GRENLAND FRILUFTSRÅD

ÅRSMELDING 2017
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. (I 2018 har også Bamble og
Siljan blitt med i friluftsrådet.)
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 fem 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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En fireåring med vokseverk
2017 var året der Grenland Friluftsråd avsluttet sin 3årige prosjektperiode. Det var i alle medlemskommunene en velvilje og positivitet rundt rådet sitt arbeid.
Hvoretter videre samarbeid ble vedtatt og Grenland
Friluftsråd gikk over til ordinær drift.
I forbindelse med overgang fra prosjekt til drift, ble stilling som daglig leder lyst ut på nytt. Det var flere gode
kandidater på søkerlisten og flere kandidater ble innkalt
til intervju. Styret ble informert om at daglig leder Bjørnar Løkstad ville bli tilbudt jobben som daglig leder, og
vi ser fram til et langt og godt samarbeid.
Styret ga i 2017 administrasjonen i Grenland Friluftsråd
frihet til å utale seg i plansaker som har betydning for
friluftslivet i regionen. Det har blant annet utmyntet seg
i uttalelser om datasenter på Gromstul, Hentiåsen og
Borgeåsen.
Styret bestemte i 2017 at de resterende Grenlands
kommuner skulle inviteres inn til samarbeid i friluftsrådet. Invitasjon til medlemskap ble sendt til kommunene Bamble, Siljan og Kragerø i oktober. Det var positiv
innstilling fra administrasjonen i alle tre kommuner.
Det ble i 2017 fokusert på friluftsrådets «gamle» travere, naturlosbrosjyra ble utvidet og natur på norsk ble
utvidet. Arbeid med kartlegging og verdisetting av friluftsområder ble videreført mens andre store prosjekter
som Åletjern, Drangedal friluftsport, fugletårn ved Børsesjø ble ferdigstilt eller endret.
Styreleder vil til slutt ønske rådet lykke til i det videre
arbeidet og håper på godt samarbeid med nye kommuner i rådet. En utvidelse av rådet vil spre rådets resurser over et større geografisk område og en viktig del av
rådets arbeid vil i 2018 være prioritering av nye prosjekter og eventuell utvidelse av administrasjonen.

Marco Gozzi
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DAGLIG LEDER OPPSUMMERER
FRA MIDLERTIDIG

KOMMET FOR Å BLI

TIL FAST

— HVA NÅ?

Friluftsrådet har ikke lenger en sluttdato, men skal forhåpentligvis fortsette å jobbe for friluftsliv i Grenland for all fremtid. Dette
gir rom for mer langsiktig planlegging og utviklingsarbeid. Det
åpner også muligheten for å søke prosjektmidler fra de større,
men tregere, tilskuddsordningene som spillemiddelordningen. På
et felt som er preget av frivillighet og flyktige budsjetter, kan
friluftsrådet være en stabil og forutsigbar part.

Flere blir med og alle vil ha
Etter hvert som flere kommuner slutter seg til friluftsrådet må
kapasiteten økes for at alle kommunene skal få et fullgodt tilbud. Det er ingen mangel på oppgaver for friluftsrådet, og vi
ønsker fortsatt å kunne tilby alle rådgivning og prosjektledelse
på dagens nivå. Hvordan vi skal møte denne etterspørselen blir
en viktig sak for friluftsrådet i tiden fremover.

Så var det endelig klart at prøveprosjektet
Grenland friluftsråd er blitt en fast aktør i
friluftslivet i Grenland. Vi fikk tre år på å vise
frem friluftsrådsmodellen i regionen, og i
2017 gikk vår tilmålte tid ut. Siden 2014
hadde vi prøvd oss på litt av hvert, og mens
enkelte satsinger rant stille ut i sanden, bet
andre seg fast og ble vellykkede prosjekter.
Det krever nemlig at man prøver og feiler litt
for å finne sin plass i en region som, på tross
av (eller kanskje på grunn av) å ikke ha hatt
et friluftsråd, har et svært aktivt friluftsliv.
Både organisert og egenorganisert friluftsliv
står sterkt i Grenland og Telemark. Friluftsrådet måtte derfor finne ut hvor vi kom best
til nytte, uten å gå noen i næringa.

I løpet av de første tre årene har vi utviklet en slags
«grunnpakke» med tiltak som alle medlemskommuner får tilgang til. Naturlosbrosjyren omfatter turer i hele Grenland, og
går gratis til alle husstander i kommunene. Integreringsprosjektet vårt Natur på norsk er tilgjengelig for alle medlemskommuner, gjennom enten voksenopplæringene eller flyktningetjenestene. Dette prosjektet kan du lese mer om på side 7.
Utover dette er det kommunene selv, gjennom sine styrerepresentanter, som avgjør hvilke tiltak som skal gjøres i de
enkelte kommunene. Noen ønsker rådgivning og administrative
bidrag, andre vil ha aktivitetsarbeid, mens noen kommuner
ønsker ledelse av konkrete tilretteleggingsprosjekter.
Friluftsrådet er åpne for å ivareta og utvikle friluftslivet i Grenland på alle slags måter, i overenstemmelse med kommunen,
grønne organisasjoner og frivilligheten.
Vi vil kunne tilby en spisskompetanse på friluftslivsforvaltning,
og være et fast holdepunkt for gode krefter innenfor friluftslivet.

Friluftsråd er kommunale i sin natur, og selv
om vi ofte har vel så mye kontakt med frivillighet og organisasjonsliv, er det medlemskommunene som eier oss og styrer oss. Det
er derfor naturlig at friluftsrådets satsing
ligger opp mot det offentlige ansvaret for å
ivareta og utvikle friluftsområder, og se friluftsliv i sammenheng med skole, folkehelse
og lokalsamfunnet. Dette er bakgrunnen for
våre tiltak som blant annet turbrosjyren for
alle, Naturlos, og integreringsprosjektet Na-

tur på norsk.

Det er tydelig etter tre år i «bransjen» at
friluftsrådets beste posisjon er midt mellom
frivillighet, offentlighet og politikk. Vi har
funnet vårt sted, og her skal vi bli!

Akkurat som i 2015 var friluftsrådet
uten ansatte i nesten et halvt år på
grunn av en fantastisk pappaperm i
2017. Men vi fikk da gjort litt likevel.
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Bjørnar Løkstad, daglig leder

OM GRENLAND FRILUFTSRÅD

Hva er et friluftsråd?
Det finnes i dag 27 friluftsråd i Norge, med til sammen 226 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

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

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.

BAMBLE

DRANGEDAL

PORSGRUNN
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SILJAN

SKIEN

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.

STYRE OG ARBEIDSUTVALG I 2017
Rolle

Navn

Representerer

Styreleder

Marco Gozzi

Skien kommune

Nestleder

Trond Ingebretsen

Porsgrunn kommune

Styremedlem

Tor Peder Lohne

Drangedal kommune

Styremedlem

Mariken Kjøhl

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 både arrangerer og deltar på aktiviteter i sine medlemskommuner.
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. I 2017 hadde friluftsrådet lite aktivitet i sommerhalvåret
grunnet foreldrepermisjon, men det ble likevel gjennomført noen aktiviteter.

GOOGLE TREK

I SKJÆRGÅRDEN

Den etter hvert velkjente Street View fra Google ble
omgjort til Sea View i Porsgrunns skjærgård.
Det innebærer at man kan ferdes virtuelt rundt holmer
og øyer i fjordene, takket være 360-graders fotoutstyr
innleid fra Google. «Fotokula» ble plassert i en liten
båt og kjørte fergerutene i øyriket. Resultatet er en
både morsom og nyttig måte å gjøre seg kjent med
mulighetene for friluftsliv i området, enten det er med
båt, kajakk eller som fotturist med fergene.
Navigering skjer på akkurat samme sted og måte som
med Street View på google.com/maps.
Foto: Google

SJØVETTDAGEN PÅ DUVERDEN
Hvert år før småbåtsesongen starter inviterer vi til
åpen familiedag med fokus på sikkerhet på sjøen.
Sjøvettdagen er et fast samarbeid med DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter.
Det er aktiviteter både på land og på (og i) vannet.
Actionfylte demonstrasjoner av livredding og utrykningsfartøy på land og i vannet. Som alltid var det
aller mest populære Elias-båten som barna får prøve å
kjøre en tur med.
Vi tviholder på pølsefri sone denne dagen, og inviterer
alle til å lage Havets Skattkiste på vår bålpanne, med
fiskesorter fra laks til isgalt.
Foto: DuVerden

BUSSEN TIL BUSHEN
Tilrettelegging for at folk skal ta buss fremfor bil til
turområdene
styrker
nærfriluftslivet,
hverdagsaktiviteten og bedrer miljøet - alt på en gang.
I våre kommuner finnes det et stort antall turstier og
turområder som ligger i tilknytning til bussrutene.
Prosjektet innebærer å merke med turskilt fra holdeplassene til flere spennende og varierte turmål.
I mai hadde vi Kick Off, og tok med en hel barnehage
ut, først på busstur og så på fottur.
Friluftsrådet er representert i prosjektgruppe og
styringsgruppe for Buss til bushen.
Foto: Bjørnar Løkstad

6

NATUR PÅ NORSK
- integrerende friluftsliv -

Foto: Camilla Madelein Strøm

Friluftsliv er kanskje ikke noe særnorsk fenomen, men det er utvilsomt en stor del av vår norske kultur.
Bak dagens norske friluftsliv står dype turtradisjoner, en sterk allemannsrett og noen lokale særegenheter.
Friluftsrådet ønsker å gi innvandrere en grunnleggende
innføring i friluftsliv og norsk turtradisjon. Det innebærer teori om allemannsretten, lover og regler—og ikke
minst praksis om utstyr, bekledning og sikkerhet på tur.

I tillegg til tematurene tilbys det flere «vanlige» turer
med fokus på sosialt samvær og gjerne matlaging. Det
gjennomføres også overnattingsturer, og friluftsrådet bygger seg gradvis
opp en utstyrsbase til
denne typen bruk.

For å oppnå dette har vi inngått et samarbeid med de
kommunale voksenopplæringene, som har nyankomne
innvandrere i sitt introprogram. Ved å integrere friluftsliv i den obligatoriske undervisningen sørger vi for at
alle som er nye i landet får et Ferskingkurs i friluftsliv.

Oppslutningen er stor på
disse turene, som i hovedsak blir gjennomført av
lokale organisasjoner.

Foto: Anne-Sofie Pollestad

Integrering er ikke bare for innvandrere
Det endelige målet med Natur på norsk er å integrere
innvandrere inn i friluftsliv og organisasjonsliv. Det er
derfor viktig at noen av turene og aktivitetene legges til
andre fellesarrangementer, som er åpne for alle. Derfor
har vi blant annet kombinert Natur på norsk med Nattinaturen, som er et åpent familiearrangement i friluftslivets uke. Her møtes folk fra flere kulturer rundt bålet,
og forhåpentligvis får de alle smaken for et rikt og
mangfoldig friluftsliv.

Foto: Camilla Madelein Strøm

Ferskingkurset omhandler blant annet allemannsretten,
som er et ukjent prinsipp for de fleste fra andre land.
Det er derfor viktig at det gis god informasjon om både
mulighetene dette gir, men også hvilke begrensninger
det medfører.
Mange deltar videre
Når alle har deltatt på det obligatoriske ferskingkurset
tilbys de en rekke andre turopplegg. Da kan alle som vil
delta etter lyst og interesse. Populære aktiviteter er
fisketurer, sopplukking og vedhogst.

Foto: Camilla Madelein Strøm
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VI IVARETAR

OG UTVIKLER OMRÅDER FOR FRILUFTSLIV

Å forvalte friluftsliv er å forvalte arealer

Friluftslivets arena er naturen, fra den nære til den urørte. For å ivareta disse arealene må det arbeides godt
innenfor alt fra naturforvaltning og arealpolitikk til sikring av områder og tilrettelegging for bruk.
Det er kanskje ikke først og fremst friluftsrådets oppgave å vekte friluftsliv opp mot andre hensyn i samfunnsutviklingen. Men det er vårt ansvar å sørge for at politikerne som skal gjøre disse vurderingene har god kunnskap og forståelse om viktigheten av at vi har gode områder for friluftsliv. Ikke bare for rekreasjon og tradisjonelt turliv, men som arena for forebyggende folkehelse og befolkningens trivsel. Det oppnår vi ved å legge
frem gode kunnskapsgrunnlag og la vår stemme bli hørt i plansaker og media.
Og vi stopper ikke der, for vi utvikler også nærfriluftsområder slik at flere får kjennskap til dem og tar dem i
bruk. I forvaltningen av friluftsliv står friluftsrådene for både tilbud og etterspørsel.

KARTLEGGING OG VERDSETTING
- friluftslivsområder satt i system For å sikre at våre viktigste friluftsområder blir synliggjort og ivaretatt i arealpolitikken, må de kartlegges og
verdsettes. Dette gjøres ut fra en felles nasjonal mal, etter veileder fra Miljødirektoratet.
Grenland friluftsråd har tatt et initiativ for dette arbeidet i Telemark, og har hatt prosjektledelsen i Porsgrunn
og Drangedal kommuner. Så langt er Skien og Porsgrunn eneste kommuner i Telemark som er ferdige med
prosessen, men flere er i gang eller har planlagt oppstart.
I Porsgrunn kommune ble det kartlagt og verdsatt flere enn 200 områder, fra de store utmarksområdene til
små lekeplasser og grøntkorridorer. Porsgrunn kommune ønsket et særlig fokus på tettbygde strøk, der vi har
hatt høy presisjon og detaljgrad i kartleggingen. Dette er spesielt viktig i bykommuner med høyt utbyggingspress i sentrumsområdene.

8

KVERNDAMMEN NATURSTI
- av og for barna Midt mellom Skien og Porsgrunn ligger Kverndammen.
Denne dammen har hatt mølledrift, fungert som isdam
og vannverksdam. Området rundt er en grønn oase
midt mellom to byer, med store naturkvaliteter både i
vann og på land.
Som så mange av friluftsområdene våre er også Kverndammen etablert av ildsjeler, men dessverre ikke godt
vedlikeholdt. Grenland friluftsråd ønsker å ruste opp
disse områdene, og fikk midler av Gjensidigestiftelsen til
Kverndammen i 2017. I tillegg til forbedring av stier og
benker, ville vi lage en natursti som beskriver det man
opplever langs stien. De falmede standardiserte naturstiplakatene vi ser så mange av var verken interessante
eller lokalt tilpasset.
Elevene lager sin egen natursti
Heldigvis kom Gjerpen ungdomsskole til unnsetning.
Friluftsrådet tok med en skoleklasse på dagstur til
Kverndammen, der de delte seg i grupper og fant tema
langs turstien. De tok bilder og noterte, og fulgte opp
på skolen med klasseromsarbeid. De fikk besøk av en
profesjonell designer, som sammen med klassen satt
sammen innholdet til flotte naturstiplakater.
Resultatet er en natursti som er tilpasset både området
man går i, og målgruppa man vil treffe. Ungdommene
gir plakatene mer liv, og skriver kort og lettfattelig slik
de selv ville ønsket å lese det.
Friluftsrådet har en ambisjon om at alle ungdomsskoler
skal få lage sin egen natursti i sitt nærområde.

TØRDAL MØLLEPARK
- tør å drømme stort En av friluftsrådets viktigste oppgaver er å hjelpe
frivilligheten og organisasjonslivet med å realisere sine
planer. Det mangler sjelden på gode ideer og initiativ,
men det kan være krevende for små organisasjoner å
navigere seg i byråkratiet og tilskuddsjungelen.
I Tørdal i Drangedal har en liten men ambisiøs forening
satt seg fore å etablere en turvei for allmennheten, med
raste– og badeplasser og store opplevelseskvaliteter.
Turveien kretser rundt en gammel mølle, som de også
ønsker å sette i stand. Et godt tiltak for både lokale og
tilreisende, særlig fordi dette ligger like i nærheten av
de store hytte– og utfartsområdene i Gautefallheia.
Friluftsrådet har laget prosjektskissen til prosjektet, som
brukes som grunnlag for tilskuddssøknader. Nå er alle
søknader inne, og vi krysser fingrene for at drømmene i
Tørdal kan realiseres om ikke lenge.
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NY NETTSIDE
Friluftsrådene har fått et felles digitalt løft, noe som blant annet innebærer nye nettsider. Nå samles flere av
friluftsrådene, og landsforbundet, under samme mal for nettsider. Det gjør at vi fremstår mer enhetlig, og
ikke minst mer moderne, over hele landet.
De nye nettsidene har langt flere muligheter enn de gamle, som kalender, kartmodul og et bedre system for
nyheter. Ikke alle disse nye mulighetene er tatt i bruk ennå, så her ligger det et klart potensiale for utvikling.
Nettsiden tilpasser seg automatisk til nettbrett og mobiler, noe som gjør den brukervennlig også når man er
på tur. Plattformen egner seg derfor godt til å gi god og oppdatert informasjon om friluftsliv i regionen.

Kalenderfunksjonen samler lokale og nasjonale begivenheter

Nyhetsstrøm med arkiv

Kartmodulen er egnet både for turinformasjon og som forvaltningsverktøy
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GRENLAND FRILUFTSRÅD I MEDIA
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- ET UTVALG PRESSEOPPSLAG FRA 2017
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REGNSKAP - DRIFT OG PROSJEKTER

Driftsegnskap for Grenland friluftsråd 2017

Budsjett

Regnskap

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter

1

760 000

683 731

0

10 593

Godtgjørelse styremedlemmer

30 000

1 100

Materiell og forbruksvarer

15 000

5 537

Lisenser og abonnementer

12 000

9 932

IT og nettside

10 000

8 622

Kurs og seminar

20 000

6 209

Transportutgifter

12 000

8 176

Leie av lokaler

30 000

30 000

Kontingent til Friluftsrådenes landsforbund

50 000

45 770

6 000

95

945 000

809 765

Kontingent fra medlemskommuner

565 000

618 129

3

Administrasjonstilskudd, Friluftsrådenes landsforbund

180 000

220 000

4

Driftstilskudd, Telemark fylkeskommune

200 000

150 000

5

Andre inntekter

0

136 248

6

SUM inntekter

945 000

1 124 377

Overtid

Diverse
SUM utgifter

2

Inntekter

Driftsresultat til avsetning

314 612

Kommentar til driftsregnskapet
2017 endte med et stort mindreforbruk på kr 314.612. Dette skyldes i alle hovedsak to ting; daglig
leders foreldrepermisjon og indeksregulering av medlemskontingent. Det ble ansatt en vikar i
permisjonstiden som endte med å takke nei til stillingen. Dermed ble stillingen stående med
vakanse over flere måneder, som ga mindre utgifter til lønn og drift. I tillegg vedtok styret å
indeksregulere medlemskontingenten, noe som også gir økning av statlige tilskudd som baseres på
hvor mye kommunene selv bidrar med.
Noter:
1. Mindreforbruk grunnet vakanse
2. Styrehonorar kr 1.100 er etterslep fra 2016. Honorarer fra 2017 utbetales etter siste styremøte,
og kommer for sent til å bli bokført inneværende år. Utgifter fra 2017 føres derfor i 2018.
3. Kommunekontingent ble vedtatt indeksregulert for første gang, fra kr 6 per innbygger til kr 6,53
4. Økning grunnet nye satser, og større kommunalt bidrag.
5. Driftstilskudd fra fylkeskommune må omsøkes årlig, og bevilges politisk.
6. Refusjon for foreldrepermisjon
Revisjon:
Friluftsrådets regnskap ligger hos Skien kommune, og inngår i deres revisjonsberetning.
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Eksterne tilskudd for Grenland friluftsråd 2017
Prosjekt

Tilskuddsyter

Natursti Kverndammen

Gjensidigestiftelsen

Sjøvettdagen

Sjøfartsdirektoratet, fylkeskommune

Natur på norsk

Omsøkt

Innvilget

105 000

105 000

60 000

30 000

Miljødirektoratet, fylkeskommune

215 000

158 000

Naturlos

Spillemidler, fylkeskommune

160 000

160 000

Nattinaturen

Telemark fylkeskommune

18 000

18 000

Fugleamfi, Søndre Grini

Bess Jahre

0

10 000

Administrasjonstilskudd

Friluftsrådenes Landsforbund

220 000

220 000

Driftstilskudd

Telemark fylkeskommune

200 000

150 000

978 000

851 000

SUM eksterne tilskudd
Kommentar til prosjektregnskapet

De fleste tilskuddssøknadene i 2017 ble innvilget etter søknad. Enkelte ble redusert noe fra søknadsbeløpet,
men alle de planlagte prosjektene lot seg gjennomføre uten nevneverdige justeringer. Tilskudd til de flerårige
prosjektene som Kverndammen og Søndre Grini settes på fond som belastes etter hvert som utgiftene kommer.

Fordeling av inntekter for 2017

Styreleder
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Telefon:

480 06 434

E-post:

grenland@friluftsrad.no

Besøksadresse:
Kaffehuset
Henrik Ibsensgate 2
3724 Skien
Postadresse:

www.grenlandfriluftsrad.no
www.facebook.com/grenlandfriluftsrad
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