
 

 

Friluftsrådenes Landsforbund    Telefon 67 81 51 80          Org.nr 971262826 

Eivind Lyches vei 23 B, 1338 Sandvika   post@friluftsrad.no           www.friluftsrad.no 

Nytt styre valgt på årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund                   3.juni 2021 

På årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund (FL) torsdag 3.juni møttes 75 delegater fra hele 

landet for å avholde årlig møte i det i det digitale rom.  På årsmøtet ble Vebjørn Krogsæter, 

Sunnmøre Friluftsråd valgt til ny styreleder. Selv om Covid-19 pandemien gjorde at møtet ikke ble 

holdt som et fysisk årsmøte, for andre gang i FLs historie, markerte møtet at friluftsrådene og 

landsforbundet er i vinden som aldri før. Vi ser at nedstengningen av Norge har ført til at det 

nære og enkle friluftslivet er viktig som aldri før. Her bidrar friluftsrådene med store oppgaver i 

samfunnet, både når det gjelder aktivitet, tilrettelegging, stimerking, kamp mot marin forsøpling 

og introduksjon til friluftslivet til barn unge og innvandrere. I dag er 28 friluftsråd medlemmer 

hos Friluftsrådenes Landsforbund noe som representerer 200 medlemskommuner i Norge.  

Årsmøtet ble ryddig gjennomført og stødig og godt ledet av Oslo og Omlands Hans Petter Aas.   

Ny styreleder  

Vebjørn sier han takker for tilliten og at han særlig er opptatt av nærfriluftslivet, alt som er lett 

tilgjengelig der du bor. Bakgrunnen for det er folkehelseperspektivet der daglig aktivitet er viktig 

både for den fysiske og psykiske helsa.  

-Læring i friluft er og ein naturleg del av dette, og eg er opptatt av at fagfornyinga i grunnskulen 

no kan få elevane ut av klasserommet og inn i skogen for å lære på ein naturlig men likevel ukjent 

arena for mange, sier den nyvalgte styrelederen i FL.  

-Personleg er eg veldig glad i å vere på tur, særlig når eg får oppleve nye turmål, helst til fjells, 

men sjøen er og viktig for meg, avslutter en engasjert Vebjørn Krogsæter.  

Styret i FL består nå av :  

Ny styreleder:  Vebjørn Krogsæter, Sunnmøre Friluftsråd 

Ny nestleder: Hedda Foss Five, Grenland Friluftsråd  

Styremedlem: Ingebrigt Sørfonn Bergen og Omland  

Styremedlem: Latifa Nasser, Trondheimsregionen Friluftsråd  

Styremedlem: Irene Heng Lauvsnes, Ryfylke friluftsråd 1 år (pga opprykk nåværende 

styremedlem) 

1.vara til styret: Irene Dahl, 1 år, ny 

2.vara til styret: Anders Ege, 1 år, gj.v. som vara,  

3.vara til styret: Bjørn Ivar Lamo, 1 år, gj.v. som vara 

Mer informasjon: 

Styreleder Vebjørn Krogsæter mob. 907 41899 


