
  
 
 
Til 
Medlemmer og varamedlemmer i Helgeland friluftsråd: 
Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo med vara Ingrid Fagerli 
Vefsn kommune: Roy Brubakk med vara Åshild Pettersen 
Leirfjord kommune: Ronny Amundsen med vara Linda Grovassbakk 
Alstahaug kommune: Inger Hansen med vara Lars Inge Ingebrigtsen 
Herøy kommune: Elbjørg Larsen med vara Yngve Magnussen 
Dønna kommune: Alf Torbjørn Westin med vara Kristina Skjegstad Torsvik 
 
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        
 

Referat fra styremøte i Helgeland friluftsråd 
 
Tid: Onsdag 7. desember 2016 kl 0930-1300. 
 
Tilstede fra styret: 

Bjørn Ivar Lamo, Grane 

Elbjørg Larsen, Herøy 

Yngve Magnussen, Herøy 

Roy Brubakk, Vefsn 

Inger Hansen, Alstahaug 

Lars Inge Ingebrigtsen, Alstahaug 

 

Fra administrasjonen: 

Kristian Helgesen 

 

Meldt forfall: 

Alf Torbjørn Westin, Dønna  

 

Ikke meldt forfall: 

Ronny Amundsen, Leirfjord   



Saker til styremøte i Helgeland friluftsråd 7. desember 2016 
 
22/16  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
  NOTE: Innkalling skal gå til faste representanter med kopi til vara. 
 
23/16  Godkjenning av protokoll fra styremøte 27/10 2016. 
 
  Vedtak: 
  Protokoll fra styremøtet 27/10 2016 ble godkjent. 
 
24/16  Referatsaker 
  Adventskalender 

Rapporteringer 
  

Daglig leders innstilling: 
Fremlagte referatsaker tas til orientering. 
 
Vedtak: 

  Fremlagte referatsaker ble tatt til orientering. 
 
25/16  Status personal 
  Refereres 

 
Daglig leders innstilling: 
Status personal tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Status personal ble tatt til orientering 

 
26/16  Status drift – herunder regnskap 

Vedlagt oversikt viser regnskap tom 29. november 2016.  
  
Daglig leders innstilling: 
Status drift tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Status drift ble tatt til orientering 

 
  



27/16  Budsjett 2017 
Se vedlagt forslag til budsjett med kommentar fra daglig leder 
 
Daglig leders innstilling: 
Forslag til budsjett for 2017 vedtas slik det foreligger. 
 
Vedtak: 
Forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt slik det foreligger med følgende tillegg: Det 
innarbeides en post for ekstrahjelp/prosjektmidler i budsjettet i størrelsesorden 
20.000,- kr. Beløpet tas fra Helgeland friluftsråds fondskonto 25140115 

 
28/16  Handlingsplan 2017 

Vedlagt forslag til handlingsplan, som tas opp til vurdering i arbeidsgruppa i 
desember 16/januar 17, og det foreslås endelig vedtak på handlingsplan på 
styremøte i mars, når tilskuddsrammer og søknader er behandlet. 
 
Daglig leders innstilling: 
Forslag til handlingsplan for 2017 vedtas slik den foreligger, med eventuelle 
påtegninger og justeringer etter behandling i arbeidsgruppa. Endelig vedtak i 
styret vil skje på møtet i mars 2017. 
 
Vedtak: 
Forslag til handlingsplan for 2017 vedtas slik den foreligger, med eventuelle 
påtegninger og justeringer etter behandling i arbeidsgruppa. Endelig vedtak i 
styret vil skje på møtet i mars 2017. 
 
NOTE: Møte i arbeidsgruppa er berammet til 5. januar 2017. 

 
29/16  Helgeland friluftsråds pris 2016 

Mottatte skriftlige nominasjoner for Ildsjelprisen sendes ut i egen mail til 
arbeidsutvalget med kopi til de faste styremedlemmene. 
 
Innstilling: 
Ingen innstilling 
 
Vedtak: 
Helgeland friluftsråds ildsjelpris i «Eldhug» tildeles i 2016 til Stavassdalens venner. 
Styreleder og daglig leder sørger for markering og overrekkelse av diplom. 

 
30/16  Eventuelt 

Det ble fremlagt muntlig sak om praksis vedrørende godkjenning av protokoll.  
 
Vedtak:  
Fremtidige referat fra styremøter sendes ut pr mail til deltakende medlemmer, og 
godkjennes innenfor en ukes tidsfrist. 

 
 
Kristian Helgesen 
referent 


