
  
 
 
 
 
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: Torsdag 16. mars 2017 kl 10 - 13. 
Sted: Rådhuset, Leirfjord kommune, Formannskapssalen i 3. etg. 
 
Styrets faste representanter var innkalt til styremøtet. Møtet var opprinnelig lagt til 14. 
mars ihht vedtatt møteplan, men ble flyttet pga varsel om stort forfall den 14. mars. 
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Saker 
 
1/17  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
2/17  Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. desember 2016. 
  Protokoll fra styremøte 7. desember 2016 ble godkjent 
 
3/17  Referatsaker 
   -Rapportering til FL (vedlagt) 
   -Ledersamling Gardermoen (muntlig) 
   -Sendte søknader ihht handlingsplan 2017 
 

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

 
4/17  Status drift 

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

5/17  Flytting 
Administrasjonen har synfart eventuelle nye kontorlokaliteter, og har på 
bakgrunn av dette, samt samtale med rådmann i Vefsn, vurdert det slik at 
det er hensiktsmessig å flytte kontorsted til Kippermoen, samlokalisert 
med Enhet for Idrett og folkehelse (som inkluderer enhetsleder, fagledere, 
frivillighetssentral, utstyrssentral og folkehelsekoordinator) Det forventes 
å gå med ca 3 arbeidsdager til all flytting og installasjon. All tidsbruk 
utover dette bør varsles og behandles i arbeidsutvalget. 
 
Daglig leders innstilling: 
Daglig leder gis fullmakt til å bestemme om det er hensiktsmessig å flytte 
kontorlokalitetene for administrasjonen til Kippermoen. Nye 
kontorlokaliteter skal ikke påføre Helgeland friluftsråd ekstra leieutgifter i 
2017 eller 2018.  Daglig leder holder arbeidsutvalget orientert om 
fremdriften. 
 
Vedtak: 
Daglig leder gis fullmakt til å bestemme om det er hensiktsmessig å flytte 
kontorlokalitetene for administrasjonen til Kippermoen. Nye 
kontorlokaliteter skal ikke påføre Helgeland friluftsråd ekstra leieutgifter i 
2017 eller 2018.  Daglig leder holder arbeidsutvalget orientert om 
fremdriften. 
 
 



6/17  Ny web 
Friluftsrådenes landsforbund har arbeidet fram ny løsning for web til 
friluftsrådene i Norge. Ny løsning vil for oss medføre engangsinvesteringer 
på i størrelsesorden 20 000,-, som også inkluderer fotoarkiv. Vedlagt brev 
fra Asgeir Knudsen i FL om dette. 
 
Daglig leders innstilling: 
Helgeland friluftsråd deltar i ny webløsning og fotoarkiv for friluftsrådene, 
og er positive til å tilpasse profil og uttrykk i samsvar med andre kollektive 
løsninger som utarbeides av Friluftsrådenes landsforbund knytta til dette. 
Utgiftsposten dekkes over kto 11234, Kjøp av diverse tjenester.  
 
Vedtak: 
Helgeland friluftsråd deltar i ny webløsning og fotoarkiv for friluftsrådene, 
og er positive til å tilpasse profil og uttrykk i samsvar med andre kollektive 
løsninger som utarbeides av Friluftsrådenes landsforbund knytta til dette. 
Utgiftsposten dekkes over kto 11234, Kjøp av diverse tjenester.  
 
 

7/17  Årsmelding 2016 
Årsmelding for 2016 er under utarbeidelse og er vedlagt. Det vil også 
utarbeides et sammendrag for hver kommune med nøkkeltall for endelig 
versjon. 
 
Daglig leders innstilling: 
Styret ber administrasjonen ferdigstille årsmeldingen til rådsmøtet i mai, 
slik at endelig årsmelding kan overleveres årsmøtet i juni.  
 
Vedtak: 
Styret ber administrasjonen ferdigstille årsmeldingen til rådsmøtet i mai, 
slik at endelig årsmelding kan overleveres årsmøtet i juni.  
 

8/17  Regnskap for 2016 
Vedlagt regnskap for administrasjonsansvar, prosjektansvar og 
fondsoversikt pr 31.12.2016.  
 
Daglig leders innstilling: 
Under forutsetning av revisors attestasjon er regnskapet for 2016 godkjent. 
 
Vedtak: 
Under forutsetning av revisors attestasjon er regnskapet for 2016 godkjent. 
 
Merknad: Attestasjon for regnskapet er vedlagt dette referatet. 

 
  



9/17  Budsjett 2017 
  Daglig leders innstilling: 

Vedlagte budsjett for 2017, vedtatt i styremøte 7. desember 2016, legges 
fram for årsmøtet slik den foreligger.  
 

  Vedtak:  
Vedlagte budsjett for 2017, vedtatt i styremøte 7. desember 2016, legges 
fram for årsmøtet slik den foreligger.  

 
10/17  Handlingsplan 2017 

Handlingsplan er justert etter de innspill som kom i møte med 
samarbeidsgruppa januar 2017. Bestillingsdialog med kommunene ble 
gjennomført i januar 2017, og grunnlagsdokumentene for dette er vedlagt. 
 
Daglig leders innstilling: 
Handlingsplan for 2017 med bakgrunn i bestillingsdialog godkjennes slik 
den foreligger. 
 
Vedtak: 
Handlingsplan for 2017 med bakgrunn i bestillingsdialog godkjennes slik 
den foreligger. 

 
11/17  Møteplan 2017 

Rådsmøte i mai 
Landskonferanse FL + Årsmøte i FL 
Årsmøte HF 

   
Sakene legges fram uten innstilling 

 
  Vedtak rådsmøte i mai: 

Det settes en egenandel for deltakelse på rådsmøtet/seminaret 3-4. mai til kr 
1000,- pr deltaker. Beløpet kan bli nedjustert dersom det innvilges tilskudd 
til forprosjekt om marin forsøpling.  

 
  Vedtak årsmøte i FL: 

Til årsmøtet i Friluftsrådenes landsforbund velger styret i Helgeland 
friluftsråd å utnevne Kristian Helgesen og Solveig Wenseth Kure som 
utsendinger. 

 
12/17  Eventuelt 


