styreleder

Ola Fremo Daglig leder

Sak 1
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2
Valg av møteleder og referent, samt to
arsmøtedelegater til a underskrive
møteprotokollen.
Forslag til vedtak: Til møteleder velges styreleder Britt Engvig-Hjelle, og som referent velges Ola Fremo.
Til å undertegne møteprotokoll velges følgende: ……………….

Sak 3
Godkjenning av friluftsradets arsberetning
for 2019.

Forslag til vedtak: Årsberetning 2019 til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal godkjennes.

Nedenfor følger årsberetning for 2019:

Årsberetning 2019 for
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Fra friluftsrådets vedtekter:
§ 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 var i 2019: Halsa, Sunndal, Kristiansund, Molde,
Surnadal, Gjemnes, Tingvoll, Eide, Averøy, Fræna, Aukra, Midsund, Sandøy, Nesset, Smøla, Aure og Rauma
kommune. Norges Jeger og Fiskerforbund Møre og Romsdal også medlem i Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal.

Administrasjon og styre

Administrasjonen har i 2019 bestått av 2,50% faste stillinger, tre prosjektstillinger, en i 80%, en i 60% fram
til 1. juli, og 2 prosjekt-stillinger i 100% (den ene av disse fra september 2019). FNR har også i 2019 hatt en
korttidsengasjert medarbeider til koordinering og innsamling av strandsøppel på Smøla i 20% 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 2019 bestått av:
Kommune

Styrerepresentant

Vara til styret

Aukra
Averøy
Eide
Fræna
Gjemnes
Halsa
Kristiansund
Midsund
Molde
Nesset
Rauma
Sandøy
Sunndal
Surnadal
Tingvoll
M&R JFF
Aure
Smøla

Tove Charlotte Æsøy
Lars Einar Sørvik
Emelie Mathilde Holden Langnes
Hans Bjarne Tennøy
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
Guro Amundsen
(Har frasagt seg egen plass i styret)

Geir Gøncz
Håkon Solli
Ellen Krakeli
Ragnhild Aas
Heidi Jordahl
Tove Karin Halse Lervik
Bente Elshaug
Kolbjørn Stølen
Tore Birkeland
John Walseth
Ole Kjell Talberg
Anett Husøy Hersel
Siv Grete Sponås
Mattis Himo
Håvard Wiggen
Marit Width

Styreleder: Britt E. Hjelle
Nestleder: Rolf Herman Bjerkeli
Arbeidsutvalg (AU): Britt E. Hjelle, Rolf Herman Bjerkeli og Ingvil Grytli.

Årsmøte ble avholdt på Batnfjordsøra i Gjemnes torsdag den 20. mars 2019.
Styremøter Det er avholdet 4 styremøter og behandlet 21 saker i 2019.
Overbygning/avtaler: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) hadde i 2019 avtaler med: Møre og
Romsdal fylkeskommune gjennom God Helse-samarbeidet, Friluftsrådenes Landsforbund, Sunnmøre
Friluftsråd angående Stikk UT og Skjærgårdtjenesten Møre og Romsdal, samt medlemskap i FNF (Forum for
Friluftsliv) Møre og Romsdal.

Arbeidsområder:
Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal ble etablert høsten 2018 i et samarbeid med staten (50%),
fylkeskommunen (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 Skjærgårdstjenesten samtidig som
driftsansvaret er underlagt Sunnmøre Friluftsråd.

Friluftsskolen ble i 2019 gjennomført på 10 destinasjoner i hele regionen, enten i regi av Friluftsrådet
alene, eller i samarbeid med andre aktører lokalt. Det var ca 300 barn fra 4. til 7. som deltok på disse
friluftsskolene. Vi er blant friluftsrådene i landet med størst aktivitet på dette området.
Stikk UT! er landets mest populære turkassetrim og er friluftsrådets hovedsatsning for å invitere folk ut på
tur. I 2019 hadde vi i våre 17 medlemskommuner over 15 000 deltakere (23 000 totalt i Møre og Romsdal)
som til sammen registrerte 291 152 turer (490 000 totalt i Møre og Romsdal) elektronisk på stikkkut.no
eller via moroturappen. Vi gjennomførte for første gang Stikk UT! Maraton i Friluftslivets uke (september)
og doblet antall registrerte turer denne uka.
Stikk UT! Ski hadde i 2019 ca. 14 300 registrerte turmål og 2060 registrerte brukere. Dette var en nedgang
fra året før, grunnet «dårligere» snøforhold. Stikk UT! Ski et er samarbeid med Skikretsen i Møre og
Romsdal og lokale skiforeninger og løypelag.
Løyper.net. Friluftsrådet N&R tilrettelegger (drifter og betaler) for at samtlige tråkkemaskiner i vår region
har sporing av oppkjørte skispor på nettstedet løyper.net Dette er en mye benyttet tjeneste av skiløpere.
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i medlemskommune har fått støtte av Miljødirektoratet og
Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet ble formelt avsluttet etter 2019, men friluftsrådet vi bistå de
kommunen som fortsatt ikke har «landet» dette arbeidet. Resultatene av arbeidet legges fortløpende i
Naturbase.
Strandrydding ble i 2019 gjennomført med to hovedsatsinger:
1. Stikk UT og plukk som en «flat» kompensasjonsordning og panteordning, ble en suksess med 65
tonn innsamlet marint avfall i 2019 (https://stikkutogplukk.no/). Dette var en ordning som var
åpen for alle innbyggerne i friluftsrådets 17 medlemskommuner fra april til desember 2019.
Ordningen har møtt noe «kvist» blant andre friluftsråd for at ordningen i for stor grad har
benyttet motivasjonsmidler i panteordningen til enkeltpersoner. Administrasjonen har i møte
med Miljødirektoratet orientert om innholdet i ordningen. FNR har fått tilskudd fra direktoratet
til ordningen i tre år. Friluftsrådet hadde et godt samarbeid med de to interkommunale
selskapene NIR og RIR knyttet til pante på strandsøppel.
2. Innsats på Smøla. Smøla kommune med sine 5000 øyer og lange kystlinje er i særdeleshet
rammet av problemet med forsøpla stender, og Friluftsrådet har i samarbeid med kommune og
Plastjegerne på Smøla gjennomført forsterka strandryddetiltak. Samarbeidet med kommune,
frivillighet og ansatte (på Smøla) i Friluftsrådet har gitt gode resultater med ca. 50 tonn
innsamla strandsøppel i 2019.
Økonomi
Drifta av friluftsrådet er hovedsakelig basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt
administrasjons- og prosjektstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund, og støtte fra Møre og Romsdal
fylkeskommune.
Kontingent fra de 17 medlemskommunene
Samla tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune
Samla tilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund

1 001 749,- (kr 8,82 pr. innbygger)
931 000,1 884 500,-

Nøkkeltall:
Driftsresultatet
Egenkapital
Eiendeler
Driftsinntekter

2019
-167 790,1 750 802,3 611 795,7 621 313,-

2018
831 111,1 907 910,2 963 581,9 040 910,-

2017
23 279,1 070 363,2 437 878,4 497 900,-

2016
938 342,1 681 561,2 981 889,5 205 043,-

Regnskapet for 2019 viser et negativt årsresultat på kr. 167 790,- Noe av årsaken til underskuddet i 2019
skyldes økte lønnskostnader og et økt aktivitetsnivå, samtidig med fallende driftsinntekter sammenstilt
med driftsåret 2018.
Arbeidsmiljø og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt, og samlokaliseringen med idrettskretsen,
skikretsen, DNT Romsdal, FNF og Nasjonalforeningen er meget positiv. Det har i 2019 blitt arbeidet med
verktøy og rutiner for samhandling og prosjektstyring, og ellers lagt vekt på å opprettholde et godt
arbeidsmiljø. Det har ikke blitt rapportert om skader og ulykker på arbeidsplassen. Friluftsrådets
personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Friluftsrådets ansatte bestod i 2019 av 3
kvinner og 3 menn.
Det totale sykefraværet lå på 1,9% i 2019.
Ytre miljø Virksomheten medfører en begrenset påvirkning på det ytre miljø. Friluftsrådet vektlegger natur
og miljøvennlige løsninger i arbeidet med å fremme friluftsliv. Friluftsrådet startet i 2019 arbeidet med en
bærekraftstrategi for virksomheten.
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 i 2020 legge
større vekt på mer miljøvennlige valg i «våre» aktiviteter.
Friluftsrådet vil i 2020 fremme arbeidet med «Plan for friluftslivets ferdselsårer» (sti og løypeplaner) i våre
medlemskommuner i samarbeid med fylkeskommunen og Miljødirektoratet.
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal opplever et godt samarbeid med medlemskommunene, Møre og
Romsdal fylkeskommune, med FNF og tilslutta organisasjoner, samt frivillig sektor i hele Nordmøre og
Romsdal. Et nytt «grep» for å styrke dialogen med frivillig sektor innen friluftsliv og aktivitet (utenfor
Norges idrettsforbund) og kommunene, kan være å medvirke til etablering av lokale aktivitetsråd i etter
modell fra Fredrikstad.
r det gjelder utviklinga av Stikk UT! må vi hele tiden forsøke å holde tritt med den digitale utviklinga når det
gjelder bl.a. bruk av APP til registering av turer. Det er igangsatt et arbeid med en egen langtidsstrategi for
Stikk UT! som ferdigstilles i begynnelsen av 2020.
Antall medlemskommuner blir i 2020 endret gjennom kommunesammenslåing, og antall
medlemskommuner blir 13 stk. i 2020. En av våre nye medlemskommuner er Heim i Trøndelag.

Britt Engvig Hjelle
Styreleder

Ola Fremo
Daglig leder

Sak 4
Godkjenning av regnskap for 2019 med
revisjonsmelding.
Regnskapet legges fram med et årsresultat på kr -167 790,- og en egenkapital på kr. 1 750 802,- Friluftsrådet har
god likviditet og
Forslag til vedtak: Styrets framlagte regnskap for 2019 godkjennes, og revisors beretning tas til etterretning.
Regnskap for 2018 følger som vedlegg.
Revisors beretning blir først lagt fra på årsmøte grunnet korrigeringer i regnskapet helt fram til årsmøte.

Sak 5
Fastsettelse av kontingent for 2021.
Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingenten til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal for 2021
indeksreguleres i tråd med tidligere praksis.

Tidligere praksis:

Medlemskontingent til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal historisk og for 2020.

Kommune

Innbyg
gere
2019

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

24 224
27 000
2 941
2 012
7 464
1 238
3 520
9 830
3 426
5 774
2 634
3 017
7 058

Kommu
ner fra
2020

31 953
UT
UT
Utmeldt
13 256
UT
UT

Kontingent Kontingent Kontingent
2017 (Innb. 2018
2019
X 8,32)
(innb X 8,55) kr 8,82

Kontingent
2020
Innb. X 9,1
kroner

204 056,219 581,24 710,17 372,62 333,10 566,29 269,-

209 697,229 328,25 393,17 852,64 056,10858,30 079,-

214 097,238 149,26 072,17 808,66 035,10 919,31 214,-

220 483,290 772,-

80 845,28 845,48 472,21 340,25 816,59 499,-

83 080,29 642,49 812,22 170,26 530,61 218,-

86 436,30 279,51 588,23 293,26 856,62 675,-

67 922,32 032,120 629,-

51 966,23 969,27 455,64 228,-

Surnadal
Halsa
Heim
Smøla
Aure
SUM:

5 921
1 561

UT
6000

2 147
3 521

49 662,12 871,17 813,-

116 489

913 050,-

51 034,13 226,

52 285,13 882,

18 305,30 694
946 885,-

53 881,-

18 822,31 337,1 001 747,-

54 600,19 537,32 041,1 059 515,-

Sak 6.
Forslag til budsjett for 2020.
Forslaget til budsjett 2020 bygger på regnskapstallene for 2018 og 2019. Budsjettforslaget for 2020 legges fram med
et budsjett i balanse.
Budsjettet er et rammebudsjett og administrasjonen ved daglig leder vil foreta en detaljert budsjettfordeling på de
ulike satsingsområdene som er beskrevet i årsplan for 2020.
Forslag til vedtak: Framlagte budsjett for 2020 godkjennes.

Budsjettforslag 2020
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Budsjettforslag 2020 sammenlignet med regnskap 2019
Kontonr

Konto
Annen driftsinntekt

Forslag til budsjett
Regnskap 2019
2020
7 621 313
9 960 550

3600 Medlemskontingent kommuner

1 001 749

1 060 050

3601 Tilskudd FL

1 884 500

2 075 000

931 000

1 135 500

3603 Tilskudd Strandrydding

1 800 000

2 000 000

3604 Tilskudd Fylkesmannen

50 000

50 000

299 600

300 000

3611 Leie og kontorkostnadet Idrettsveien 2

60 000

60 000

3614 Div. andre søknader/sponsorinntekte

627 000

2 385 000

3616 Andre salgsinntekter

310 200

200 000

3617 Deltakeravgift friluftsskole

102 200

110 000

3621 Salg nettbutikk Stikk ut""

554 409

585 000

3602 Tilskudd MR Fylkeskommune

3605 Stikk Ut Bedrift

3680 Rabatt/Inntektsreduksjon

0

3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler

0

3900 Annen driftsrelatert inntekt

654

0

Sum driftsinntekter

7 621 313

9 960 550

Varekostnad

1 349 933

1 935 000

0

120 000

394 375

425 000

12 003

0

4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata
4300 Innkjøp av varer for videresalg
4390 Beholdningsendring

4500 Fremmedytelse og underentreprise

186 955

390 000

4510 Utbetalt til Strandryddere

756 600

600 000

4520 Deponiavgift etc.

250 000

4530 Støtte til Skjærgårdstjenesten MR

150 000

Lønnskostnad

3 918 397

4 199 000

5000 Lønn ansatte

2 800 200

2 815 000

97 320

200 000

5010 Lønn friv org under grensen ikke i
5015 Lønn friv org under grensen
5092 Feriepenger
5210 Fri telefon

0
327 015

330 000

11 712

0

5250 Personalforsikring innberetning

7 620

0

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

2 200

0

-21 532

0

5310 Gruppelivforsikring

4 303

5 000

5320 Annen personalforsikring

5 699

6 000

434 090

460 000

46 109

47 000

340 875

350 000

2 231

0

5290 Motkonto for gruppe 52

5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse
5510 Trekkp bil og reise godtgjørelse
5800 Refusjon av sykepenger

0
-253 792

-50 000

5801 Motkonto refusjon sykepenger

126 896

0

5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak

-48 731

0

1 000

1 000

5900 Gaver til ansatte
5910 Gruppeliivsforsikring

0

5920 Yrkesskadeforsikring
5950 Kurs og konferanser

0
85 474

70 000

5951 Obligatorisk tjenestepensjon, trekk ansatte

-56 610

-60 000

5952 Innberetning OTP/AFP

284 265

0

5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP
5990 Annen personalkostnad (sosiale tilt

-284 265

0

6 318

25 000

Avskrivning på varige driftsmidler og
immatrielle eiendeler
6000 Avskrivning
Nedskriving på varige driftsmidler og
immatrielle eiendeler
6099 Oppsamlede avskrivinger gjennom året
Annen driftskostnad
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved
vareforsendelse
6202 Friluftsskole
6300 Leie lokale, renhold
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.

0
0
65 230

55 000

65 230

55 000

2 455 542

3 771 550

191

0
0

234 205

240 000

100

0

6360 Renhold

0

6420 Leie datasystemer

7 009

195 000

6430 Leie andre kontormaskiner

9 031

15 000

6490 Annen leiekostnad

2 375

6510 Håndverktøy
6540 Inventar

2 500
10 000

2 050

25 000

6548 Anlegg / Entrepenør

278 062

1 310 000

6549 Turkasser/skilt

151 107

250 000

6550 Utstyr til turvirksomhet, kurs og a

297 270

112 500

6551 Datakostnader

91 899

6557 Eksterne omkostninger
6560 Rekvisita

0
27 385

6570 Arbeidsklær og verneutstyr
6590 Annet driftsmateriale

60 000
0
20 000

1 612

25 000

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

10 369

10 000

6700 Revisjonshonorar

48 750

55 000

6705 Regnskapshonorar

151 720

155 000

13 244

250 000

59 713

20 000

3 183

4 000

6860 Møter/bevertning/mat

57 310

60 000

6890 Annen kontorkostnad

38 812

0

6900 Telefon

16 419

25 000

149 488

155 000

7000 Drivstoff

22 536

20 000

7020 Vedlikehold bil

80 962

40 000

7040 Forsikring og avgifter bil

19 960

21 000

107 777

10 000

6725 Honorar jur. bistand fradr.ber
6790 Annen fremmed tjeneste (råsgivning og
prosjektledelse)
6800 Kontorutgifter
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.

6940 Porto

7100 Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig

10 000

8 844

9 000

7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplik

76 087

77 000

7141 Ferjekort

10 500

8 000

4 289

5 000

7150 Diettkostnad, oppgavepliktig
7210 Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig
7320 Annonse
7321 Kommunikasjon/markedsføring
7400 Kontingent, FL
7500 Forsikringspremie

195

0

26 289

40 000

325 596

380 000

62 923

75 000

8 411

10 000

7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
7740 Øres avrunding

0
-1

0

7770 Bank- og kortgebyr

20 656

21 000

7780 Kredittkortprovisjoner

15 162

16 000

7790 Annen kostnad

14 052

30 550

7830 Tap på fordringer
Sum driftskostnader

0
7 776 373

9 960 550

-167 790

0

12 322

5 000

12 322

5 000

1 639

2 000

1 639

2 000

10 682

3 000

Resultat før skatt

-157 108

Ordinært resultat

-157 108

3 000
3 000

-157 108

3 000

Driftsresultat
Annen finansinntekt
8050 Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
8155 Rentekostnad leverandørgjeld
8170 Annen finanskostnad
Netto finansposter

Årsresultat
8990 Udekket tap
Resultat

Budsjett 2019 følger som vedlegg.

Sak 7 Forslag til nye vedtekter fra 2021.
Årsmøte i 2019 vedtok følgende: Styret får i oppdrag å legge frem forslag til nye vedtekter som bl.a.
omhandler interkommunalt samarbeid etter den nye kommuneloven, og størrelse på kontingent i
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.
Styret vedtok i sak 14/19 – Arbeidet med nye vedtekter og kontingent til friluftsrådet fra
medlemskommunene, følgende: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) sitt forslag fra 9. sept. 2019 til nye
vedtekter legges til grunn for videre arbeid med nye vedtekter for Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal. Nytt forslag til vedtekter for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal legges fram på kommende
årsmøte i 2020.

Bakgrunnen til saken er todelt. Friluftsrådet her noen år sett et behov en grundig gjennomgang av egne
vedtekter, og Stortingets nylig vedtatte kommunelov i 2019.
Vedlagt følger korrespondanse mellom FL og Miljødirektoratet vedrørende arbeidet med forslag til nye
vedtekter til samtlige 28 friluftsråd i hele landet.
Forslag til vedtak: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) får nye vedtekter/samarbeidsavtale organisert
som kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens kapittel 19 fra 1. januar 2021. Forslaget er
utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) 9. sept. 2019. Nye vedtekter trer i kraft når samtlige
medlemskommuner i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har fattet likelydende vedtak om nye vedtekter
til FNR innen utgangen av 2020.
Forslaget til nye vedtekter for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal bygger i sin helhet på FL sitt forslag med
endringer/tilføringer i rød skrift.
Medlemskommuner er per 2020: Aukra, Aure, Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Heim, Kristiansund, Molde, Sunndal,
Rauma, Surnadal, Tingvoll og Smøla. Vedtak innebærer å organisere Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som
Kommunalt Oppgavefellesskap (KO) etter Kommunelovens kapittel 19.
Fotnoter i dette dokumentet er ment som forklaring og henvisninger ifm. behandling og vedtak av vedtektene og
vil ikke være med i de endelige vedtektene.

Vedtekter/samarbeidsavtale
Stifta 3. februar 2000
§ 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
§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
1

Oppgavefellesskapets navn skal framgå av Samarbeidsavtalen
Hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet skal framgå av Samarbeidsavtalen.
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.
2

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
Alternativ 1:
Styret består av ett medlem fra hver deltakerkommune.
Alternativ 2:
Styret består av x antall medlemmer fra deltakerkommunene. Det kan bare være ett styremedlem fra en
kommune
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.
§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.
5

Kommuneloven krever at Samarbeidsavtalen skal inneholde hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om.
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.
6

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 ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALE
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.
9

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.
14
Kommuneloven krever at det framgår av Samarbeidsavtalen hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet og hvordan
samarbeidet skal oppløses.

§ 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

Sak 8 Forslag til arsplan 2020.
Forslag til vedtak: Framlagt årsplan for 2020 godkjennes.
Forslaget nedenfor bygger på foreslåtte «Strategiplan for perioden 2019 – 2023» og viderefører
arbeidsplan fra 2019.

Årsplan 2020
Utarbeidet 05. nov 2019. Revidert ….

1. Arbeide sammen
Mål

Tiltak

Status

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

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.

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

Et godt samarbeid med
FL

Jevnlig gjennomgå årsplan, årshjul og
budsjett/regnskap. Fortløpende prioritere
oppgaver for den enkelte ansatte.
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.
Gjennomføre dialogmøte med minst 3 kommuner.
Prioritere de nye kommunene Molde, Heim og
Hustadvika. Prosjektplan innen 31.1.
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
Turistforeningene
konstruktivt samarbeid
NJFF
med regionale aktører.
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

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.

Kompetanseheving
Hjelpe kommuner til å
realisere
friluftslivsprosjekt
Være synlige og bidra til
økt oppslutning om
følgende tiltak

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

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.
Informere om mulige tilskuddsordninger.
Følge opp enkeltprosjekt i medlemskommunene.
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.
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 StikkUT-strategi
(Tussaligaen?)
Ta i bruk løsning for å presentere KulTUR –løypene
Arrangere Stikk UT! i nye morotur, vurdere andre løsninger (f.eks.
Landets beste turtrim i
Hopper-guide).
samarbeid med
Kommunisere Stikk UT!-tilbudene i tråd med
medlemskommunene og
kommunikasjonsplan for FNR. Øke antall artikler
frivillige lag.
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.
FNR skal ha økt fokus på
Jobbe for økt bidrag fra kommune og frivillighet til
lite aktive innbyggere
Aktiv på dagtid.

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 morotur-beskrivelsene 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 iverksette tiltak etter denne.
FNR skal arbeide for at
Gjennomføre kurs i Læring i friluft.
friluftsliv og fysisk
Opprettholde samarbeid med høyskoler om
aktivitet får større plass i
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
i friluftsliv og fysisk
friluftsliv for flyktninger i flere kommuner
aktivitet
(Kristiansund og Sunndal er aktuelle).

Vurdere kurs i vinterfriluftsliv for flyktninger som
pilot med flyktningetjenesten i Molde.
Videreføre prosjektet Tirsdagstroppen i samarbeid
med speiderne.
Avklare videre framdrift for Aktivportalen,
FNR skal være pådriver
herunder finansiering, samarbeidspartnere, drift,
og samarbeidspartner for
osv.
en digital
Videreutvikle Naturlos som lavterskeltiltak.
aktivitetsportal.
Utarbeide rutine for oppdatering og drift.
Utvikle Skjærgårdstjenesten slik at kystfriluftslivet
styrkes i vår region.
Stimulere til mer
Styrke kystfriluftslivet gjennom bruk av FNRs
kystfriluftsliv
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
Gjennomføre panteordning og legge til rette for
aktør i arbeidet mot
strandrydding. (Stikk UT! Og plukk)
marin forsøpling
Samarbeid med Plastjegerne på Smøla.
Hvis dette finansieres – gjennomføre FoU-prosjekt
i samarbeid med Møreforsk.
Drive informasjons- og holdningsarbeid.

3. Areal
Mål

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

Fremme ordningen for
statlig sikring av
friluftsområder

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

Status

4. Anlegg
Mål

Tiltak

Spre informasjon og gi råd om
spillemiddelordningen og oppfordre
Jobbe for at mer
medlemskommuner til å søke.
spillemidler brukes til
Utrede ideen om Aktivitet- og frivilligråd for å sikre
friluftsliv
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.
Bidra til å ruste opp stier med stor slitasje på
Fremme stier og
utvalgte Stikk UT!-traseer gjennom bl.a. bruk av
ferdselsårer som
spillemidler.
friluftslivets viktigste
arena.
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
blir kartlagt, bevart og
hovedveg i samarbeid med kommuner og STV. Må
tilrettelagt (herunder
sees i sammenheng med Plan for friluftslivets
synliggjort).
ferdselsårer.
Støtte idrettslag og løypelag med GPS og
abonnement på Løyper.net (skispor-oppdatering).
FNR skal i samarbeid med Skjærgårdtjenesten
bidra til friluftslivsanlegg, som
Tilrettelegge for
kystledhytter/gapahuker/ teltplasser og andre
kystfriluftsliv
tiltak som tilrettelegger for kystfriluftsliv.
Bidra til tiltak i minst 3 sjønære friluftsområder.

Status

5. Allemannsretten
Mål

Tiltak

FNR skal sikre og styrke
allemannsretten

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.

Status

Sak 9 Valg av styre, styreleder og nestleder,
revisor og valgkomite.
Valgkomiteen har bestått av: Knut Sjømæling, Hans Bjarne Tennøy og Ingrid Rangønes.
Forslag til vedtak: Styre med vararepresentanter:

Leder……. Nestleder………….(Her legger valgkomiteen fram sitt forslag).

Til revisor velges: MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA.
Til valgkomite velges: Knut Sjømæling, Olav Bjørn Nilssen og Ingrid Rangønes.

Årsberetning 2019 for
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Fra friluftsrådets vedtekter:
§ 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 var i 2019: Halsa, Sunndal, Kristiansund, Molde,
Surnadal, Gjemnes, Tingvoll, Eide, Averøy, Fræna, Aukra, Midsund, Sandøy, Nesset, Smøla, Aure og Rauma
kommune. Norges Jeger og Fiskerforbund Møre og Romsdal også medlem i Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal.

Administrasjon og styre
Administrasjonen har i 2019 bestått av 2,50% faste stillinger, tre prosjektstillinger, en i 80%, en i 60% fram
til 1. juli, og 2 prosjekt-stillinger i 100% (den ene av disse fra september 2019). FNR har også i 2019 hatt en
korttidsengasjert medarbeider til koordinering og innsamling av strandsøppel på Smøla i 20% 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 2019 bestått av:
Kommune

Styrerepresentant

Vara til styret

Aukra
Averøy
Eide
Fræna
Gjemnes
Halsa
Kristiansund
Midsund
Molde
Nesset
Rauma
Sandøy
Sunndal
Surnadal
Tingvoll
M&R JFF
Aure
Smøla

Tove Charlotte Æsøy
Lars Einar Sørvik
Emelie Mathilde Holden Langnes
Hans Bjarne Tennøy
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
Guro Amundsen
(Har frasagt seg egen plass i styret)

Geir Gøncz
Håkon Solli
Ellen Krakeli
Ragnhild Aas
Heidi Jordahl
Tove Karin Halse Lervik
Bente Elshaug
Kolbjørn Stølen
Tore Birkeland
John Walseth
Ole Kjell Talberg
Anett Husøy Hersel
Siv Grete Sponås
Mattis Himo
Håvard Wiggen
Marit Width

Styreleder: Britt E. Hjelle
Nestleder: Rolf Herman Bjerkeli
Arbeidsutvalg (AU): Britt E. Hjelle, Rolf Herman Bjerkeli og Ingvil Grytli.

Årsmøte ble avholdt på Batnfjordsøra i Gjemnes torsdag den 20. mars 2019.
Styremøter Det er avholdet 4 styremøter og behandlet 21 saker i 2019.
Overbygning/avtaler: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) hadde i 2019 avtaler med: Møre og
Romsdal fylkeskommune gjennom God Helse-samarbeidet, Friluftsrådenes Landsforbund, Sunnmøre
Friluftsråd angående Stikk UT og Skjærgårdtjenesten Møre og Romsdal, samt medlemskap i FNF (Forum for
Friluftsliv) Møre og Romsdal.

Arbeidsområder:
Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal ble etablert høsten 2018 i et samarbeid med staten (50%),
fylkeskommunen (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 Skjærgårdstjenesten samtidig som
driftsansvaret er underlagt Sunnmøre Friluftsråd.
Friluftsskolen ble i 2019 gjennomført på 10 destinasjoner i hele regionen, enten i regi av Friluftsrådet
alene, eller i samarbeid med andre aktører lokalt. Det var ca 300 barn fra 4. til 7. som deltok på disse
friluftsskolene. Vi er blant friluftsrådene i landet med størst aktivitet på dette området.

Stikk UT! er landets mest populære turkassetrim og er friluftsrådets hovedsatsning for å invitere folk ut på
tur. I 2019 hadde vi i våre 17 medlemskommuner over 15 000 deltakere (23 000 totalt i Møre og Romsdal)
som til sammen registrerte 291 152 turer (490 000 totalt i Møre og Romsdal) elektronisk på stikkkut.no
eller via moroturappen. Vi gjennomførte for første gang Stikk UT! Maraton i Friluftslivets uke (september)
og doblet antall registrerte turer denne uka.
Stikk UT! Ski hadde i 2019 ca. 14 300 registrerte turmål og 2060 registrerte brukere. Dette var en nedgang
fra året før, grunnet «dårligere» snøforhold. Stikk UT! Ski et er samarbeid med Skikretsen i Møre og
Romsdal og lokale skiforeninger og løypelag.
Løyper.net. Friluftsrådet N&R tilrettelegger (drifter og betaler) for at samtlige tråkkemaskiner i vår region
har sporing av oppkjørte skispor på nettstedet løyper.net Dette er en mye benyttet tjeneste av skiløpere.
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i medlemskommune har fått støtte av Miljødirektoratet og
Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet ble formelt avsluttet etter 2019, men friluftsrådet vi bistå de
kommunen som fortsatt ikke har «landet» dette arbeidet. Resultatene av arbeidet legges fortløpende i
Naturbase.
Strandrydding ble i 2019 gjennomført med to hovedsatsinger:
1. Stikk UT og plukk som en «flat» kompensasjonsordning og panteordning, ble en suksess med 65
tonn innsamlet marint avfall i 2019 (https://stikkutogplukk.no/). Dette var en ordning som var
åpen for alle innbyggerne i friluftsrådets 17 medlemskommuner fra april til desember 2019.
Ordningen har møtt noe «kvist» blant andre friluftsråd for at ordningen i for stor grad har
benyttet motivasjonsmidler i panteordningen til enkeltpersoner. Administrasjonen har i møte
med Miljødirektoratet orientert om innholdet i ordningen. FNR har fått tilskudd fra direktoratet
til ordningen i tre år. Friluftsrådet hadde et godt samarbeid med de to interkommunale
selskapene NIR og RIR knyttet til pante på strandsøppel.
2. Innsats på Smøla. Smøla kommune med sine 5000 øyer og lange kystlinje er i særdeleshet
rammet av problemet med forsøpla stender, og Friluftsrådet har i samarbeid med kommune og
Plastjegerne på Smøla gjennomført forsterka strandryddetiltak. Samarbeidet med kommune,
frivillighet og ansatte (på Smøla) i Friluftsrådet har gitt gode resultater med ca. 50 tonn
innsamla strandsøppel i 2019.
Økonomi
Drifta av friluftsrådet er hovedsakelig basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt
administrasjons- og prosjektstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund, og støtte fra Møre og Romsdal
fylkeskommune.
Kontingent fra de 17 medlemskommunene
Samla tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune
Samla tilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund

1 001 749,- (kr 8,82 pr. innbygger)
931 000,1 884 500,-

Nøkkeltall:
Driftsresultatet
Egenkapital
Eiendeler
Driftsinntekter

2019
-167 790,1 750 802,3 611 795,7 621 313,-

2018
831 111,1 907 910,2 963 581,9 040 910,-

2017
23 279,1 070 363,2 437 878,4 497 900,-

2016
938 342,1 681 561,2 981 889,5 205 043,-

Regnskapet for 2019 viser et negativt årsresultat på kr. 167 790,- Noe av årsaken til underskuddet i 2019
skyldes økte lønnskostnader og et økt aktivitetsnivå, samtidig med fallende driftsinntekter sammenstilt
med driftsåret 2018.
Arbeidsmiljø og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt, og samlokaliseringen med idrettskretsen,
skikretsen, DNT Romsdal, FNF og Nasjonalforeningen er meget positiv. Det har i 2019 blitt arbeidet med
verktøy og rutiner for samhandling og prosjektstyring, og ellers lagt vekt på å opprettholde et godt
arbeidsmiljø. Det har ikke blitt rapportert om skader og ulykker på arbeidsplassen. Friluftsrådets
personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Friluftsrådets ansatte bestod i 2019 av 3
kvinner og 3 menn.
Det totale sykefraværet lå på 1,9% i 2019.
Ytre miljø Virksomheten medfører en begrenset påvirkning på det ytre miljø. Friluftsrådet vektlegger natur
og miljøvennlige løsninger i arbeidet med å fremme friluftsliv. Friluftsrådet startet i 2019 arbeidet med en
bærekraftstrategi for virksomheten.
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 i 2020 legge
større vekt på mer miljøvennlige valg i «våre» aktiviteter.
Friluftsrådet vil i 2020 fremme arbeidet med «Plan for friluftslivets ferdselsårer» (sti og løypeplaner) i våre
medlemskommuner i samarbeid med fylkeskommunen og Miljødirektoratet.
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal opplever et godt samarbeid med medlemskommunene, Møre og
Romsdal fylkeskommune, med FNF og tilslutta organisasjoner, samt frivillig sektor i hele Nordmøre og
Romsdal. Et nytt «grep» for å styrke dialogen med frivillig sektor innen friluftsliv og aktivitet (utenfor
Norges idrettsforbund) og kommunene, kan være å medvirke til etablering av lokale aktivitetsråd i etter
modell fra Fredrikstad.
r det gjelder utviklinga av Stikk UT! må vi hele tiden forsøke å holde tritt med den digitale utviklinga når det
gjelder bl.a. bruk av APP til registering av turer. Det er igangsatt et arbeid med en egen langtidsstrategi for
Stikk UT! som ferdigstilles i begynnelsen av 2020.
Antall medlemskommuner blir i 2020 endret gjennom kommunesammenslåing, og antall
medlemskommuner blir 13 stk. i 2020. En av våre nye medlemskommuner er Heim i Trøndelag.

Britt Engvig Hjelle
Styreleder

Ola Fremo
Daglig leder

Resultatregnskap
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Regnskap 2019 sammenlignet med budsjett 2019 og regnskap 2018
Kontonr
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3611
3614
3616
3617
3621
3680
3800
3900

4000
4300
4390
4500
4510
4520
4530
5000
5010
5015
5092
5210
5250
5280
5290
5310
5320
5400
5405
5420
5500
5510
5800
5801
5830
5900
5910
5920
5950
5951
5952
5953
5990
6000
6099
6100
6202
6300

Konto
Regnskap 2018
Budsjett 2019
Regnskap 2019
Annen driftsinntekt
9 040 910
7 780 000
7 621 313
Medlemskontingent kommuner
972 981
1 000 000
1 001 749
Tilskudd FL
1 844 100
1 700 000
1 884 500
Tilskudd MR Fylkeskommune
1 693 000
1 700 000
931 000
Tilskudd Strandrydding
3 000 000
1 600 000
1 800 000
Tilskudd Fylkesmannen
50 000
Stikk Ut Bedrift
237 200
250 000
299 600
Leie og kontorkostnadet Idrettsveien 2
60 000
Div. andre søknader/sponsorinntekte
316 164
400 000
627 000
Andre salgsinntekter
273 739
350 000
310 200
Deltakeravgift friluftsskole
106 050
60 000
102 200
Salg nettbutikk Stikk ut""
613 576
700 000
554 409
Rabatt/Inntektsreduksjon
-15 900
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
20 000
Annen driftsrelatert inntekt
0
654
Sum driftsinntekter
9 040 910
7 780 000
7 621 313
Varekostnad
1 777 845
140 001
1 349 933
Innkjøp av råvarer og halvfabrikata
0
Innkjøp av varer for videresalg
426 986
140 001
394 375
Beholdningsendring
13 976
12 003
Fremmedytelse og underentreprise
949 009
186 955
Utbetalt til Strandryddere
387 874
756 600
Deponiavgift etc.
Støtte til Skjærgårdstjenesten MR
Lønnskostnad
3 247 660
4 765 000
3 918 397
Lønn ansatte
2 348 608
3 500 000
2 800 200
Lønn friv org under grensen ikke i
53 112
50 000
97 320
Lønn friv org under grensen
10 000
Feriepenger
268 282
350 000
327 015
Fri telefon
11 712
Personalforsikring innberetning
5 905
7 620
Annen fordel i arbeidsforhold
2 200
Motkonto for gruppe 52
-5 905
-21 532
Gruppelivforsikring
4 303
Annen personalforsikring
5 699
Arbeidsgiveravgift
373 991
440 000
434 090
Arb.giv.avg av pål. feriepenger
37 828
46 000
46 109
Innberetningspliktig pensjonskostnad
308 722
380 000
340 875
Annen kostnadsgodtgjørelse
395
2 231
Trekkp bil og reise godtgjørelse
5 000
Refusjon av sykepenger
-33 804
-5 000
-253 792
Motkonto refusjon sykepenger
16 902
126 896
Refusjon arbeidsmarkedstiltak
-162 249
-100 000
-48 731
Gaver til ansatte
1 000
Gruppeliivsforsikring
4 322
4 000
Yrkesskadeforsikring
5 798
5 000
Kurs og konferanser
60 198
90 000
85 474
Obligatorisk tjenestepensjon, trekk ansatte
-47 418
-60 000
-56 610
Innberetning OTP/AFP
261 304
284 265
Motkonto Innberetning OTP/AFP
-261 304
-284 265
Annen personalkostnad (sosiale tilt
12 974
50 000
6 318
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler
23 730
20 000
Avskrivning
23 730
20 000
Nedskriving på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler
65 230
Oppsamlede avskrivinger gjennom året
65 230
Annen driftskostnad
3 160 564
2 856 500
2 455 542
Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse
195
191
Friluftsskole
20 000
Leie lokale, renhold
166 356
115 000
234 205

6320
6360
6420
6430
6490
6510
6540
6548
6549
6550
6551
6557
6560
6570
6590
6620
6700
6705
6725
6790
6800
6840
6860
6890
6900
6940
7000
7020
7040
7100
7130
7140
7141
7150
7210
7320
7321
7400
7500
7710
7740
7770
7780
7790
7830

Renovasjon, vann, avløp o.l.
Renhold
Leie datasystemer
Leie andre kontormaskiner
Annen leiekostnad
Håndverktøy
Inventar
Anlegg / Entrepenør
Turkasser/skilt
Utstyr til turvirksomhet, kurs og a
Datakostnader
Eksterne omkostninger
Rekvisita
Arbeidsklær og verneutstyr
Annet driftsmateriale
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Honorar jur. bistand fradr.ber
Annen fremmed tjeneste (råsgivning og prosjektledelse)
Kontorutgifter
Aviser, tidsskrifter, bøker o.
Møter/bevertning/mat
Annen kontorkostnad
Telefon
Porto
Drivstoff
Vedlikehold bil
Forsikring og avgifter bil
Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti
Reisekostnad, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgaveplik
Ferjekort
Diettkostnad, oppgavepliktig
Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig
Annonse
Kommunikasjon/markedsføring
Kontingent, FL
Forsikringspremie
Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
Øres avrunding
Bank- og kortgebyr
Kredittkortprovisjoner
Annen kostnad
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

Driftsresultat
8050
8155
8170

8990

Annen finansinntekt
Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
Rentekostnad leverandørgjeld
Annen finanskostnad
Netto finansposter
Resultat før skatt
Ordinært resultat
Årsresultat
Udekket tap
Resultat

100
275
31 070
5 579

2 000

7 009
9 031
2 375

15 000
802 241
308 769
99 315
64 523
3 437
5 461
67 949

50 000
300 000
500 000
100 000
5 000
15 000
10 000
70 000

2 050
278 062
151 107
297 270
91 899
27 385
1 612
10 369
48 750
151 720

40 250
144 410

45 000
150 000
10 000

30 332
6 395
51 570

125 000
15 000
130 000

21 392
106 416
19 534
10 082
10 077
33 144

25 000
35 000
25 000
20 000
10 500
30 000

89 561

100 000

9 014
0
66 315
807 904
64 238
12 503
0
2
10 284
19 066
43 905
9 000
8 209 799

10 000
4 000
100 000
700 000
70 000
15 000

10 000
25 000

-1
20 656
15 162
14 052

7 781 501

7 776 373

831 111

-1 501

-167 790

11 868
11 868
5 432
4 382
1 050
6 436
837 547
837 547
837 547
837 547
0

1 500
1 500

12 322
12 322
1 639
1 639

1 500
-1
-1

10 682
-157 108
-157 108

-1

-157 108

13 244
59 713
3 183
57 310
38 812
16 419
149 488
22 536
80 962
19 960
107 777
8 844
76 087
10 500
4 289
195
26 289
325 596
62 923
8 411

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Noter 2019
Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Inntekter og kostnader
Inntekt, medlemskontingenter, tilskudd og annen inntekt, resultatføres når den er opptjent, som normalt vil
være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i
samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktig
gjeld er presentert som langsiktig gjeld.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap.

Note 2 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Lønnskostnader består av følgende poster
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Honorar aktivitetsledere
Andre kostnader

2019
3 061 141
480 199
284 264
0
92 793

2018
2 501 365
411 819
261 304
0
73 172

Sum

3 918 397

3 247 660

Gjennomsnittlig antall årsverk: 6
Godtgjørelser
Lønn

Daglig leder
661 621

Styre
0

Obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning
som oppfyller kravene.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr. 48 750,-. Hele beløpet gjelder revisjon.

Årsregnskap for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Organisasjonsnr. 984681828i

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Noter 2019
Note 3 – Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01
Tilgang driftsmidler
Avgang driftsmidler til ansk.kost
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger 31.12
Balanseført verdi 31.12
Årets avskrivninger
Avskrivningstid

Bil
366 000

Båter
82 240

Utstyr
79 152

366 000
176 300
189 700
49 400

52 066
82 240
30 174
0
0

0
79 152
69 917
9 234
15 830

5 år

6år

Total
527 392
0
52 066
475 326
276 392
198 934
65 230

5år

Note 4 – Varelager
Gjelder beholdning av innkjøpte kart, krus etc.

Note 5 – Andre fordringer.
Andre fordringer består av følgende:
Kortsiktig lån til Molde og Romsdal Turistforrening 100 000
Forskuddsbet.kostnader
20 416
Sum
120 416

Note 6 – Annen kortsiktig gjeld.
Feriepenger
Arbeidsgiver.avgift feriepenger
Gjeld til ansatte og eiere
Sum

327 015
46 109
- 1 416
371 708

Note 7 – Egenkapital
Egenkapital 31.12.2018
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2019

Annen
egenkapital
1 907 910
-1 251 973
655 937

Note 8 – Bundne midler
I posten bankinnskudd inngår bundne innskudd med kr. 160 207,-.

Årsregnskap for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Organisasjonsnr. 984681828i

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Noter 2019
Note 9 – Inntekter
Medlemskontingenter
Tilskudd
Andre inntekter
Sum

1 001 749
4 665 500
1 954 064
7 621 313

Spesifikasjon av tilskudd
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund
Tilskudd MR Fylkeskommune
Tilskudd Fylkesmannen
Tilskudd Strandrydding
Sum

1 884 500
931 000
50 000
1 800 000
4 665 500

Tilskuddene er i sin helhet inntektsført i 2019.

Årsregnskap for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Organisasjonsnr. 984681828i

Budsjettforslag 2020
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Budsjettforslag 2020 sammenlignet med regnskap 2019
Kontonr
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3611
3614
3616
3617
3621
3680
3800
3900

4000
4300
4390
4500
4510
4520
4530
5000
5010
5015
5092
5210
5250
5280
5290
5310
5320
5400
5405
5420
5500
5510
5800
5801
5830
5900
5910
5920
5950
5951
5952
5953
5990
6000
6099
6100
6202
6300

Konto
Annen driftsinntekt
Medlemskontingent kommuner
Tilskudd FL
Tilskudd MR Fylkeskommune
Tilskudd Strandrydding
Tilskudd Fylkesmannen
Stikk Ut Bedrift
Leie og kontorkostnadet Idrettsveien 2
Div. andre søknader/sponsorinntekte
Andre salgsinntekter
Deltakeravgift friluftsskole
Salg nettbutikk Stikk ut""
Rabatt/Inntektsreduksjon
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
Annen driftsrelatert inntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Innkjøp av råvarer og halvfabrikata
Innkjøp av varer for videresalg
Beholdningsendring
Fremmedytelse og underentreprise
Utbetalt til Strandryddere
Deponiavgift etc.
Støtte til Skjærgårdstjenesten MR
Lønnskostnad
Lønn ansatte
Lønn friv org under grensen ikke i
Lønn friv org under grensen
Feriepenger
Fri telefon
Personalforsikring innberetning
Annen fordel i arbeidsforhold
Motkonto for gruppe 52
Gruppelivforsikring
Annen personalforsikring
Arbeidsgiveravgift
Arb.giv.avg av pål. feriepenger
Innberetningspliktig pensjonskostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse
Trekkp bil og reise godtgjørelse
Refusjon av sykepenger
Motkonto refusjon sykepenger
Refusjon arbeidsmarkedstiltak
Gaver til ansatte
Gruppeliivsforsikring
Yrkesskadeforsikring
Kurs og konferanser
Obligatorisk tjenestepensjon, trekk ansatte
Innberetning OTP/AFP
Motkonto Innberetning OTP/AFP
Annen personalkostnad (sosiale tilt
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler
Avskrivning
Nedskriving på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler
Oppsamlede avskrivinger gjennom året
Annen driftskostnad
Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse
Friluftsskole
Leie lokale, renhold

Regnskap 2019
7 621 313
1 001 749
1 884 500
931 000
1 800 000
50 000
299 600
60 000
627 000
310 200
102 200
554 409

654
7 621 313
1 349 933
0
394 375
12 003
186 955
756 600

3 918 397
2 800 200
97 320
327 015
11 712
7 620
2 200
-21 532
4 303
5 699
434 090
46 109
340 875
2 231
-253 792
126 896
-48 731
1 000

85 474
-56 610
284 265
-284 265
6 318

65 230
65 230
2 455 542
191
234 205

Forslag til budsjett 2020
9 960 550
1 060 050
2 075 000
1 135 500
2 000 000
50 000
300 000
60 000
2 385 000
200 000
110 000
585 000
0
0
0
9 960 550
1 935 000
120 000
425 000
0
390 000
600 000
250 000
150 000
4 199 000
2 815 000
200 000
0
330 000
0
0
0
0
5 000
6 000
460 000
47 000
350 000
0
0
-50 000
0
0
1 000
0
0
70 000
-60 000
0
0
25 000
0
0
55 000
55 000
3 771 550
0
0
240 000

6320
6360
6420
6430
6490
6510
6540
6548
6549
6550
6551
6557
6560
6570
6590
6620
6700
6705
6725
6790
6800
6840
6860
6890
6900
6940
7000
7020
7040
7100
7130
7140
7141
7150
7210
7320
7321
7400
7500
7710
7740
7770
7780
7790
7830

8050
8155
8170

8990

Renovasjon, vann, avløp o.l.
Renhold
Leie datasystemer
Leie andre kontormaskiner
Annen leiekostnad
Håndverktøy
Inventar
Anlegg / Entrepenør
Turkasser/skilt
Utstyr til turvirksomhet, kurs og a
Datakostnader
Eksterne omkostninger
Rekvisita
Arbeidsklær og verneutstyr
Annet driftsmateriale
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Honorar jur. bistand fradr.ber
Annen fremmed tjeneste (råsgivning og prosjektledelse)
Kontorutgifter
Aviser, tidsskrifter, bøker o.
Møter/bevertning/mat
Annen kontorkostnad
Telefon
Porto
Drivstoff
Vedlikehold bil
Forsikring og avgifter bil
Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti
Reisekostnad, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgaveplik
Ferjekort
Diettkostnad, oppgavepliktig
Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig
Annonse
Kommunikasjon/markedsføring
Kontingent, FL
Forsikringspremie
Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
Øres avrunding
Bank- og kortgebyr
Kredittkortprovisjoner
Annen kostnad
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

7 776 373

Driftsresultat

-167 790

0

12 322
12 322
1 639
1 639

5 000
5 000
2 000
2 000

10 682
-157 108
-157 108

3 000
3 000
3 000

-157 108

3 000

Annen finansinntekt
Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
Rentekostnad leverandørgjeld
Annen finanskostnad
Netto finansposter
Resultat før skatt
Ordinært resultat
Årsresultat
Udekket tap
Resultat

100
7 009
9 031
2 375
2 050
278 062
151 107
297 270
91 899
27 385
1 612
10 369
48 750
151 720
13 244
59 713
3 183
57 310
38 812
16 419
149 488
22 536
80 962
19 960
107 777
8 844
76 087
10 500
4 289
195
26 289
325 596
62 923
8 411
-1
20 656
15 162
14 052

0
0
195 000
15 000
2 500
10 000
25 000
1 310 000
250 000
112 500
60 000
0
0
20 000
25 000
10 000
55 000
155 000
10 000
250 000
20 000
4 000
60 000
0
25 000
155 000
20 000
40 000
21 000
10 000
9 000
77 000
8 000
5 000
0
40 000
380 000
75 000
10 000
0
0
21 000
16 000
30 550
0
9 960 550

Grunnlaget for dette forslaget til nye vedtekter med organisering som Kommunalt oppgavefellesskap
etter kommunelovens kap. 19 er basert på Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal egen nasjonale og
koordinerende organisasjon, Friluftsrådenes Landsforbund, som igjen støtter seg på innspill fra
Miljødirektoratet (se vedlegg med korrespondanse mellom FL og M.dir.)
Forslaget bygger på: EKSEMPEL PÅ SAMARBEISDAVTALE1 FOR FRILUFTSRÅD ORGANISERT SOM
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP ETTER KOMMUNELOVENS KAPITTEL 19
UTARBEIDA AV FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND 9. SEPTEMBER 2019.
Forslaget til nye vedtekter for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal bygger på nevnte EKSEMPEL med
endringer/tilføringer i rød skrift.

Nye vedtekter trer i kraft når samtlige medlemskommuner i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har
fattet likelydende vedtak om nye vedtekter innen utgangen av 2020, etter vedtak i årsmøte den 10.
juni 2020.
Medlemskommuner er per 2020: Aukra, Aure, Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Heim, Kristiansund,
Molde, Sunndal, Rauma, Surnadal, Tingvoll og Smøla. Vedtak innebærer å organisere Friluftsrådet
Nordmøre og Romsdal som Kommunalt Oppgavefellesskap (KO) etter Kommunelovens kapittel 19.
Fotnoter i dette dokumentet er ment som forklaring og henvisninger ifm. behandling og vedtak av
vedtektene og vil ikke være med i de endelige vedtektene.

1

Kommuneloven forutsetter at det inngås samarbeidsavtale (§ 19-4) når kommunene etablerer et Kommunalt
oppgavefellesskap. Samarbeidsavtalen erstatter tidligere vedtekter i friluftsrådene.

Vedtekter
Stifta 3. februar 2000
§ 1 OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN2
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.3
§3
ORGANISASJON
Friluftsrådets faste organer er representantskapet, styret, samarbeidsgruppe4 og daglig leder
som står for den daglige driften.
Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.

2

Oppgavefellesskapets navn skal framgå av Samarbeidsavtalen
Hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet skal framgå av Samarbeidsavtalen.
4
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.
3

§4
REPRESENTANSKAPSMØTE5
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.6
4. Regnskap med revisjonsberetning.
5. Arbeidsplan 7
6. Budsjett, herunder årlig innskudd (kontingent), og eventuelt prosjekttilskudd eller andre
bidrag fra deltakerkommunene8.
7. Behandle innkomne saker.
8. Valg
a) Styre9
a) Styrets leder og nestleder
b) Valgkomite
c) Revisor
Alternativ 1:
Styret består av ett medlem fra hver deltakerkommune.
Alternativ 2:
Styret består av x antall medlemmer fra deltakerkommunene. Det kan bare være ett
styremedlem fra en kommune
Felles:
5

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.
6
Kommuneloven krever at Samarbeidsavtalen skal inneholde hva oppgavefellesskapet skal rapportere til
deltakerne om.
7
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.
8
Kommuneloven krever at det skal framgå av samarbeidsavtalen deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte
andre bidrag til oppgavefellesskapet.
9
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.

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.
§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
SAMARBEIDSGRUPPE10
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 regnskap11.
Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne
fastsettes av representantskapsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene12.
Vedtak på representantskapsmøte om indeksregulering av kontingenten etter deflator er
endelig. Vedtak om kontingentøkning ut over dette må godkjennes av deltakerkommunene.
10

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.
11
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.
12
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.

Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån13 og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på
representantskapsmøte eller ekstraordinært representantskapsmøte.
§ 9 EIERANDELER14
Den enkelte deltakerkommune har like eierandeler i oppgavefellesskapet og like
ansvarsandeler for fellesskapets forpliktelser.
§ 10 ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALE
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 UTTREDEN15
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.16
§ 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

13

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.
14
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.
15
Kommuneloven krever at det framgår av Samarbeidsavtalen hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet
og hvordan samarbeidet skal oppløses.
16
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:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Post
Ola Fremo; Mattis Mikkelsen; Marte Melbø
FW: Organisasjonsform friluftsråd
9. juli 2019 12:28:20
image001.jpg

Fra: Morten Dåsnes <morten@friluftsrad.no>
Dato: mandag 8. juli 2019 13:33
Til: "Bergen og Omland Friluftsråd (firmapost@bof.no)" <firmapost@bof.no>, "Dalane
Friluftsråd (post@friluftsrad-dalane.no)" <post@friluftsrad-dalane.no>, "Finnmark
Friluftsråd (post@perletur.no)" <post@perletur.no>, Finnskogen Friluftsråd
<ingrid@finnskogen.org>, Bjarte Engevik <bjarte@friluftsrad.no>, "Friluftsrådet for
Lindesnesregionen (post@iflir.no)" <post@iflir.no>, Post <post@stikkut.no>, "Friluftsrådet
Sør (geir@friluft-sor.no)" <geir@friluft-sor.no>, "Friluftsrådet Vest (post@frivest.no)"
<post@frivest.no>, Grenland Friluftsråd <grenland@friluftsrad.no>, Helgeland Friluftsråd
<helgeland@friluftsrad.no>, Ishavskysten Friluftsråd <post@ishavskysten.no>, "Jæren
Friluftsråd (post@jarenfri.no)" <post@jarenfri.no>, Lister Friluftsråd
<lister@friluftsrad.no>, Lofoten Friluftsråd <lofoten@friluftsrad.no>, "Midt Troms
Friluftsråd (mtf@bardu.kommune.no)" <mtf@bardu.kommune.no>, "Midt-Agder
Friluftsråd (post@midt-agderfriluft.no)" <post@midt-agderfriluft.no>, Midtre Hålogland
Friluftsråd <Anne-Margrethe.Roll@Narvik.kommune.no>, "Nord-Troms Friluftsråd
(post@utinord.no)" <post@utinord.no>, Oslo og Omland Friluftsråd <oof@friluftsrad.no>,
"Polarsirkelen Friluftsråd (Pal.Vinje@friluftsradet.no)" <Pal.Vinje@friluftsradet.no>,
"Ryfylke Friluftsråd (firmapost@ryfri.no)" <firmapost@ryfri.no>, "Salten Friluftsråd
(friluftsradet@salten.no)" <friluftsradet@salten.no>, Sunnmøre Friluftsråd
<may@friluftsraadet.no>, "Trollfjell Friluftsråd (magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no)"
<magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no>, "Trondheimsregionens Friluftsråd
(friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no)"
<friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no>, Valdres Friluftsråd
<Ina.Syversen@valdres.no>, "Vesterålen Friluftsråd (friluftsraad@vestreg.no)"
<friluftsraad@vestreg.no>
Kopi: Asgeir Knudsen <asgeir@friluftsrad.no>, Ingrid Larsen Wigestrand
<ingridw@friluftsrad.no>, Katrine Skalleberg <katrine@friluftsrad.no>, Marianne Sanderud
<marianne@friluftsrad.no>, Ane Mari Braut Nese
<ane.mari.braut.nese@klepp.kommune.no>, Hedda Foss Five
<hedda.foss.five@skien.kommune.no>, "Ingebrigt Sørfonn (ingebrigt@sorfonn.no)"
<ingebrigt@sorfonn.no>, Latifa Nasser <latifa.nasser@skaun.kommune.no>, Vebjørn
Krogsæter <vebjorn.krogsaeter@haram.kommune.no>
Emne: VS: Organisasjonsform friluftsråd
Hei
FL har i dag fått en nyttig avklaring fra Miljødirektoratet om organisasjonsform for friluftsrådene,
se nedenfor.

Rådene er klare og konkrete, og det er særlig grunn til å merke seg at Miljødirektoratet mener at
organisering etter vertskommuneprinsippet ikke tilfredsstiller kravene i Klima- og
miljødepartementets regler for tilskudd til FL og interkommunale friluftsråd.
FL ber også alle merke seg at Miljødirektoratet vurderer det som positivt om alle friluftsråd
vurderer organisering som Kommunalt oppgavefellesskap – bl.a. for å få en mer lik organisering
av interkommunale friluftsråd.
FL arbeider som kjent med å utarbeide eksempel på samarbeidsavtale for friluftsråd organisert
som Kommunalt oppgavefellesskap, jr styresak 36/19. Vi mangler tilbakemelding fra Kommunalog moderniseringsdepartementet og noen mindre avklaringer før vi kan fastsette og sende de ut,
men tar sikte på å få til det i august.
Minner alle om at dere følger med i prosessene knytta til implementering av ny kommunelov
med nødvendige omdanninger av interkommunale samarbeid, og
kommunesammenslåingsprosesser, så ikke videreføring av friluftsrådene «glemmes».
Bruk oss gjerne som samtaleparter.
Fortsatt god sommer!
Morten

www.friluftsrad.no
morten@friluftsrad.no,
tlf 67815180 / 41618459

Fra: Terje Qvam [mailto:Terje.Qvam@miljodir.no]
Sendt: 8. juli 2019 12:56
Til: Morten Dåsnes <morten@friluftsrad.no>
Kopi: Otto Okstad <otto.okstad@miljodir.no>; Trond Flydal <Trond.Flydal@miljodir.no>;
Smedshaug Erlend <Erlend.Smedshaug@kld.dep.no>
Emne: SV: Organisasjonsform friluftsråd
Hei!
Vi viser til forespørsel om organisasjonsform i e-post 10.april. Spørsmålet har vært innom vår
juridiske seksjon for vurdering, og vi beklager at det har tatt noe tid før vi nå kommer med vår
tilbakemelding.
FL har ønsket en vurdering fra Miljødirektoratet knyttet til alternative organisasjonsformer etter
ny kommunelov, og spesielt i lys av hvilke organisasjonsformer som vil tilfredsstille kravene i
Klima- og miljødepartementets regler for tilskudd til FL og interkommunale friluftsråd. I disse
reglene heter det at «medlemmene av FL må være selvstendige enheter med egne styrende
organer, vedtekter, budsjett, årsmelding og regnskap». Regelverket gitt av

Miljøverndepartementet i 2000 er i stor grad utdatert og er oppe til vurdering, men
hovedprinsippene i § 1 og § 3 vil fortsatt ligge til grunn for hvilke modeller for interkommunale
friluftsråd som kan godkjennes.
Miljødirektoratet vil støtte FL sin anbefaling om at Kommunalt oppgavefellesskap, jf.
kommunelovens kap 19, vil være den beste organisasjonsformen for interkommunale friluftsråd.
Miljødirektoratet vurderer videre at en organisering etter vertskommuneprinsippet, jf.
kommunelovens kap 20, ikke vil innebære et reelt interkommunalt samarbeid, og at en slik
organisering ikke vil tilfredsstille kravene i Klima- og miljødepartementets regler for FL og
interkommunale friluftsråd.
Vi støtter også FLs vurdering at friluftsråd som har hatt annen organisering og fått statlig
administrasjonsstøtte i en årrekke, fortsatt må kunne få dette uavhengig av de endringer som nå
er gjort i kommuneloven. Det vurderes likevel som positivt dersom FL ut fra en helhetsvurdering
også ber disse friluftsrådene om å vurdere organisering som Kommunalt oppgavefellesskap –
bl.a. for å få en mer lik organisering av alle interkommunale friluftsråd.
Mvh
Terje Qvam

Fra: Morten Dåsnes <morten@friluftsrad.no>
Sendt: onsdag 10. april 2019 16.51
Til: Terje Qvam <Terje.Qvam@miljodir.no>
Emne: Organisasjonsform friluftsråd
Hei – og takk for hyggelig og nyttig møte i går.
Drøftingen av friluftsrådenes organisasjonsform opp mot ny Kommunelov og kravene i reglene
for statlig administrasjonsstøtte som friluftsråd var nyttig.
Vi oppfatter at vi fikk tilslutning til at Kommunalt oppgavefellesskap, jf Kommunelovens kap 19,
er en god måte å organisere interkommunale friluftsråd etter, og at dere er innforstått med at FL
anbefaler den.
Det er slik vi er informert, friluftsråd som vurderer organisering etter vertskommuneprinsippet, jf
Kommunelovens kap 20. FL er i tvil om organisering etter vertskommuneprinsippet tilfredsstiller
kravene i Klima- og miljødepartementets regler for tilskudd til FL og interkommunale friluftsråd
der det heter at «medlemmene av FL må være selvstendige enheter med egne styrende organer,
vedtekter, budsjett, årsmelding og regnskap». For å kunne gi råd til friluftsråd som vurderer ny
organisering, ønsker vi en vurdering av dette fra Miljødirektoratet.
FL legger til grunn at friluftsråd som har hatt annen organisering i en årrekke, og fått statlig
administrasjonsstøtte, fortsatt vil kunne få det uavhengig av de endringer som nå er gjort i
Kommuneloven. Det gjelder bl.a, friluftsråd som er organisert som foreninger, og friluftsråd som
er organisert som del av natur- og kulturparker og underutvalg av regionråd. Det er imidlertid
andre grunner til at vi også vil be disse vurdere organisering som Kommunalt oppgavefellesskap

– bl.a. for å få en mer lik organisering av alle interkommunale friluftsråd.
FL er innforstått med at reglene for tilskuddsordningen administrasjonsstøtte til FL og
interkommunale friluftsråd er så gamle at det kan være grunn til revisjon – uavhengig av ny
Kommunelov. Hvis det settes i gang arbeid med revisjon, ønsker vi å være med i en dialog om
dette.
Vennlig hilsen for FL
Morten Dåsnes
www.friluftsrad.no
morten@friluftsrad.no,
tlf 67815180 / 41618459

Årsplan 2020
Utarbeidet 05. nov 2019. Revidert ….

1. Arbeide sammen
Mål

Sikre økonomisk
grunnlag for FNRs ulike
prosjekter

Være en god og
forutsigbar arbeidsplass

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

Et godt samarbeid med
FL

Tiltak
Søke tilskudd gjennom FL, Fylkeskommunene,
Miljødirektoratet og andre ordninger.
Vedlikeholde årshjul som inkluderer søknadsfrister
og rapporteringsfrister til de 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.
Jevnlig gjennomgå årsplan, årshjul og
budsjett/regnskap. Fortløpende prioritere
oppgaver for den enkelte ansatte.
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.
Gjennomføre dialogmøte med minst 3 kommuner.
Prioritere de nye kommunene Molde, Heim og
Hustadvika. Prosjektplan innen 31.1.
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

FNR skal videreutvikle et
konstruktivt samarbeid
med regionale aktører.
FNR skal samarbeide med
lokal frivillighet om
aktivitet og andre saker.

Sunnmøre friluftsråd
(herunder om Stikk UT)
FNF – være styremedlem
Turistforeningene
NJFF
(herunder om Friluftskoler)
Speiderkretsene og grupper
Klyngefellesskapet ved idrettssenteret

Status

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
Hjelpe kommuner til å
realisere
friluftslivsprosjekt
Være synlige og bidra til
økt oppslutning om
følgende tiltak

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

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.
Informere om mulige tilskuddsordninger.
Følge opp enkeltprosjekt i medlemskommunene.
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.
I samarbeid med partnere, herunder påse at det
blir en konkret, balansert og best mulig
oppgaveportefølje i Nordmøre og Romsdal.

2. Aktivitet
Mål

Tiltak

Ansvar

Videreutvikle Stikk UT! Lage langsiktig strategiplan Liv
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 StikkUT-strategi
(Tussaligaen?)
Ta i bruk løsning for å presentere KulTUR –løypene
Arrangere Stikk UT! i nye morotur, vurdere andre løsninger (f.eks.
Landets beste turtrim i
Hopper-guide).
samarbeid med
Kommunisere Stikk UT!-tilbudene i tråd med
medlemskommunene og
kommunikasjonsplan for FNR. Øke antall artikler
frivillige lag.
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 Jobbe for etablering av Aktiv på dagtid i flere
lite aktive innbyggere
kommuner. Kartlegge og etablere nye etter
prioritering.
Gjennomføre Klart-det-går-kurs.

Frist
1.3.

Marte og Liv Kont.

Marte og Liv Kont.
Marte

1.5.

Marte

15.12.

Ola

1.3.

Marte

1.3.

Marte/Liv

Kont.

Marte/Liv

Mars og
nov.

Marte/Liv
Marte/Liv
(Alle)

Kont.

Marte/Liv
Marte

1.4.

Marte

15.2.

Marte
Marte

Kont.

Ola/Marte
Liv
Liv

1.3.

Liv

15.3.

Marte

30.4./
Kont.

Kont.

Kont.

Kont.

Kont.
15.3.

Bidra til nettverket for Spenningskurset og vurdere
mulighet for nye tiltak for målgruppa.
Følge opp kvalitet og synliggjøring av trillevennlige
turer i morotur-beskrivelsene 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 iverksette tiltak etter denne.

Marte

30.4./
Kont.

Marte

31.12
Ikke høy
prioritet

Alle
Liv/alle

Kont.

Mattis/
Marte
Ola

Kont.

Marte
(Patrick)
Marte
(Patrick)
Marte

15.1. (før
FL-søkn.)

FNR skal arbeide for at
Gjennomføre kurs i Læring i friluft.
friluftsliv og fysisk
aktivitet får større plass i Opprettholde samarbeid med høyskoler om
skole, SFO og barnehage fagdag friluftsliv for studenter.
Vurdere nye tiltak (f.eks. Stikk-Ut! til et tre – bruke Ola/Marte
treplakater)
Videreføre satsing på Friluftsskoler.
Mattis
Mattis
Kartlegge tilbud som eksisterer i kommunen og

Kont.

Kont.

31.12.
Kont.
Kont.
Kont.
1.4.

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.

Mattis

Kont.

Friluftsskole vinterferie:

Mattis

1.3.

1. Skaret (3 dager)
2. Kristiansund (3 dager)
3. iTrollheimen (Trøndelag)
4. iTrollheimen (M&R)
Friluftsskole sommerferie:

Mattis

15.8.

5. Viken Gård (5 dager)
6. Viken Gård (5 dager)
7. Halsa (5 dager)
8. Tingvoll (5 dager)
Friluftsskole høstferie:

Mattis

11.10.

9. Kristiansund (3 dager)
10. Moldespeider’n (4 dager)
Mulige, skal utredes:
Mattis
Friluftsskole under Norsk vandrefestival (3 dager)
Rangøya, se på mulighet for etablering
Gjemnes - speiderne
Få økt deltakelse fra innvandrere og flyktninger på Mattis
Øke innvandrere og
flyktninger sin deltakelse friluftsskole.
i friluftsliv og fysisk
Låne ut henger med sykler til aktuelle sykkelkurs Ola
aktivitet
og brukere.

1.4.

11.10
Kont.

Samarbeide med "Utenlandsk kultur møter norsk
natur" i Kristiansund.

Ola

Kont.

Videreutvikle og sørge etablering av kurs i
friluftsliv for flyktninger i flere kommuner
(Kristiansund og Sunndal er aktuelle).

Liv

1.6.

Liv

1.4.

Patrick

Kont.

Vurdere kurs i vinterfriluftsliv for flyktninger som
pilot med flyktningetjenesten i Molde.
Videreføre prosjektet Tirsdagstroppen i samarbeid
med speiderne.
Avklare videre framdrift for Aktivportalen,
FNR skal være pådriver
herunder finansiering, samarbeidspartnere, drift,
og samarbeidspartner for
osv.
en digital
Videreutvikle Naturlos som lavterskeltiltak.
aktivitetsportal.
Utarbeide rutine for oppdatering og drift.
Utvikle Skjærgårdstjenesten slik at kystfriluftslivet
styrkes i vår region.
Stimulere til mer
Styrke kystfriluftslivet gjennom bruk av FNRs
kystfriluftsliv
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.

FNR skal være en viktig
aktør i arbeidet mot
marin forsøpling

Ola/Patrick 31.12.

Patrick

1.4.

Ola

Kont.

Alle

Kont.

Ola (Patrick) Kont.

Søke midler fra Miljødirektoratet og andre
relevante aktører.

Ola/Patrick 1.2.

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.

Patrick
(Silje)
Ola/Patrick Kont.
Patrick (Ola) 31.12.

(+ flere
frister)
Kont.

Patrick/Ola Kont.

3. Areal
Mål

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

Fremme ordningen for
statlig sikring av
friluftsområder

Tiltak

Ansvar

Svare på fylkeskommunale og kommunale
Ola
henvendelser og bidra i relevante
høringsprosesser.
Bistå gjenværende kommuner med å kartlegge og Mattis
verdsette friluftslivsområder, etter tilgjengelig
kapasitet.
Fremme stien som friluftslivets viktigste arena.
Mattis (Ola)
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.
Mattis (Ola)
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.

Frist
Kont.

Kont.

31.12.

Kont.

Mattis (Ola) Kont.

Ola

Kont.

Ola

Kont.

Ola

Kont.

Mattis

Kont.

Mattis

1.11.

Ola

1.11.

Status

4. Anlegg
Mål

Tiltak

Spre informasjon og gi råd om
spillemiddelordningen og oppfordre
Jobbe for at mer
medlemskommuner til å søke.
spillemidler brukes til
Utrede ideen om Aktivitet- og frivilligråd for å sikre
friluftsliv
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.
Bidra til å ruste opp stier med stor slitasje på
Fremme stier og
utvalgte Stikk UT!-traseer gjennom bl.a. bruk av
ferdselsårer som
spillemidler.
friluftslivets viktigste
Bidra med informasjon og kunnskap til arbeidet
arena.
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
blir kartlagt, bevart og
hovedveg i samarbeid med kommuner og STV. Må
tilrettelagt (herunder
sees i sammenheng med Plan for friluftslivets
synliggjort).
ferdselsårer.
Støtte idrettslag og løypelag med GPS og
abonnement på Løyper.net (skispor-oppdatering).
FNR skal i samarbeid med Skjærgårdtjenesten
bidra til friluftslivsanlegg, som
kystledhytter/gapahuker/ teltplasser og andre
Tilrettelegge for
tiltak som tilrettelegger for kystfriluftsliv.
kystfriluftsliv
Bidra til tiltak i minst 3 sjønære friluftsområder.

Ansvar

Frist

Ola

Kont.

Ola/Liv

Kont.

Mattis

Kont.

Ola/Marte

Kont.

Ola
(Marte,
Mattis)
Ola

1.6.

Marte
(Mattis)

Kont.

Mattis

31.12.

Marte

Kont.

1.6.

Ola (Patrick) Kont.

Ola
(Patrick)

31.12.

Status

5. Allemannsretten
Mål

Tiltak

FNR skal sikre og styrke
allemannsretten

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.

Ansvar

Frist

Alle
Alle

Kont.
Kont.

Mattis/Alle Kont.
Marte
Marte

Kont.

Ola

Kont.

1.5.-31.10.

Status

Stifta 3. februar 2000, revidert sist i 22. april 2018

Vedtekter
§ 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 eit samarbeidsorgan for
kommunar og organisasjonar som arbeider for friluftsliv.
Styret innstiller til årsmøtet på kven som skal kunne bli medlem av
FRILUFTSRÅDET. Årsmøte skal godkjenne opptak av alle nye medlemmer.
Styret får fullmakt frå årsmøtet til å ta opp nye medlemskommunar og
friluftsorganisasjonar i løpet av året, mot å legge vedtaka fram til godkjenning for
komande årsmøte.

§3

ORGANISASJON

Årsmøte, styret og arbeidsutvalet er FRILUFTSRÅDET sine faste organ.
Dagleg leiar står i samråd med styreleiaren, for den daglege drifta av FRILUFTSRÅDET.

§ 4 ÅRSMØTE
Årsmøtet er FRILUFTSRÅDET si høgste styresmakt. Ordinært årsmøte vert halde
kvart år innan utgangen av mars månad.
Kvar av medlemskommunane har høve til å sende 2 representanter med røysterett til
årsmøte. Kommunen velger fortrinnsvis politikere som utsendinger til årsmøte.
Kommunen bør velje dei 2 representatene for hele kommunevalgperioden.
Styret sine medlemmer møter med røysterett på årsmøtet.
Dei selskapa/frivillige organisasjonane som er medlemmer kan seg i mellom velje
inntil 1/3 av medlemskommunanes representantar med røysterett. Dei fordeler
representantar i høve til medlemstalet på årsmøte.
Alle representantar utanom styret må vise fullmakt.

På årsmøtet kan føljande møte med røysterett:
2 representantar frå kvar av medlemskommunane
Det tal på repr. frå frivillige organisasjonar som følgjer av § 4`s 3. ledd.
Medlemmane av styret.
Årsmøte er også ope for andre interesserte.
Årsmøte avgjer i kvart einskild høve om andre frammøtte skal ha talerett i ei eller fleire saker
på årsmøtet.
Årsmøte er vedtaksfør når minst halvparten av dei røysteføre er til
stades. Årsmøte vert innkalla etter vedtak i styre med minst 4
vekers skriftleg varsel.
Ordinært årsmøte skal:
1
Godkjenne innkalling og sakliste
2
Velje ordstyrar og sekretær
3
Handsame styret si årsmelding
4
Godkjenne den framlagde rekneskapen med revisjonsmelding
5
Fastsetje neste års kontingent. Indeksregulering kan gjerast på årsmøte. Nivåheving
må godkjennast av kommunane i etterkant.
6
Handsame innkomne framlegg
7
Handsame framlegg til neste års budsjett
8
Handsame forslag til arbeidsprogram (4-års plan)
9
Velje:
a)
Styre med vararepresentantar (1 styremedlem med personleg
vararepresentant frå kvar medlemskommune, samt 3 representantar frå
medlemsselskap/organisasjonar.)
b)
Leiar og nestleiar i styret, blant medlemmene i det alt valde styret
c)
2 revisorar
Valnemnd på 3 medlemmer og 1
varamedlem Revisorane og medlemmene i
valnemnda vert valde for eitt år.
Medlemmene av styret har ei funksjonstid på to år. Så langt råd skal halvparten av
styremedlemmene vere på val kvart år. I styret er det eit mål at begge kjønn er
representert med minst 40%.
Vararepresentantane til styre vert vald for same tidsperiode som tilsvarande styremedlem.
Leiar og nestleiar er på val kvart år.
Alle val skal vere skriftlege dersom det ligg føre meir enn eitt framlegg.
Når kandidatar skal veljast enkeltvis og ingen av kandidatane oppnår fleirtal, dvs. minst
halvparten av dei gjevne røystene, skal det gjennomførast bunde omval mellom dei to
kandidatane som fekk flest røyster. Er det etter dette omvalet like mange røyster på kvar
kandidat, skal valet avgjerast ved loddtrekning.
Er det fleire som skal veljast samla, må alle for å vera vald, ha fått meir enn
halvparten av dei gjevne røystene.
Alle vedtak på årsmøte vert avgjort med vanleg fleirtal utanom dei sakene som etter
vedtektene krev kvalifisert fleirtal.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan kallast inn med minst 2 vekers skriftleg varsel etter vedtak i
styret, eller når minst halvparten av medlemmene krev dette skriftleg.
Saklista skal leggast ved innkallinga.
Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame dei sakene som er nemnde i innkallinga.

§6

STYRET

Styret sammensettes med ett medlem, med personlig vara, fra hver medlemskommune og
en ansatt i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal med personlig vara.
Styret har leiingsansvaret for FRILUFTSRÅDET mellom årsmøta.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Alle vedtak i
styret vert gjort med vanleg fleirtal. Dersom det vert like mange røyster for og imot,
vert røystemåten til leiaren avgjerande.
Styret vert leia av leiaren og når han/ho ikkje er til stades av nestleiaren.
Det er leiaren som avgjer når styret skal møtast. Styret kan også innkallast når eit
fleirtal av styremedlemmene ønskjer det.
Styret kan velge arbeidsutvalg (AU) med inntil 5 medlemmer.
Vedtak i AU er endelege når protokollen er stadfesta av eit fleirtal av styret sine
medlemmar.
Arbeidsutvalet kan ikkje gjere bindande vedtak i andre saker enn styret på førehand
har gjeve fullmakt til.
Styret sine arbeidsoppgåver er m.a.:
1
Å fremje FRILUFTSRÅDET sine oppgåver i samsvar med vedtekter og
årsmøtevedtak.
2
Å leie FRILUFTSRÅDET si vanlege drift og ha ansvar for økonomistyring i
samsvar med utarbeidd budsjett.
3
Å tilsetje medarbeidarar.
4
Gjennom underskrifta til medlemmene i arbeidsutvalet å kunne forplikte
FRILUFTSRÅDET
(økonomisk og juridisk).
5
Å kunne gi prokura.
6
Å ha ansvaret for at det blir ført rekneskap og at det vert ført protokoll over alle
møter og
forhandlingar.
7
Å sende referat frå årsmøte til alle medlemmer i
FRILUFTSRÅDET, til
fylkesfriluftsnemnda og til Friluftsrådenes Landsforbund.
8
Å kome med framlegg til budsjett til årsmøte.
9
Å kome med framlegg om kontingent. Eit eventuelt årsmøtevedtak om endring av
kontingent, må i etterkant godkjennast av alle medlemskommunane for å vere gyldig.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGAR
Endringar av vedtektene må gjerast på årsmøte og krev minst 2/3 (to tredjedels) fleirtal.

§ 8 UTMELDING
Melding om utmelding frå Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal skal fattes senest 31.
desember, og gjelder deretter fra utløpet av påfølgende kalenderår
Når det gjeld medlemskommunane må kommunestyre gjere vedtak om utmelding.
Sams for alle som vil melde seg ut av FRILUFTSRÅDET er at medlemskontingenten må
vere
betalt for det året utmeldingsvedtaket vert gjort, før utmeldinga kan bli gyldig.

§ 9 OPPLØYSING
Oppløysing av FRILUFTSRÅDET kan berre vedtakast på eit ordinært årsmøte og med
minst 2/3 fleirtal.
Framlegg om oppløysing må vere oppført på saklista som medlemmane må ha fått
tilsendt minst 14 dagar før møtet.
Vert oppløysing vedteke med minst 2/3 fleirtal, skal det haldast ekstraordinært årsmøte
3 månader seinare med oppløysing på saklista.
Dersom FRILUFTSRÅDET vert oppløyst, skal alle omsettelege aktiva gå til
overordna ledd som er Friluftsrådenes Landsforbund (FL) med oppmoding om at
dei nyttar ressursane i vårt område.
Arkivet skal søkjast oppbevart etter avtale med FL til dømes i ein av
vertskommunane, evt. interkommunalt arkiv.
Siste endring på årsmøte 30. mars 2005: § 2 og § 9

og namneendring og forenkling av § 1 i 2009. Revidert sist i 28. feb. 2013

