
  
 
 
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  
 
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 27. oktober 2016 kl 0930 - 1330. 
Sted: Rådhuset, Leirfjord kommune  
 
Tilstede: 
Grane: Bjørn Ivar Lamo 
Vefsn: Åshild Pettersen 
Leirfjord: Ronny Amundsen 
Alstahaug: Inger Hansen og varamedlem Lars Inge Ingebrigtsen 
Dønna: Kristina Skjegstad Torsvik 
Administrasjonen: Solveig Wenseth Kure og Kristian Helgesen 
 
Meldt forfall: 
Ingrid Fagerli, Grane 
Roy Brubakk, Vefsn 
Linda Grovassbakk, Leirfjord 
Elbjørg Larsen og vara Yngve Magnussen, Herøy 
Alf Torbjørn Westin, Dønna 
 

  



Saksliste styremøte 27/10 2016 
 
 
12/16  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
13/16  Godkjenning av protokoll fra styremøte 18/2 2016. 
14/16  Referatsaker 
15/16  Status personal 
16/16  Status drift 
17/16  Status prosjekter og handlingsplan 
18/16  Helgeland friluftsråds pris 2016 
19/16  Møteplan og møtestruktur 
20/16  Helgeland friluftsråd – rolle i sak og organisasjon  
21/16  Eventuelt 
 
  
Saker 
 
12/16  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  Innkalling og saksliste ble godkjent  
 
13/16  Godkjenning av protokoll fra rådsmøte 18. februar 2016 
  Protokoll fra rådsmøte 180216 ble godkjent 
 
14/16  Referatsaker 
   
  Årsmøteprotokoll - vedlagt 
  Landskonferanse - refereres 
  Besøksforvaltning – forskningsprosjekt i Nordland – refereres 
  Kommunikasjonsstrategi - vedlagt 
  Ryddepakker - refereres 
  Friluftsmeldinga - refereres 
  Statsbudsjettet - refereres 
  Alcoa Foundation - refereres 
  

Daglig leders innstilling: 
Fremlagte referatsaker tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Styret tok fremlagte referatsaker til orientering 

 
15/16  Status personal 

Solveig Wenseth Kure er ansatt som prosjektmedarbeider for 3 år. 
Arbeidsoppgavene er knyttet til Læring i friluft. Hun er også tilknyttet 
andre prosjekter i friluftsrådet. 
 
Daglig leders innstilling: 
Status personal tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Styret tok fremlagt status til orientering 



 
16/16  Status drift 

Vedlagt oversikt viser regnskap tom 19. oktober 2016.  
  
Daglig leders innstilling: 
Status drift tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Styret tok fremlagt regnskap til orientering 

 
17/16  Status prosjekter og handlingsplan 

Se vedlagt handlingsplan med kommentar fra daglig leder 
 
Daglig leders innstilling: 
Status prosjekter og handlingsplan 2016 tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Status prosjekter og handlingsplan 2016 ble tatt til orientering 

 
18/16  Helgeland friluftsråds pris 

Se vedlagt utkast til diplom og bearbeidede statutter. 
 
Daglig leders innstilling: 
Statutter for Helgeland friluftsråds ildsjelpris vedtas slik de foreligger. 
Styreleder iverksetter nominasjonsprosess i samarbeid med 
administrasjonen i november 2016. Det tas sikte på at prisen deles ut etter 
siste styremøte i desember 2016. 
 
Vedtak: 
Statutter for Helgeland friluftsråds ildsjelpris vedtas slik de foreligger, der 
følgende statutter endres til slik ordlyd: 
 
§2: Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres av 
rådets leder på rådets siste møte før jul hvert år. 
 
§3: Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift eller en 
enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd. 
 
§6: Hvem som hvert år får prisen avgjøres av rådets arbeidsutvalg. Ved 
behov kan arbeidsutvalget rådføre seg med de andre medlemmene i rådet. 
 
Styret ber administrasjonen forberede og annonsere nominasjonsprosess, 
samt gjøre klar diplom og egnet gave til prisvinneren for 2016. 
 
Fullstendige statutter er vedlagt. 



19/16  Møteplan og møtestruktur 

  Vedlagt notat og forslag til møteplan. 
 
Daglig leders innstilling: 
Vedlagte notat om møtekultur tas til orientering.  
Møteplan vedtas slik den foreligger. 
 
Vedtak: 
Notat om møtekultur ble tatt til orientering, og møteplan for Helgeland 
friluftsråd ble vedtatt. 
 

 
20/16  Helgeland friluftsråd – rolle i saker og medlemskommunene.  

Vedlagt notat fra daglig leder 
 
Daglig leders innstilling: 
Styret tar notatet til orientering, og ber administrasjonen vurdere særskilte 
saker om sikringsspørsmål og forvaltningsoppgaver i samarbeid med 
arbeidsgruppa for friluftsrådet. Erfaringer herfra tas med i forbindelse med 
utarbeidelse av handlingsplan for 2017. 
 
Vedtak: 
Styret tok notatet til orientering, og ber administrasjonen vurdere særskilte 
saker om sikringsspørsmål og forvaltningsoppgaver i samarbeid med 
arbeidsgruppa for friluftsrådet. Erfaringer herfra tas med i forbindelse med 
utarbeidelse av handlingsplan for 2017. 

 
21/16  Eventuelt 
 

Styreleder Bjørn Ivar Lamo tok opp ønske om «adventskalender» inn i 
lokalavisa igjen. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen bes utarbeide retningslinjer for innlegg til 
adventskalenderen, og etablere kontakt med Helgelendingen for å gjøre 
klart til levering av turartikler. 
 
Turartiklene leveres slik: 
Styrets medlemmer leverer en turartikkel fra hver kommune – til sammen 6 
stk 
Styrets medlemmer rekrutterer fra egen kommune 2 skribenter som leverer 
turartikkel – til sammen 12 stk 
Administrasjonen leverer turartikler med mer generelt preg – til sammen 6 
stk 
 
Administrasjonen etblerer kontakt med Helgelendingen, sender ut 
informasjonsbrev om turartikkelskrivingen – med beskrivelse av frister og 
innhold. 
 



 
 
 
Møtet hevet kl 1330 
 
 
 
Bjørn Ivar Lamo      Kristian Helgesen 
Styreleder       Referent  


