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Protokoll representantskapsmøte nr. 5 2022 i Jæren friluftsråd KO 
Mandag 19. september 2022 kl. 09.00. - 10.00. 
Sted: Jæren Friluftsråd, Nikkelveien 4, Sandnes eller via teams  
 
Representantskapet: 
Til stede i Nikkelveien: 

Stavanger  Leder Bjarne Kvadsheim 
Klepp   Bodil Barka 

 
Til stede på teams: 

Gjesdal   Nestleder Berit Rosså Eie  
Randaberg  Jarle Bø 
Time   Frode Hagerup 
Sandnes  Vara Pål Morten Borgli (fra kl 09.26 til kl 09.47 i sak 28.22) 

 
Meldt forfall:  

Hå   Torill Søyland Utbjoa 
Sola   Tom Henning Slethei 

 
 
 
Fra styret:  
Til stede i Nikkelveien: 

Styreleder Svein Høyland   Hå kommune  
 
Administrasjonen: 
Til stede i Nikkelveien: 

Daglig leder Øystein Dahle 

 
 
Sak 26 22:  
Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 27 22:  
Godkjenning av protokoll representantskapsmøte 4 - 2022 i Jæren friluftsråd KO. 
Vedtak: Protokollen godkjennes. 
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Sak 28 22:   
Behandle tertialrapport 2 2022 
Styret i Jæren Friluftsråd behandlet tertialrapporten 2 i sak 35 22, den 15. september 2022.  
Driftsresultatet var feil oppført og justert til kr 1 087 881. Styret vedtok tertialrapport 2 
2022.   
 
Styreleder og daglig leder orienterte om rapporten. For å imøtekomme krav til rapportering i 
samarbeidsavtalen, er det fra 2022 nye rutiner for rapportering og periodisering. Det 
medfører at tallene er litt vanskelige å sammenligne med tallene fra 2021. Fylkesmidlene, for 
oss kr 1,9 mill, er fra 2022 fordelt med 75 % utbetaling i 2 tertial, resterende 25% blir 
utbetalt etter rapport i 2023. Økte priser på varer og energi øker kostnadene, men vi 
arbeider for å holde utgiftene i samsvar med revidert budsjett.  
 
Prosjektmidler blir utbetalt etter oppstarts melding, ferdigrapporter eller etter faktura.  Pr 
nå har rutinen vært å føre midlene som inntekt når de blir utbetalt/fakturert. Dette 
medfører at ved prosjektslutt kommer inn midler som er forfinansiert av friluftsrådet, altså 
ikke ferske inntekter. 
 
Representantskapet fikk informasjon om vurderinger vi har gjort ifb. med lærlingeordninger i 
Jæren Friluftsråd.  Friluftsrådets oppgaver utføres ute, inne, praktisk og merkantilt. En 
lærling hos oss vil ikke oppnå et fag som f.eks. snekker, service- eller helsearbeider.  
Lærlingeordning vil ikke fungere praktisk eller faglig i friluftsrådet. I møtet drøftet vi andre 
muligheter som arbeidstrening gjennom NAV og https://heltmed.no/  Daglig leder orienterte 
om de ulike tiltak vi har gjort i flere år og som er praktisk mulig for oss å gjennomføre med 
den staben og drifts- og prosjektmidler vi disponerer. Ved innkjøp av varer og tjenester 
benytter vi fortrinnsvis private og offentlige som har lærlingeordning og/eller tilbud om 
arbeidstrening. Årlig ansetter vi 12-14 elever/studenter til sommerjobb i  
friluftsområdene og som kioskmedarbeidere på friluftssentrene.   Vi arrangerer aktiviteter 
for innvandrere og psykisk syke, både til tur ute og aktiviteter inne i friluftsentrene.  
 
Forslag til vedtak: 
Representantskapet godkjenner Tertialrapport 2 2022 
 
 
 
Sak 29 22:   
Budsjett og arbeidsprogram i Jæren Friluftsråd 2023 
Styret i Jæren Friluftsråd behandlet budsjett og arbeidsprogram for 2023 i sak 35 22, den 15. 
september 2022.  Styret vedtok budsjett og arbeidsprogram for 2023.  
 
Budsjettet baserer seg på regnskap og revidert budsjett i år 2022.  Vi har økt både inntekter 
og utgifter med 5%, pga økt kostnadsnivå generelt.  Vi tror vi kan innhente like mange 
prosjektmidler neste år som i 2022.  Arbeidsprogrammet er som vanlig omfattende, der vi 
arbeider både i friluftsområdene med skjøtsel, bygger ulike anlegg, arrangere ulike lavterskel 
friluftsaktivitet. Bevilgede prosjektmidler styrer graden av gjennomføring av flere av 
tiltakene.   
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Forslag til vedtak: 
Representantskapet godkjenner Budsjett og arbeidsprogram 2023 
 
 
 
Sak 30 22: 
Eventuelt. 
Styreleder og daglig leder orienterte om utførte og planlagte Enøk tiltak og inndekking av 
økte energikostnader.   
 
Det ble orientert om Landsmøtet til Friluftrådens landsforbund (FL), som ble avholdt i juni.  
Fra Rogaland er ordfører i Strand kommune, Irene Heng Lauvsnes medlem av styret.  
 
 
 
 
Sandnes 20. september 2022 
 
 
Bjarne Kvadsheim     Øystein Dahle      
Leder i representantskapet    Skriver      
Jæren friluftsråd    Jæren friluftsråd 
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