
Til interimsstyrets medlemmer Helgeland Friluftsråd 
 
 
 
Innkalling til styremøte 18. november 2013 kl 1230. 
Ordfører Løvdahls kontor, rådhuset i Mosjøen 
 
Dagsorden 
 
1.  Orientering v/prosjektleder  
 
2. Etablering av Helgeland Friluftsråd. 

 
Samtlige 5 kommuner har hatt sak til behandling, med positivt utfall. I vedtak 
heter det å etablere Helgeland Friluftsråd fra 1. januar 2014. 
 
I sakens vedlegg, vedtekter, § 6 heter det: 
 
Styret består av ett medlem med vararepresentant fra hver deltakerkommune. 
Det velges leder og nestleder blant styrets medlemmer. 
Styremedlemmene, leder og nestleder er på valg hvert år. 
I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens 
bestemmelser. Valgkomiteen velges blant de oppnevnte utsendingene fra 
deltakerkommunene. 
Styret skal behandle følgende: 

1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne. 

2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak 

3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter 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. 

 
Prosjektleders innstilling: 
 
Kommunene anbefales å oppnevne styremedlemmer til Helgeland Friluftsråd, 
i tråd med vedtektenes § 6, i den hensikt å etablere Helgeland Friluftsråd fra 
og med 1. januar 2014. 

 
 



3. Ivaretakelse av friluftsrådets arbeid. 
 
Daglig ledelse av friluftsrådets oppgaver tilligger dagens prosjektleder. Januar er 
en måned med frist for rapportering og søknadsfrister på prosjektmidler. Det er 
avgjørende å beholde denne kontinuiteten av hensyn til de avtaler friluftsrådet 
har inngått. Det er det nye styret som skal tilsette daglig leder.  
 
Prosjektleders innstilling: 
 
Inntil formell ansettelse blir gjennomført, ihht § 6, anbefales det at dagens 
prosjektleder konstitueres som daglig leder inntil formell ansettelse blir 
gjennomført. 

 
 
4.  Eventuelt 

 
Styreleder Lamo presiserer at møtet er åpent for innspill til dagsorden, og saker 
som ønskes fremsatt. 

 
 
 
Vel møtt! 
 
 
 
 
Bjørn Ivar Lamo      Kristian Helgesen 
Styreleder       Prosjektleder 


