
                                                                          

Gjesdal - Hå – Klepp – Randaberg – Sandnes – Sola – Stavanger – Time 

Nikkelveien 4  
4313 Sandnes 

Telefon: 5166 7170        
 post@jarenfri.no 

Kontonr. 3250 24 26493 

Org nr: 970 920 706  

Fra hav til hei, hele året 

 
Protokoll styremøte nr. 3, 2022 

Onsdag 15. juni 2022 kl 17.00 til 21.00 

Sted: Gapahuk på Vistneset 

 

          16.06 2022  

 

Styret: Nestleder Heidi Bjerga  Sandnes kommune 

 Ole Jørgen Alstadsæter  Time kommune  

 Ove Evertsen   Sola kommune  

 Tomas Mørch    Randaberg kommune 

 Astrid R. Førli   Gjesdal kommune 

 Vara Jan Harald Forsmo  Hå kommune 

 Torbjørn Hovland  Klepp kommune 

 

Meldt forfall:  Styreleder Svein Høyland   Hå kommune 

 Ingvild Sørensen  Stavanger kommune 

 

Administrasjonen:  Daglig leder Øystein Dahle  

 Ingun Haukedal 

 Magnus Utsogn 

 

  

Sak  25 22 

Godkjenne innkalling  

Vedtak: Innkalling godkjent 

 
 
Sak  26 22   
Godkjenning av protokoll styremøtet 2/22  
-Vedlagt. 
Vedtak:   
Protokollen godkjennes.   
 

Sak  27 22 

Regnskap, orientering pr dags dato.   
- Regnskap og balanse pr 30 april vedlagt.   
Dokumentet «Resultatregnskap» er fra perioden 01.01. til 31.04, dvs samme regnskapsperiode som 
tertialrapporten, som ble behandlet i styremøtet i mai. Det nye i oppsettet er at vedtatt revidert 
budsjett er satt inn i kolonne, og periodisert.  De fleste driftsmidler fra kommunene, fylket og 
miljødir. ble innbetalt oss i første tertial. Dette medførte naturligvis høyere inntekter en utgifter med 
et positivt driftsresultat.  I kommende tertial vil inntektene være lavere og vil gi et negativt 
driftsresultat.  
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Dokumentet «Balanse/opptjent egenkapital» viser disposisjonsfondet  på kr 3.3 mill.  Disp. fondet ble 
ikke benyttet i periode og vil bli benyttet i hht vedtak i styret i kommende periode.  
 
- Orientering om Representantskapets vedtak  i revidert budsjett:  

1: Representantskapet godkjenner revidert budsjett for 2022. 
2. Representantskapet vedtar at ekstrakostnader i 2022, skal forsøkes dekket innen gjeldende 
budsjett for 2022 eller gjennom bruk av disposisjonsfondet. 
3. Representantskapet ber styret og administrasjonen undersøke om det er muligheter for å 
få statlig støtte til ekstra strømutgifter for 2022.  
4: Saken «ekstrakostnader» følges opp i neste tertialmøte. 

 
Styret har fulgt opp saken med brev til Miljødepartement og Finansdepartementet.  

- Brev til Miljødepartementet vedlagt 
- Brev til Finansdepartementet vedlagt 
- Økonomien, dvs kostnader og inntekter følges opp utover året. 

 
 
Vedtak: 
Styret tar orientering om regnskap og balanse til etterretning. 
Styret stiller seg bak brevene til finansdepartementet og miljødepartement.  
 

 

 

Sak 28 22 Friluftskonferansen i Bodø 

- Heidi Bjerga oppsummering konferansen og de ulike seminarer.  

- Bærekraftsmålene i Natur og friluftsliv  

o Vedlagt  

Vedtak:  

Bærekraftsmålene følges opp som egen sak til høsten 2022.   

 
 
 
Sak 29 22 

Friluftskonferansen 2025 

Jæren Friluftsråd blir 75 år i 2025.  Jubileet bør markeres og et alternativ er å arrangere 

Friluftkonferansen 2025.  Dette arrangementet er vanligvis en stor konferanse, slik den var i Bodø, og 

de store konferansene arrangeres hvert tredje år.  Arrangementet blir da i samarbeid med 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Miljødirektorater og Norsk Friluftsliv.  I konferansen deltar 

politikkere, representanter fra friluftsorganisasjoner, fagmiljøer i natur og friluftsliv i kommunene, 

fylkeskommunene og statsforvalter og andre.   Det er mye arbeid med å arrangere en konferanse og 

arbeidet er en ekstra byrde for ansatte og tillitsvalgte i friluftsråd. Det innhentes oversikt hva det 

koster å arrangere Friluftskonferanse 
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Vedtak: 

Styret i Jæren Friluftsråd vedtar at Jæren friluftsråd ønsker å påta seg Friluftskonferansen i 2025, og 

melder dette til FL.  

 

 

Sak  29 22 

Eventuelt 

Ingen saker på eventuelt 

 

Orienteringssaker:  

 

1. Orienteringssak Jæren Friluftsråd i media 

- Vedlegg Info media 

I tillegg til vedlagt oversikt hadde NRK radio, P1, 2 timer sending fra Kvassheim fyr den 28 

mai, der senterleder Oddrun representerte Jæren Friluftsråd.  I NRK tv «Arkitektens hjem» 

var det i mai innslag fra Kvassheim Fyr og Ingun representerte Jæren Friluftsråd.   

 

2. Orienteringssak Frilager.no 

- Vedlegg Årsmelding Frilager.no  

 

3. Orienteringssak Ølbergtunet 

- Ove Evertsen orienterer 

Jæren Friluftsråd følger opp saken til høsten 

 

4. Orienteringssak Solastranden og nytt areal til parkeringsplass 

- Ove Evertsen orienterer 

Jæren Friluftsråd følger opp saken til høsten 

 

 

 

Heidi Bjerga      Øystein Dahle 

Nestleder styret     Daglig leder 
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