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1.  Orientering v/prosjektleder 

Prosjekter i friluftsrådet går sin gang. I løpet av året har prosjektene dreid seg 
mot mange grupper; barnehage, skole, flyktninger.  
Gjensidigeprosjektet pågår i alle kommunene, og har fått et navn; 
”Turskiltprosjektet – det skal merkes i hele Norge”. 
I 4 av kommunene har friluftsrådet engasjement i ”Kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder” 
Friluftsrådet drifter store deler av turkarthelgeland.no. 
 
I folkehelsesammenheng bør nye prosjekter rettes mot de inaktive. 
 
Prosjektleder deltar på Lønssmia (på Lønsstua, Saltfjellet) 26-27. november i lag 
med folkehelseseksjonen i fylkeskommunen, og øvrige friluftsråd i Nordland. 
 
Det er samling for styreledere og daglige ledere på Gardermoen 13-14. februar. 
Styreleder og daglig leder deltar fra Helgeland Friluftsråd. 
 
Videre orienterte prosjektleder kort om ”meldinger som mangler midler”. Både i 
folkehelsemeldinga, nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, idrettsmeldinga, 
handlingsplan for sikring og tilrettelegging av friluftsområder hylles friluftslivet. 
Det mangler ikke på ambisjoner og forventninger til hva friluftslivet kan gjøre for 
et friskere folk, men midlene uteblir, både fra forhenværende og nåværende 
regjering. 
 
Prosjektleder orienterte kort om en svært verdifull dialog og kontakt med 
folkehelsekoordinatorene i kommunene. 
 
Det er flere rapporterings- og søknadsfrister i tiden fremover, spesielt i januar. 
Prosjektleder ivaretar dette inntil videre. 
 
For 2014 er det ikke gitt noen økning i kronebeløp for administrasjon av 
friluftsrådene i Norge. Med nye friluftsråd som Lofoten og etter hvert Grenland 
friluftsråd, vil det for 2015 bli kritisk å dekke opp for disse økte utgiftene. 
Friluftsrådenes Landsforbund ber de friluftsråd som har kontaktnett, opplyse om 
friluftsrådenes posisjon og unike mulighet til å virke for et friskere folk – i alle 
aldersgrupper – og for alle nasjonaliteter.  
Liste over aktuelle politiske kontakter ble utdelt til interimstyret. 
 
 
 
 
 



2. Etablering av Helgeland Friluftsråd. 
 
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. 
 
Vedtak: 
 Bjørn-Ivar og Kristian utformer brev til kommunene med anmodning om 
oppnevning av styremedlemmer til Helgeland Friluftsråd. Interimstyret mener det 
er realistisk å få dette effektuert i løpet av kommunestyremøtene i desember. 
 
Kristian gjør en forespørsel til øvrige friluftsråd i Nordland, og ber om oversikt på 
styresammensetting fra disse, som hjelp til kommunene med å velge sine 
styremedlemmer. 

 
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. 
 
Vedtak: 
Interimstyret vedtar å konstituere Kristian Helgesen i stillingen som daglig leder i 
Helgeland Friluftsråd, inntil styret har gjennomført formell tilsetting av daglig 
leder. 

 
 
4.  Eventuelt 

Ingen saker til behandling.  
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