
Sak 03/20 Konstituering av styre  

Vedtektene for Helgeland friluftsråd sier blant annet følgende:  

§6 Styre 

Styret består av ett medlem med personlig vararepresentant fra hver deltakerkommune. 

Styremedlem med vara velges av kommunestyret for en 4 årsperiode etter hvert kommunevalg. Det 

velges leder og nestleder blant styrets medlemmer. 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, handlingsplan og strategiplan, 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. 

Dette innebærer at styret skal velge leder og nestleder, samt avgjøre om HF de kommende årene 

fortsatt skal ha et arbeidsutvalg (AU), og i så fall bestemme antall medlemmer i AU, samt velge 

representanter i AU.  

Ordningen med AU har fungert godt de fire siste årene, og AU har bestått av tre faste medlemmer fra 

styret. 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

Sak 07/20 Rådsmøte juni 2020. 

HF arrangerer en gang i året et rådsmøte i samarbeid med en utvalgt medlemskommune. Rådsmøtet 

er et lunsj-til-lunsj seminar hvor vi får anledning til å gå litt dypere inn i enkeltsaker som er viktige for 

friluftslivet i regionen.  

Til rådsmøtene inviteres medlemmer og varamedlemmer i styret, samt folkehelsekoordinatorene i 

kommunene. Litt avhengig av tema har man også i enkelte tilfeller invitert andre 

gjester/foredragsholdere. 

I 2020 skal rådsmøtet arrangeres i Herøy kommune, og planleggingsgruppen for rådsmøtet består av 

folkehelsekoordinator i Herøy kommune, styremedlem fra Herøy kommune og daglig leder i HF. 

Tradisjonelt har rådsmøtet blitt arrangert i juni. Styret inviteres til å komme med forslag til dato for 

møtet, samt aktuelle tema som ønskes tatt opp. 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 



Sak 08/20 Møtekalender 2020 

Møtekalenderen for 2020 ble vedtatt i sak 24/19 på styremøtet 3. desember 2019 (se vedlagte 

protokoll). Da det etter dette har vært konstituering av nytt styre er det ønskelig at den vedtatte 

møteplanen for 2020 stadfestes av det nye styret, eventuelt endres hvis det er ønskelig. 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Sak 09/20 Høring av prinsipprogram Friluftsrådenes landsforbund 

Helgeland friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes landsforbund (FL). FL er nasjonal 

paraplyorganisasjon for interkommunale friluftsråd. FL skal være serviceorgan for 

medlemsfriluftsrådene og fremme deres interesser i samsvar med visjon, virksomhetsidé og 

hovedmål. FL skal støtte medlemsfriluftsrådene organisatorisk, faglig og økonomisk. Det skal gis 

likeverdig støtte uavhengig av organisatorisk modell og prioritering av arbeidsoppgaver. FL skal bidra 

til effektivitet i friluftsrådene ved å stimulere til hensiktsmessig størrelse, samarbeidsløsninger og 

erfaringsutveksling. 

FL er nå inne i en prosess hvor de utarbeider et nytt prinsipprogram, og medlemsfriluftsrådene er 

invitert til å avgi høringsuttalelser til det foreliggende forslaget. Prinsipprogrammet vil bli vedtatt av 

årsmøtet i FL i juni 2020 og vil gjelde for FL.  

Det praktiske friluftslivsarbeidet skjer imidlertid i regi av medlemsfriluftsrådene, og friluftsrådene er 

som sådan ikke pålagt å følge FLs prinsipprogram. Fra FLs side er det ønskelig at strategier, 

handlingsplaner og arbeidsplaner i de interkommunale friluftsrådene legger prinsipprogrammet til 

grunn for sitt arbeid. 

Utkastet til prinsipprogram ble gjennomgått på ledersamlingen for friluftsrådene i starten på februar, 

og det kom ulike forslag til endringer som ikke er tatt med i det vedlagte utkastet. 

Daglig leder har i etterkant av dette gjennomgått utkastet grundigere, og mener forslaget er et godt 

utgangspunkt for å sikre videre utvikling av friluftslivet i Norge. Inndelingen i de ulike hoved-

områdene er naturlig og det er positivt at prinsipprogrammet knyttes nærmere opp mot FNs 

bærekraftmål, og at det poengteres at friluftsliv skal være primæroppgaven. Det er imidlertid noen 

formuleringer i utkastet som avviker fra hvordan vi lokalt utøver vårt friluftsliv, men om dette bør 

poengteres i en evt høringsuttalelse er usikkert, da prinsipprogrammet på mer generell basis skal 

være dekkende for hele landet og ikke nødvendigvis for lokale variasjoner. 

Forslag til vedtak: HF slutter seg til hovedlinjene i prinsipprogrammet. Daglig leder sender 

høringsuttalelse med de merknader som har fremkommet i styrets diskusjon. 

 

 

 

 

 


