
  
 
 
Til 
Medlemmer og varamedlemmer i Helgeland friluftsråd: 
Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo med vara Jenny M. B. Haugen 
Vefsn kommune: Jim Nerdal med vara Eirin Horrigmoe 
Leirfjord kommune: Alf Meisingseth med vara Arne Breivik 
Alstahaug kommune: Inger Hansen med vara Hanne Nora Nilsen 
Herøy kommune: Elbjørg Larsen med vara Yngve Magnussen 
Dønna kommune: Alf Torbjørn Westin med vara Gaute Mathisen 
 
Kopi sendes: 
Samarbeidsgruppa, bestående av folkehelsekoordinatorer i medlemskommunene 
Friluftsrådenes landsforbund 
Medlemskommunene 
Medlemskommunene v/ordførere 
Medlemskommunene v/ rådmenn 
Nordland fylkeskommune, avdeling for helsefremmende arbeid 
Helgeland regionråd        
 

Protokoll fra styremøte i Helgeland friluftsråd 
 
Tid: Torsdag 18. februar 2016 kl 10 - 13. 
Sted: Rådhuset, Leirfjord kommune 

 
Tilstede: 
Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo  
Herøy kommune: Elbjørg Larsen 
Leirfjord kommune: Alf Meisingset 
Alstahaug kommune: Inger Hansen 
Vefsn kommune: Jim Nerdal 
Fra administrasjonen: Kristian Helgesen 
 
Øvrige representanter hadde meldt forfall. 
  



1/16  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 

Vedtak: 
  Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
2/16  Godkjenning av protokoll fra rådsmøte 9. desember 2015. 
 
  Vedtak: 
  Protokoll fra rådsmøtet 9. desember 2015 ble godkjent. 
 
3/16  Referatsaker 
   -Rapportering til FL (vedlagt) 
   -Ledersamling Gardermoen (muntlig) 
   -Sendte søknader ihht handlingsplan 2016 
   -Svarbrev fra Sør-Helgeland regionråd 
 

Vedtak: 
Fremlagte referatsaker ble tatt til orientering. 

 
4/16  Status drift 

 
Vedtak: 
Daglig leders orientering om drift og status tas til orientering. 

 
5/16  Årsmelding 2015 

Vedlagt utkast til Årsmelding for 2015. Det vil også utarbeides et 
sammendrag med nøkkeltall for endelig versjon. 
 
Daglig leders innstilling: 
Styret godkjenner fremlagte forslag til årsmelding til orientering, og ber 
administrasjonen ferdigstille årsmeldingen til rådsmøtet i april, slik at 
endelig årsmelding kan overleveres årsmøtet i juni.  
 
Vedtak: 
Styret godkjenner fremlagte forslag til årsmelding, og ber administrasjonen 
ferdigstille årsmeldingen til rådsmøtet i april, slik at denne kan overleveres 
årsmøtet i juni. 

 
6/16  Regnskap for 2015 

Daglig leders innstilling: 
Styret godkjenner fremlagte regnskap for 2015 slik det foreligger. 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner fremlagte regnskap for 2015 slik det foreligger. 

 
  



7/16  Prosjektstilling Læring i friluft 
Se vedlagt dokument 
 
Daglig leders innstilling: 
Helgeland friluftsråd ønsker å styrke satsningen på helsefremmende 
barnehager, skoler og SFO. HF ønsker å formidle de verdiene og de 
mulighetene som ligger i det pedagogiske programmet «Læring i friluft» på 
en mer effektiv måte. Daglig leder bes igangsette en ansettelsesprosess for å 
engasjere en egnet prosjektmedarbeider som kan løse arbeidet ut ifra de 
rammer som er gitt i dette dokumentet. Ytterligere tilskudd til satsningen 
forventes omsøkt, også slik at stillingsstørrelse og rammevilkår kan styrkes.  
 
Vedtak: 
Helgeland friluftsråd ønsker å styrke satsningen på helsefremmende 
barnehager, skoler og SFO. HF ønsker å formidle de verdiene og de 
mulighetene som ligger i det pedagogiske programmet «Læring i friluft» på 
en mer effektiv måte. Daglig leder bes igangsette en ansettelsesprosess for å 
engasjere en egnet prosjektmedarbeider som kan løse arbeidet ut ifra de 
rammer som er gitt i (vedlagte) dokument. Ytterligere tilskudd til satsningen 
forventes omsøkt, også slik at stillingsstørrelse og rammevilkår kan styrkes.  
 

8/16  Budsjett 2016 
  Daglig leders innstilling: 

Vedlagte budsjett for 2016, vedtatt i styremøte 9. desember 2015, legges 
fram for årsmøtet slik den foreligger.  
 
Vedtak: 
Vedlagte budsjett for 2016, vedtatt i styremøte 9. desember 2015, legges 
fram for årsmøtet slik den foreligger.  

 
9/16  Handlingsplan 2016  

Handlingsplan er justert etter de innspill som kom i styremøtet 9. 
desember 2015. 
 
Daglig leders innstilling: 
Revidert handlingsplan for 2016 godkjennes slik den foreligger. 

 
 Vedtak: 
Revidert handlingsplan for 2016 godkjennes slik den foreligger. 

 
10/16  Møteplan 2016 

Jim Nerdal og Kristian Helgesen planlegger rådsmøtet som er lagt til Vefsn 
27-28. april. Det var i utgangspunktet lagt til Tuvneset, men er nå flyttet til 
Eiterådalen og Holmen gård. 
 

  Saken legges fram uten innstilling 
   

Vedtak: 
Tatt til orientering 

  



11/16  Eventuelt 
 
Blodveien 
Jim Nerdal er engasjert i et landsdelsdekkende prosjekt, der hensikten er å 
informere om og legge til rette for bruk av «Blodveien», fra Vefsn til 
Saltdal. Det er ønskelig at Helgeland friluftsråd deltar i samarbeidet om 
tiltaket. Styret stilte seg positive til dette.  
  
Oppnevning FL-styret 
Styret diskuterte mulige kandidater, og innstiller på å levere forslag til 
kandidater fra egen region. 

 
  Utsendinger landskonferanse og årsmøte 
 Årets landskonferanse og årsmøte i FL finner sted i Stavanger 6-8. juni 

med årsmøte i FL 8. juni. Helgeland friluftsråd kan sende inntil 3 delegater 
til årsmøtet. Fra styret stiller Jim Nerdal seg positiv til å delta. Fra 
administrasjonen stiller daglig leder.  De som deltar på landskonferansen i 
regi av Helgeland friluftsråd, vil også bli foreslått oppnevnt som delegater 
til årsmøtet. 

 
 
 
 
Møtet ble hevet kl 1300 
 
 
 
 
 
_____________________      ______________________ 
Bjørn Ivar Lamo      Kristian Helgesen 
Styreleder       Daglig leder 


