
  
 
 
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        
 

Styremøte i Helgeland friluftsråd 
 
Tid: Onsdag 7. desember 2016 kl 0930-1300. 
Sted: Formannskapssalen, Rådhuset, Leirfjord kommune  
Lunsj vil bli servert.  
 
Både styrets faste representanter og vararepresentanter inviteres med dette til styremøte i 
Helgeland friluftsråd. Vi ber om at alle som er invitert, varsler om de kommer pr epost 
til helgeland@friluftsrad.no, evt på telefon 75 10 18 10 eller via SMS til 99 16 94 03. 
 
 
Vedlagt saksliste og sakspapirer. 
 
 
Utgiftene til reise til møtene, møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av 
Helgeland friluftsråd.  

mailto:helgeland@friluftsrad.no


Saksliste styremøte 7/12 2016 
 
 
22/16  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
23/16  Godkjenning av protokoll fra styremøte 27/10 2016. 
24/16  Referatsaker 
25/16  Status personal 
26/16  Status drift – herunder regnskap 
27/16  Budsjett 2017 
28/16  Handlingsplan 2017 
29/16  Helgeland friluftsråds pris 2016 
30/16  Eventuelt 
 
 
  
Vel møtt! 
 
 
 
Bjørn Ivar Lamo        Kristian Helgesen 
Styreleder         Daglig leder 
     
         
          
 
  



Saker til styremøte i Helgeland friluftsråd 7. desember 2016 
 
22/16  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
23/16  Godkjenning av protokoll fra styremøte 27/10 2016. 
 
24/16  Referatsaker 
  Adventskalender 

Rapporteringer 
  

Daglig leders innstilling: 
Fremlagte referatsaker tas til orientering. 

 
25/16  Status personal 
  Refereres 

 
Daglig leders innstilling: 
Status personal tas til orientering. 

 
26/16  Status drift – herunder regnskap 

Vedlagt oversikt viser regnskap tom 29. november 2016.  
  
Daglig leders innstilling: 
Status drift tas 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. 

 
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. 

 
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 

 
30/16  Eventuelt 


