GRENLAND FRILUFTSRÅD

ÅRSMELDING 2016
Med regnskap og presentasjon av virksomhetsåret

Vi har RÅD til friluftsliv

INNLEDNING

STYRELEDER
HAR ORDET
Grenland friluftsråd ble stiftet i desember 2013,
med Drangedal, Porsgrunn og Skien som første
medlemskommuner.
Rådet skal arbeide med å legge til rette for
friluftsmuligheter i kommunene, og bidra til at
kommunene tar hensyn til friluftslivet i sine
planer. De tre kommunene dekker både sjø, skog
og fjell, og kan tilby svært varierte muligheter for
friluftsliv.
Styret er friluftsrådets øverste myndighet, og
består av ett styremedlem og én vara oppnevnt
av hver medlemskommune, samt ett styremedlem
og én vara oppnevnt av Forum for Natur og
Friluftsliv Telemark. Styremedlemmene er på valg
annen hvert år, og styreleder hvert år.
Friluftsrådet har ansatt en daglig leder som
har kontor i Skien, samlokalisert med kommuneadministrasjonen.
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Grenland Friluftsråd - en kvikk, liten treåring!
Det er fantastisk gøy å se hvilke resultater som blir
skapt med forholdsvis små ressurser tilgjengelig - når
ressursene brukes på rett måte. Hver tusenlapp
eierkommunene bruker på friluftsrådet gir over fire
ganger så mye tilbake i driftstilskudd og prosjektmidler!
Dette kommer innbyggerne direkte til gode i form av
både gode sikrede friluftsområder og fysiske tiltak;
gapahuker, klopper og stier, skilting og annen tilrettelegging. Grenland Friluftsråd bidrar til å gjøre den
flotte naturen vi har i regionen tilgjengelig for folk.
Jeg vil takke for den store innsatsen som daglig leder
har gjort i 2016. Det er ingen tvil om at denne innsatsen er avgjørende for suksessen til friluftsrådet. Vi
ønsker å styrke arbeidet, og 2017 blir i så måte et viktig
år for friluftsrådet. Eierne skal ta stilling til om friluftsrådet skal drives videre etter den treårige prosjektperioden, og i tilfelle på hvilken måte og med hvilke
medlemmer. Styret ønsker å utvide og å ha med alle
kommunene i Nedre Telemark! Flere kommuner med på
eiersiden vil gi mulighet for å styrke innsatsen for
friluftslivet i regionen ytterligere, og man vil få enda
mer tilbake for det man investerer. En vinn-vinn
situasjon for alle som er glade naturen!
Min ærbødige påstand er at folk i Nedre Telemark
får veldig mye bra friluftsliv, takket være Grenland
Friluftsråd.
Med ønske om et godt 2017 ute i friluft!

Tor Peder Lohne
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DAGLIG LEDER OPPSUMMERER
TO

ÅR PÅ RAD

ÅRET FOR

= TRADISJON

DE STORE PROSJEKTENE

Mens Friluftslivets År 2015 brakte med seg mye aktivitetsarbeid,
skulle 2016 bli et år med større fokus på prosjekter.
Friluftsrådet har ledet og drevet frem prosjekter for sikring og
tilrettelegging av friluftsområder. Dette innebærer mer papirarbeid og koordineringsarbeid enn rent aktivitetsarbeid, men
utløser også langt større tilskudd. I tillegg er dette et arbeid
som ligger nært opp til ansvaret det offentlige har for å besørge
godt tilrettelagte friluftsområder.
Statlig sikring og Friluftsporter
Friluftsliv er avhengig av arealer. Alt fra de store, urørte
utmarksområdene til byens små grønne lunger og hundremeterskoger. Grenland friluftsråd har et stort fokus på nærfriluftsliv og hverdagsturer, og arbeider derfor aktivt med å
ivareta og utvikle nærturområder.
Grenland friluftsråd er opprettet som et
treårig prosjekt, slik at medlemskommunene
skal få et grunnlag for å vurdere ordningen
med interkommunale friluftsråd. I løpet av
de første to årene har friluftsrådet arbeidet
med ulike typer aktivitets- og prosjektarbeid,
nettopp for å vise bredden av hva et friluftsråd kan bidra med.
2015 markerte oppstarten for en rekke tiltak,
og mange av dem ble videreført i 2016.
Naturlosbrosjyra var en suksess rett ut av
startblokka, og var en selvfølge også i 2016.
Friluftsaktivtet for innvandrere gjennom
samarbeidet Natur på norsk ble ytterligere
aktualisert gjennom økt tilstrømming av
flyktninger, og dette viktige arbeidet ble
videreført og styrket i 2016. Nattinaturen var
opprinnelig et stunt i Friluftslivets År 2015,
men fungerte så bra at vi ikke kunne annet
enn å gjennomføre en ny overnattingsleir i
2016 også.
Disse tiltakene, med flere, er allerede blitt en
del av friluftsrådets identitet, og er nå en del
av vårt faste årshjul. Det trengs bare to år
for å skape tradisjoner, og friluftsrådet har
rukket å finne en meningsfull plass i arbeidet
med friluftsliv og folkehelse i Grenland.

Dette gjør vi blant annet gjennom å tilrettelegge gode innfallsporter til turområder, gjennom konseptet Friluftsport.
Friluftsporter skal være enkle å finne og ta i bruk, og friste til
videre utforsking av naturen rundt. Når man besøker en Friluftsport kan man forvente god informasjon, hyggelige oppholdsområder og gode turmuligheter.
Enkelte ganger er selv de flotteste friluftsområder truet av
omdisponering, enten det er til boligutbygging, parkeringsplasser eller motorveier. For å sørge for at disse områdene
fortsatt er tilgjengelige turområder for allmennheten i fremtiden,
bør de sikres gjennom erverv, gode avtaler og vanntette
tinglysninger. Staten bidrar med betydelige beløp til dette, både
til kjøp og tilrettelegging, og friluftsrådet er både pådriver og
prosjektleder i slike saker.
I 2016 er det gjort mye
grunnarbeid for sikring og
tilrettelegging av friluftsområder, og mange av planene
har blitt fullendt i terrenget.
Du kan lese mer om disse
prosjektene på side 8.

Ny bålplass på Åletjern
3

Bjørnar Løkstad, daglig leder

OM GRENLAND FRILUFTSRÅD

Hva er et friluftsråd?
Det finnes i dag 26 friluftsråd i Norge, med til sammen 190 medlemskommuner. Friluftsrådene er opprettet som
faste samarbeid mellom to eller flere kommuner, for å samordne arbeidet med friluftsliv på tvers av kommunegrensene.

Hvorfor friluftsråd?
Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, og forvaltes best med en regional overbygging. Friluftsrådene sikrer at
alle medlemskommunene har tilgang på kompetanse og arbeidsressurs innenfor friluftsliv. Et friluftsråd kan
derfor både bistå i kommunale oppgaver knyttet til friluftsliv, og samtidig arbeide med friluftsliv utover det
kommunene normalt ville gjort.
Siden friluftsrådene er egne foreninger kan de utløse midler og tilskudd fra kilder som ellers ikke ville være
tilgjengelige for kommunene. Friluftsrådene bidrar med finansiering av en rekke prosjekter, både for kommunene og organisasjonslivet.

GRENLAND

arbeider for å fremme friluftsliv, legge til rette for friluftsaktivitet og ivareta
friluftsområder i sine medlemskommuner. Friluftsrådets arbeidsoppgaver er definert som følger:
FRILUFTSRÅD

Friluftsrådet skal være en pådriver for arbeid med friluftsliv i regionen, og skal være et
bindeledd mellom frivillige organisasjoner, politikere og offentlig administrasjon i kommunene.

Grenland friluftsråd skal bidra til at flest mulig skal få informasjon om allemannsretten og
muligheter for friluftsliv i området. Friluftsrådet skal også jobbe med sikring og tilrettelegging av friluftsområder, i tillegg til planlegging og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer.

Friluftsrådet ønsker å være en bidragsyter for alle de aktørene som allerede arbeider med
friluftsliv i Grenland. Lag og foreninger kan for eksempel benytte friluftsrådet som rådgiver
i tunge prosesser med søknader, grunneieravtaler m.m.

DRANGEDAL

SKIEN
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PORSGRUNN

ORGANISERING

Styre
Styret i Grenland friluftsråd er satt sammen av én representant
fra hver medlemskommune og én representant for
frivilligheten. By- og kommunestyrene velger kommunenes
representanter, mens frivillighetsrepresentanten velges av
Forum for natur og friluftsliv, Telemark.
Styremedlemmene velges for to år av gangen, og styreleder
velges hvert år.
Arbeidsutvalg
Hver medlemskommune har oppnevnt en administrativ
kontaktperson til friluftsrådet. Disse kontaktpersonene utgjør
friluftsrådets arbeidsutvalg.
Arbeidsutvalget deltar i styremøter med tale- og forslagsrett,
og bistår friluftsrådet med interne prosesser i kommunene.

Rolle

Navn

Representerer

Styreleder

Tor Peder Lohne

Drangedal kommune

Nestleder

Marco Gozzi

Skien kommune

Styremedlem

Trond Ingebretsen

Porsgrunn kommune

Styremedlem

Mariken Kjøhl-Røsand

Forum for Natur og Friluftsliv

Vara

Lennart Skoglund

Drangedal kommune

Vara

Karina Meyer Pedersen

Skien kommune

Vara

Siren Johnsen

Porsgrunn kommune

Vara

Tormod Svartdal

Forum for Natur og Friluftsliv

Arbeidsutvalg

Hilde Kirkeby

Drangedal kommune

Arbeidsutvalg

Kjell-Henrik Semb

Porsgrunn kommune

Arbeidsutvalg

Terje Sjøvaag

Skien kommune
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AKTIVITET OG ARRANGEMENTER
Grenland friluftsråd har både arrangert og deltatt på en rekke arrangementer i 2016.
Noen av dem er nye, mens andre allerede er blitt en tradisjon. Friluftsrådet samarbeider med
kommuner, organisasjoner og virksomheter om disse arrangementene, og det aller meste er
finansiert gjennom eksterne tilskudd. Her følger en oversikt over de viktigste aktivitetene og
arrangementene friluftsrådet har vært en del av i 2016.

TELTJAKTEN 2016
Jakten på de 10 teltene som ble gjemt bort i Norges
skoger trakk mange til et skogholt på Menstad denne
søndag ettermiddagen.
Grenland friluftsråd gjemte bort ett av teltene som lokket mange ut i skogen, fristet av at de som fant teltet
vårt, kunne få det med seg hjem. Gjemmestedet i
skogholtet midt mellom Porsgrunn og Skien satt et fokus på de fine nærturområdene vi har i Grenland.

Foto: Bjørnar Løkstad

150 turgåere fant oss, og til slutt var det ei lita jente
som stakk av med det digre familieteltet.

SJØVETTDAGEN PÅ DUVERDEN
Like før småbåtsesongen startet satt vi fokus på
sikkerhet på sjøen, med en åpen familiedag på
DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter.
Det var aktiviteter både på land og på (og i) vannet.
Hele familien fikk lære livredding og knuter, og se på
redningsaksjoner i vannet. Brann- og politibåtene kom
og viste seg frem, men mest populær var Elias-båten
som barna kunne prøve.
Vi erklærte pølsefri sone, og inviterte alle til å lage fisk
og annen sjømat i form av Havets Skattkiste på vår
bålpanne.

Foto: DuVerden

PADLEKURS FOR UNGDOMSSKOLER
Gjennom prosjektet ”Skogen som klasserom” bidrar
Grenland friluftsråd inn i arbeidet med å få skolen ut i
naturen, og naturen inn i skolen. Det er Telemark
Skogselskap som har tatt initiativ til prosjektet.
Elevene tilbringer en dag i skogen, og lærer om både
skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv.
Grenland friluftsråd holdt padlekurs, med opplæring i
sikkerhet og teknikk. Alle våget seg utpå og ingen datt
i vannet.
Foto: Bjørnar Løkstad
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#NATTINATUREN - HELE NORGE SOVER UTE
Det begynte som et nasjonalt stunt i Friluftslivets År
2015, og ble så populært at det bare var å fortsette.
Ved Flekkeren på Svanstul rigger vi leir for alle som vil
overnatte, for så å våkne uthvilte til Kom deg ut-dagen
på samme sted dagen etterpå.
God mat, varmt bål, aktiviteter, utekino og bålpopcorn
er noen stikkord. For øvrig er det fri flyt, der mange
benytter anledningen til å prøve seg på uteovernatting
i trygge rammer og fellesskap med likesinnede.

Foto: Mariken Kjøhl-Røsand

KOM DEG UT-DAGENE
Turistforeningens store aktivitetsdag markeres over
hele landet, og er en av årets mest populære turdager.
Grenland friluftsråd har fått fast plass ved bredden av
Svanstulvann, der vi låner bort kanoer fra kommunens
Utstyrssentral. Mange kjenner ikke til at man kan låne
gratis turutstyr av kommunene, og dette er en flott
mulighet til å informere om dette.
Friluftsrådet deltar også på Kom deg ut-dagen i starten
av februar, men da med fokus på ski og vinterustyr.
Foto: Mariken Kjøhl-Røsand

MERSMAK, JULEMARKED M.M.
Friluftsrådet er fortsatt nokså nytt, og vi ønsker å synliggjøre oss både for organisasjonslivet og folk flest.
Derfor deltar vi på en rekke arrangementer der vi kan
nå mange med vårt budskap, og friluftslivet har en
naturlig plass.
Mersmaks utmarksområde og juletreskogen på julemarkedet er eksempler på arrangementer der vi sprer
om oss med friluftsliv, stemning og bålrøyk.
Foto: Bjørnar Løkstad

ÅPNING AV ÅLETJERNHUKEN
Etter over tjue år i tro tjeneste måtte den nedslitte
gapahuken ved Åletjern vike plass for en ny. Den nye
er bygget med tanke på overnatting, og kan huse ca.
15 mann i sovepose.
Etter en navnekonkurranse ble huken formelt åpnet og
navneskilt avduket av ordføreren i Skien. Elever fra
valgfag friluftsliv på Gimsøy ungdomsskole testet
kapasiteten med overnatting like etter åpningen.
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Foto: Bjørnar Løkstad

SIKRING OG TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV

Tilgang på arealer er en forutsetning for å kunne drive friluftsliv. Friluftsrådet har derfor et stort
fokus på å sikre viktige områder for allmennhetens benyttelse. Dette gjøres gjennom ordningen
for statlig sikring av friluftsområder, der Miljødirektoratet bidrar økonomisk til at kommunene
kan kjøpe eller få bruksrett på aktuelle eiendommer.
Friluftsrådet forhandler med grunneiere, søker tilskudd og utvikler planer for slike områder.
Både i sikrede områder og friluftsområder for øvrig driver vi med tilrettelegging for ferdsel og
opphold. Fra basistilrettelegging som tilkomst og skilting, til aktivitetsanlegg og rasteplasser.

FRILUFTSPORTER - INNGANGEN TIL MARKA
Like i utkanten av drabantbyen Gulset i Skien restaurerer friluftsrådet
for tiden en innfallsport til marka – en Friluftsport. Idylliske Åletjern
ligger bare en kort rusletur fra bebyggelsen, man kan til og ta buss til
holdeplassen like ved. Her kan man svinge innom for et lite bad, eller ta
en rask joggetur rundt tjernet. Men bortenfor Åletjern brer den store
Vestmarka seg utover og innbyr til lange dagsmarsjer og teltturer.
Åletjern er et møtepunkt for alle som liker seg ute, og her er det rom for
både piknikkurv og tursekk.
Tilrettelegging i naturpregete områder vil alltid være en balansegang,
og det er viktig at tilretteleggingen ikke forringer naturkvalitetene.
Med Friluftsportene ønsker vi å tilrettelegge noen definerte områder litt
ekstra, både for at folk kan oppholde seg der – men også for at de kan
la seg friste til å utforske naturen videre. Friluftsporter er derfor sentrale
friluftsområder, som også tjener som innfallsporter til større områder.
Friluftsport Åletjern har i 2016 fått ny gapahuk (se forsiden), flere rasteplasser, ny parkeringsplass og bedre
skilting. Mye av arbeidet er utført på dugnad av Skien turlag. Finansieringen er ved Sparebankstiftelsen DNB.
Grenland friluftsråd har også utviklet en prosjektplan for Bygdetunet Friluftsport i Drangedal.

Flere nye benker og bålplasser ved Åletjern

Foto: Bjørnar Løkstad
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SØNDRE GRINI FRILUFTSOMRÅDE
- en del av noe større -

Illustrasjon: Eirik Stiansen
Ved årsskiftet gjennomførte friluftsrådet sikring av
en helt unik eiendom. Et småbruk i Gjerpensdalen
med vannlinje til det fuglerike og populære
naturreservatet Børsesjø. Eiendommen ble kjøpt
med støtte fra Miljødirektoratet.

I samarbeid med kommunen og Fylkesmannen i
Telemark har friluftsrådet utviklet en plan for
området. Denne omfatter parkering, informasjonstavler, tilkomst og et utkikkstårn. Utkikkstårnet gir
en god oversikt over vannet og omgivelsene, og
er utstyrt med rampe som sikrer alle tilkomst.

I tillegg til de stedegne kvalitetene er området
viktig fordi det grenser til Skien kommunes egne
nærmiljøsatsing, Gjerpen Bygdepark. Med denne
nyervervelsen kan vi skape forbindelser og rundløyper til glede for alle de lokale (og tilreisende)
brukerne.

Skråfoto over Børsesjø
(eiendommen markert)

Arbeidet med tilrettelegging er godt i gang, og vil
fortsette utover i 2017.

Skissetegning av det planlagte utkikkstårnet
(Illustrasjon: Eirik Stiansen)
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ANNET PROSJEKTARBEID
NATURLOS -

ÅPNE TURER FOR ALLE

Omtrent på den tiden snøen smelter,
ramler årets Naturlosbrosjyre ned i alle
postkassene i friluftsrådets medlemskommuner.
Grenland friluftsråd samler turer fra over 30
bidragsytere, fra trimgruppe til turistforening,
i én turkalender. Målet er å gjøre det enklere
for folk flest å få oversikten over det store
mangfoldet av organiserte turer, og samtidig
synliggjøre det gode arbeidet til små og store
foreninger.

NATUR

PÅ

NORSK

Friluftsrådet har i samarbeid med
voksenopplæringene i kommunene
en satsing på friluftsliv for nyankomne innvandrere.
Vi skaffer
tilskudd og koordinerer innsatsen,
mens det er voksenopplæringene
selv som gjennomfører turene - med
god hjelp fra lokale foreninger.

Alle turene må være åpne, gratis og uten krav
om medlemskap.
I 2016 inneholdt brosjyren over 150 enkeltturer, i
tillegg til oversikt over faste turer året gjennom.
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Grenland friluftsråd har oversatt de populære faktakortene om allemannsretten til en rekke språk
10

PORSGRUNNSFONDET

ANDRE PROSJEKTER

- TIL FREMME FOR NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV Grenland friluftsråd administrerer den nyopprettede tilskuddsordningen Porsgrunnfondet. Midlene i fondet kommer fra
overskuddet etter avviklingen av Porsgrunn Frilufts- og Miljøråd, der Porsgrunn kommune ønsket at disse midlene fortsatt
skulle benyttes videre til natur og friluftsliv i kommunen.
Friluftsrådet opprettet dermed et fond som sikrer midlene for
årene fremover, og en tilskuddsordning der organisasjoner i
Porsgrunn kommune kan søke.
Friområdet Mule Varde har
fått tilskudd til hagedugnad
(v/Porsgrunn Hagelag) og
familiedag (v/Porsgrunn og
Omegn Turistforening).
Foto: Porsgrunn kommune
Tilskuddsordningen er ment å hjelpe organisasjoner med små
og store tiltak som fremmer natur og friluftsliv, og er begrenset til tiltak innenfor Porsgrunn kommune.
Det legges opp til en enkel søknads- og rapporteringsprosess.
Det er løpende søknadsfrist, og fortløpende behandling av søknader. Juryen består av representanter fra Porsgrunn kommune, FNF Telemark og Grenland friluftsråd.

Alle gode prosjekter har en prosjektgruppe, og
der friluftslivet trenger en stemme er gjerne
friluftsrådet representert. Her følger en oversikt
over de viktigste prosjektsamarbeidene Grenland friluftsråd er en del av.
 BussTUR
Skilting av turveier fra bussholdeplasser.
Samarbeid med Telemark turistforening og
Telemark fylkeskommune
 Friluftsskoler
Ferietilbud for skoleungdom. Samarbeid
med Telemark Turistforening.
 Gjerpen bygdepark
Tilrettelegging av et større nærmiljøområde.
Samarbeid med Skien kommune.
 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Bistår fylkeskommune og kommuner med
forarbeid og kartleggingsarbeid.
 Øyhopping i Langesundsfjorden
Utvikling av et samlet tilbud for øyhopping
og opplevelser i skjærgården. Samarbeid
med Porsgrunn, Bamble og Larvik kommuner, og Visit Grenland.

I 2016 ble det bevilget kr 19.000 til fire gode tiltak.

PROSJEKTER AVLER TILSKUDD

2016

Hvert år søker friluftsrådet inn
en stor sum tilskuddsmidler til
drift, aktiviteter og prosjekter.
På tross av et nøkternt driftsbudsjett kan vi holde et høyt
aktivitetsnivå takket være disse
tilskuddene.
Over to tredjedeler av vår
totale omsetning i 2016 er
eksterne prosjekttilskudd.

Mer om regnskap på side 14
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GRENLAND FRILUFTSRÅD I MEDIA - ET UTVALG PRESSEOPPSLAG FRA 2016
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REGNSKAP - DRIFT OG PROSJEKTER

Driftsegnskap for Grenland friluftsråd 2016

Budsjett

Regnskap

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter

752 000

728 934

0

31 621

1

30 000

0

2

5 000

6 765

Forbruksmateriell, råvarer og tjenester

10 000

5 816

Lisenser og abonnementer

15 000

6 602

Kurs, møte og reiseutgifter

30 000

16 824

Annonser, reklame og informasjon

40 000

8 014

Transport

13 000

10 310

Kontorleie

30 000

30 000

Kontingent til Friluftsrådenes landsforbund

50 000

44 464

975 000

889 350

Kontingent fra medlemskommuner

550 000

564 258

3

Administrasjonstilskudd, Friluftsrådenes landsforbund

175 000

190 000

4

Driftstilskudd, Telemark fylkeskommune

250 000

150 000

5

Andre inntekter

0

37 324

6

SUM inntekter

975 000

941 582

Overtid
Honorarer
Kontormateriell

SUM utgifter
Inntekter

Driftsresultat

52 232

Kommentar til driftsregnskapet
I 2016 fikk friluftsrådet innvilget eksterne tilskudd til det aller meste av sitt aktivitetsarbeid. Vi har
også mottatt ekstrabevilgninger for en del av det administrative arbeidet friluftsrådet har gjort i
forbindelse med blant annet sikring av og kartlegging av friluftslivsområder. Dermed har driftsbudsjettet et mindreforbruk sett opp mot budsjettet.
Noter:
1. Overtidsarbeid knyttet til kartlegging av friluftsområder, og diverse helgearrangementer.
2. Styreleder ba om fritak fra utbetaling av styrehonorar. Øvrige styrehonorar (totalt kr 1.100) ble
utbetalt for sent til å bokføres i 2016, og føres i 2017.
3. Kommunekontingent på kr 6 per innbygger, justert etter innbyggertall for 2016.
4. Ekstrabevilgning for arbeid med sikring av friluftsområde.
5. Driftstilskudd fra fylkeskommune må omsøkes årlig, og bevilges politisk.
6. Ekstrabevilgninger knyttet til arbeid med kartlegging av friluftsområder, og tilskudd for aktivitetsarbeid.
Revisjon: Friluftsrådets regnskap ligger hos Skien kommune, og inngår i deres revisjonsberetning.
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Prosjektregnskap for Grenland friluftsråd 2016

Regnskap

Utgifter (eks. egen personalkostnad)
Naturlos

147 844

Friluftsport Åletjern

213 441

Statlig sikring av Søndre Grini

101 432

Natur på norsk

81 525

Porsgrunnsfondet

19 000

SUM utgifter

563 242
Inntekter

Naturlos

125 825

Friluftsport Åletjern

313 035

Statlig sikring av Søndre Grini

230 000

Natur på norsk

85 000

Porsgrunnsfondet

121 590

SUM inntekter

875 450

Prosjektmidler til avsetning (videreføring av prosjekter)

312 208

Kommentar til prosjektregnskapet
Det ble gjennomført flere store og små prosjekter i 2016, men fire av dem ble skilt
ut med egne prosjektregnskap. Disse har mottatt eksterne midler, og komplett
regnskap vil fremgå av rapportene til tilskuddsyterne.

Naturlos fikk et merforbruk på kr 22.019. Dette dekkes inn av fondsavsatt overskudd fra Naturlos 2015.
Mye har skjedd på Friluftsport Åletjern i 2016, og det er brukt kr 213.000. Ennå er
det tilskuddsmidler igjen, og prosjektet beregnes ferdigstilt i løpet av 2017.
På Søndre Grini har det påløpt utgifter til forarbeid og en parkeringsplass i 2016.
Det forventes flere utgifter og inntekter i form av tilskudd i 2017.
Porsgrunnfondet ble opprettet med kr 121.590 på bok i 2016. Etter utbetalte
tilskudd står det igjen kr 102.590, som videreføres i fondet.

Styreleder
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Telefon:

480 06 434

E-post:

grenland@friluftsrad.no

www.grenlandfriluftsrad.no
www.facebook.com/grenlandfriluftsrad
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Besøksadresse:

Postadresse:

Kaffehuset
Henrik Ibsensgate 2
3724 Skien

Grenland friluftsråd
Pb. 158

