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STYRELEDER HAR ORDET

2015 - Friluftslivets år!
2015 har vært friluftslivets år. Vi håper at 2015 har stimulert flere innbyggere i regionen til å bli
aktive innen friluftsliv framover.
Som årsmeldingen viser har vi aktiviteter og prosjekter for innbyggere i alle aldre. Gjennom
disse aktivitetene ønsker vi realisere vår målsetting om å ivareta og øke interesse, forståelse og
muligheter for friluftsliv i Lindesnesregionen.
Friluftslivet er også viktig i forebyggende og helsefremmende arbeid. Alle kommunene i
regionen har stort fokus på dette, og er bevisste på at satsing på friluftsliv er viktig i denne sammenheng.
Jeg vil også benytte anledningen til å takke de 3 ansatte i FLiR for det arbeidet de har lagt ned
for regionen dette året. Vi ser fram til videre samarbeid og nye spennende aktiviteter i 2016.

Audnedal, 29.03.2016
Kjell Olav Hæåk
Leder av styringsgruppa for FLiR

Allemannsretten i Norge er en
kulturarv. Den gir oss rett til
å ferdes fritt og oppholde oss
i naturen.
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TellTur handler ikke
om å telle turer. Det
handler om å komme seg
ut og oppleve naturen og
med den - kortreist lykke.

Takknemlighet for
varme sokker og fyr
i peisen? Ekstra stor
etter en plasketur i
vårregnet.
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FRA DAGLIG LEDER:

Kortreist lykke
2015. Et begivenhetsrikt år med FLiR! Friluftslivets år. Et år med ekstra fokus på friluftsliv og
muligheten til å tilrettelegge for mer aktivitet – slik at flere kommer seg opp av sofaen og
ut. Det er etter hvert godt dokumentert at fysisk aktivitet, og kanskje spesielt friluftslivsaktivitet, gjør godt for både kropp og sjel. Friluftslivsaktivitet er lavterskel, koster lite utover
egeninnsats, har ingen aldersbegrensning og har bieffekter som påvirker kropp og sinn
positivt. Og skulle det være behov for utstyr kan det lånes hos oss – helt gratis!
Stien, turen i nærmiljøet og det enkle friluftslivet har vært spesielt i fokus. Allemannsretten
(og plikten) likeså. Friluftslivets år ble det året da stien til og med fikk til og med sin egen
konferanse. Mange stier og turmuligheter har blitt mer synlige gjennom Gjensidigestiftelsens flotte turskiltprosjekt. Også i Lindesnesregionen. Skilting og merking av stier gjør det
tryggere for folk flest å legge ut på tur – også for den som ikke er en gammel traver.
Mange av Lindesnesregionens ordførere har stilt opp som naturlos på sin egen «Ordførerens tur», og på den måten bidratt til økt aktivitet og turglede.
Tilrettelegging av anlegg for friluftsaktivitet er viktig, men aktivitet kommer ikke alltid
av seg selv. Å legge til rette for aktivitet for å få flest mulig til å bruke naturen – helst i sitt
nærmiljø – er like viktig.
Vi i Friluftsrådet håper at regionens kommuner også i 2016 har økt fokus på friluftsliv, slik
at vi sammen kan sørge for at enda flere kan oppleve «kortreist lykke».

Åseral, 29.03.2016
Randi Byremo
Daglig leder
Friluftsrådet for Lindesnesregionen

Daglig leder:
Randi Byremo
Telefon: 38 28 58 66
randi.byremo@aseral.kommune.no

E-post: post@iflir.no
Internett: www.iflir.no
Besøksadresse:
Rådhuset i Åseral

Postadresse:
Friluftsrådet for Lindesnesregionen
Gardsvegen 68
4540 Åseral
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Facebook: Friluftsrådet for
Lindesnesregionen -FLiR
Instagram: @friluftsradet
#kortreistlykke
#iflir

Om Friluftsrådet for Lindesnesregionen
ORGANISERING
Friluftsrådet Region Mandal ble opprettet i 1999 og har siden
starten hatt medlemskommunene Åseral, Mandal, Marnardal,
Audnedal og Lindesnes. Kommunene har et samlet areal
på i overkant av 2000m2 og et innbyggertall på ca. 25 000.
Friluftsrådet skiftet i 2011 navn og organisasjonsform. Etter
vedtak i alle deltagerkommunene, organiseres friluftsrådet
etter vertskommunemodellen, med hjemmel i kommunelovens § 28 b. Åseral kommune er vertskommune.

Politisk styre er erstattet med administrativt. Det er kommunenes rådmenn som sitter i friluftsrådets styringsgruppe.
Medlemskommunene utgjør Lindesnesregionen. Navnet
på regionen er tidligere forandret fra Mandalsregionen til
Lindesnesregionen. I forbindelse med utvidelse og omorganiseringen av friluftsrådet, ble også navnet endret fra Friluftsrådet Region Mandal (FREM) til Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLiR).

STYRET
representerer alle de 5 kommunene i Lindesnesregionen:
Audnedal
Rådmann Kjell Olav Hæåk, ny styreleder FLiR
kjell.olav.haeak@audnedal.kommune.no
Mandal
Konst. rådmann Irene Lunde
irene.lunde@mandal.kommune.no
Lindesnes
Rådmann Rune Stokke
rune.stokke@lindesnes.kommune.no
Marnardal
Rådmann Hans Stusvik
hans.stusvik@marnardal.kommune.no
Åseral
Rådmann Kjell Gunnar Olsen
kgo@aseral.kommune.no

FORMÅL
Friluftsrådet skal i samarbeid med eierkommunene,
fylkeskommunen, statlige organ og frivillige organisasjoner
arbeide for å:

Friluftsrådets virksomhet finansieres gjennom kontingent fra
eierkommunene, administrasjonstilskudd fra Friluftrådenes
Landsforbund og Vest Agder fylkeskommune. Ut over dette
søker friluftsrådet tilskudd fra ulike tilskuddsordninger.

• Legge til rette for et best mulig friluftsliv for innbyggerne i regionen
• Iverksette tiltak for å ivareta og øke interessen for
friluftsliv
• Bidra til sikring, tilrettelegging og drift av viktige
regionale friluftsområder, samt belyse verdien av disse
• Skape forståelse for friluftslivets betydning og en god
friluftslivskultur
• Koordinere og prioritere friluftstiltak mellom medlemskommunene

Friluftslivets år 2015 - vardetenning fra sør-nord
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ANSATTE

RANDI BYREMO
Daglig leder – 80 % stilling
(inkl. 50 % stilling som friluftsmedarbeider i Audnedal og Åseral)

HARALD SOLÅS
Medarbeider - 60 % stilling

MAYA HJERTHOLM
Medarbeider – 40 % stilling

Harald ble tilsatt 01.07.13.

Randi Byremo ble ansatt som daglig
leder i friluftsrådet 01.09.2014.

Arbeidsoppgaver:
• Oppfølging av samarbeidsavtaler
knyttet til vedlikehold av stier, anlegg
og løyper
• Oppfølging og koordinering med
samarbeidspartnere i ulike prosjekter
• Prosjektarbeid:
- KulTur
- UngdomsFLiR
- Friluftsskole
- Utstyrsbase/lager
- Naturlos
- God Tur

Maya har vært ansatt i 40% prosjektstilling i FLiR fra 05.03.2013, og ble fast
ansatt i juli 2013.

Arbeidsoppgaver:
• Daglig drift og ledelse av friluftsrådet
- Kartlegging og utvikling av tur- og
friluftsområder
- Saksansvarlig for diverse planarbeid
og tilskuddsordninger for tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet
- Informasjonsarbeid
- Personaloppfølging
- Økonomiansvarlig
• Planansvarlig for kommunedelplan
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 2
kommuner - Åseral og Audnedal
• Prosjektarbeid:
- SeniorFLiR
- Friluftsfestival Hesså
- Skiltprosjekt

Arbeidsoppgaver:
• Utvikling og drift av digitale plattformer - nettsider, nyhetsbrev og
sosiale medier
• Utvikling av informasjonsmateriell
og markedsførende trykksaker - som
turkort, skilt, brosjyrer, invitasjoner,
artikler, pressemeldinger, handlingsplan, setting av årsmelding osv.
• Prosjektarbeid:
- TellTur

Andre prosjektmedarbeidere
Ann Kristin (AK) Stensland og Trond Ole Bertelsen har vært med som
aktivitetsledere på UngdomsFLiR – feriecamp for ungdom. AK har også
vært en hjelpende ressurs i vårt informasjons- og rekrutteringsarbeid.
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Vi fikk noen lærerike dager i Mo i
Rana, med påfyll av kunnskap både
inne og ute.

Friluftskonferansen i Mo i Rana

Møter, kompetanseutvikling og presentasjoner
MØTER
3 styremøter FLiR, Årsmøte FL, Møte styringsgruppa
Flerbruksplan for Mandalsvassdraget, Samarbeidsmøter
naturlos, frivilligsentraler, idrettslag, idrettsråd, folkehelsekoordinatorer, koordineringsgruppa for Barnevandring, turistkontor, kulturkonsulenter og planleggere.

PRESENTASJONER/KURS
Merkekurs ifm skiltprosjket, Bjelland IL, drift av Friluftsportalen.no
ANNET
Ansattesamling 2015 i Trondheim, Åpningsarrangement FÅ15
i Mandal, Befaringer stiprosjekt Marnardal, Lindesnes, Mandal, Ledersamling FL, Geocaching – åpning av digital barnevandrersti Konsmo, Ordførerens tur i Marnardal, Mandal,
Åseral og Audnedal, Seminar om bærekraftig reisemålsutvikling, Åseral

KOMPETANSEUTVIKLING
Skiltkurs i regi av Gjensidigestiftelsen (2 deltakere), Kurs
spillemidler – VAF, Instruktørsamling HLR i regi av NLS,
Erfaringssamling Friluftsskoler, Seminar SVR - digital formidling og informasjon (1 deltaker)
KONFERANSER OG SEMINAR
Barnevandrerseminar (2 deltakere), STIkonferanse Fornebu,
Friluftskonferanse Mo i Rana (2 deltakere), Plan og spillemiddelseminar Risør – AAF/VAF, Friluftsseminar KrS - VAF
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Bålpanna i dagsturhytta på Bruskeland.

Drift
Friluftsrådet har ikke egen driftsavdeling for anlegg, men vi
har samarbeidsavtaler med flere ildsjeler, lag og foreninger
som utfører tilsyn og vedlikehold av skiløyper, turstier og
diverse anlegg. Vi gjennomfører også dette selv i områder vi
ikke har avtaler. I 2015 utbetalte friluftsrådet kroner 84.530
til våre samarbeidspartnere for denne jobben.

pekjøring. Mye av dette arbeidet utføres også av ildsjeler i
idrettslag og velforeninger. Vårt bidrag dekker kun en liten
del av de kostnadene som er knyttet til dette arbeidet, men
vi er veldig glade for å kunne bidra til at det fine skiløyper i
regionen.

TURSTIER
Driftsavtaler med lag og foreninger i 2015 dekker ca. 135 km
tursti. Vi er veldig takknemlig for den fantastiske innsatsen fra
de menneskene som legger ned timer med arbeid for at våre
friluftsområder skal holde god standard og som gjør at vi
får gode muligheter til å drive friluftsliv i regionen. Gjennom
de mange frivilliges tilsyn, rydding, vedlikehold, merking og
skilting får vi alle nyte godt av fine turstier og fellesområder.
Vi får rapporter og tilbakemeldinger der det er behov for utbedring. Antall avtaler er relativt stabilt fra år til år. Målet må
være at vi stadig klarer å øke rekruttering av frivillige til dette
arbeidet. Takk til alle ildsjeler, lag og organisasjoner, skoler,
foreninger, barn og voksne som bidrar til dette arbeidet!
SKILØYPER
Friluftsrådet gir også støtte til oppkjøring av løyper i
Lindesnesregionen. I sesongen 2014/2015 ble det kjørt opp
210 km med skiløyper og det ble brukt 1954 timer til løy-

ANDRE ANLEGG
Friluftsrådet har også andre, som 3 dagsturhytter og en kajakkbrygge. Dagsturhyttene er populære turmål for brukerne
av områdene og er også benyttet i forbindelse med turpostprosjektet.
NETTVERKSBYGGING
Vi har fortsatt arbeidet med nettverksbygging i 2015. Vi har
beholdt kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og opprettet nye kontakter innen:
•
•
•
•
•
•
•
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Fylkeskommune og Fylkesmannen
Kommunene i regionen
Andre friluftsråd
Natur- og Vernemyndigheter
Lag/foreniner/organsiasjoner
Turistkontoret, næringsliv og aktuelle reiselivsbedrifter
Kvalifiseringstjenesten i Mandal, flyktningetjenesten i
kommunene og NAV

Kommunen SKAL fremme friluftsliv

Lindesnesregionen er
som Norges svar på New
Zealand - det skiller kun
et par timer mellom kyst
og fjell! Det ligår vi!

FLiR: Friluftsrådet for Lindesnesregionen
- ditt friluftsråd

Friluftspolitiker!
JEG?

Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLiR) er et interkommunalt
friluftsråd som består av medlemskommunene Mandal, Lindesnes,
Marnardal, Audnedal og Åseral. FLiR organiseres etter vertskommunemodellen, med hjemmel i kommunelovens § 28 b. Åseral
kommune er vertskommune, og vi har kontorlokaler på rådhuset
i Kyrkjebygd. Vi har et administrativt styre hvor rådmennene i
medlemskommunene utgjør styringsgruppa.
Friluftsrådet har tre ansatte – Randi Byremo (daglig leder),
Harald Solås og Maya Ranestad Hjertholm.
FLiR skal i samarbeid med eierkommunene, fylkeskommunen,
statlige organ og frivillige organisasjoner arbeide for å:

I friluftslovens formålsparagraf fastslås det at muligheten til å utøve
friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet skal bevares og fremmes. Siden kommunen er et
av organene med oppgaver etter Friluftsloven, kan vi trygt slå fast
at det er lovpålagt at kommunen skal fremme friluftsliv.
Friluftsloven, som var 50 år i 2007, stadfester den eldgamle allemannsretten som på visse vilkår gir alle rett til ferdsel og opphold i
utmark uavhengig av hvem som eier grunnen. Det er viktig at allemannsretten holdes i hevd, og at barn og ungdom lærer hvordan
en skal ferdes i og bruke utmarka med hensyn til naturen, grunneier og næringsutnyttelse.
Viktige oppgaver:
• Utvikle og synliggjøre en klar friluftslivspolitikk i kommunen
gjennom bl.a. kommuneplan og budsjett
• Ivareta oppgaver etter Friluftsloven, bl.a. gi uttalelse om hva som
er innmark og utmark, og sørge for at ulovlige stengsler fjernes
• Støtte friluftslivsorganisasjonene i kommunen

•
•
•
•

Legge til rette for et best mulig friluftsliv for
innbyggerne i regionen
Iverksette tiltak for å ivareta og øke interessen
for friluftsliv for innbyggerne i regionen
Bidra til sikring, tilrettelegging og drift av viktige
regionale friluftsområder, samt belyse verdien av disse
Koordinere og prioritere friluftstiltak mellom
medlemskommunene

Gratulerer med vervet som kommunestyremedlem
- og friluftslivspolitiker!
For alle som er valgt inn i kommunestyret er også viktige
friluftslivspolitikere. I denne folderen presenterer vi noen av
de friluftspolitiske hovedoppgavene og utfordringene du står
overfor som kommunepolitiker.

Eksempler på stimuleringstiltak er TellTur, Friluftsskoler, UngdomsFLiR, SeniorFLiR, KulTur og oppbygging av utstyrsbase. Nye planlagte prosjekt fra 2016 er Læring i friluft – mer og bedre uteaktivitet i
barnehage, grunnskole og SFO, samt kartlegging og verdisetting av
friluftsområder i regionen.
Sjekk hjemmesida vår www.iflir.no for å få mer informasjon om oss
og hva vi holder på med.
Vi er også på facebook - lik oss gjerne!
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Kortreist lykke
er de gode opplevelsene rett utenfor
døra - og de langvarige og positive
bivirkningene av
disse.

FLiR 2015 | WWW.IFLIR.NO | FOTO: EVA HÅVORSTAD

Tell turene dine
på www.telltur.no!

Lindesnesregionen har spennende
turposter fra Norges sørligste fjell
over 1000 moh. til Norges sørligste
fyr til Norges sørligste by. Blir du med
å gjøre sør best i Norge på TellTur?
Hilsen Norges sørligste friluftsråd.

Vennlig advarsel!
Det er stor risiko for vanedannende mestringsfølelse, bedre fysisk form, irriterende spreke bilder på facebook og instagram,
glade unger, frisk luft i lungene, utgåtte sko, kjennskap til nærområdet ditt, snikende konkurranseinnstinkt, slående vakker
natur, røde kinn, spontane svømmeturer, sinnsro og bedre konsentrasjon. Vi kaller tilstanden - kortreist lykke!

Friluftsrådet for
Lindesnesregionen

Mange bruker hashtagen vår
#kortreistlykke på instagram.

MARKEDSFØRING OG INFORMASJON
Å informere om vårt arbeid er en stor del av driften, siden
dette gjør oss mer tilgjengelige og rekrutterer flere til våre
aktiviteter. Vi anser oss selv som «friluftsmisjonærer» og
ønsker at så mange som mulig kommer seg ut og får de gode
naturopplevelsene som styrker fysisk og mental helse.
Profilen vår, med de blå og grønne fargene,er nå godt integrert på alle våre informasjonsflater.
Vi har også bidratt med vår kompetanse til å utvikle logo,
grafisk materiell og nettsider for/i samarbeid med andre
- som Frisklivsportalen og Friluftsporter (tidligere år) og
Friluftsfestivalen på Hesså i 2015.
Vi drifter nesten daglig våre egne informasjonskanaler. Både
vår egen nettside, instagram og facebook er med å utfylle
hverandre. Vi utformer brosjyrer, avisannonser og annet trykt
materiell i ulike prosjekter, men vi ser økonomi og tidsbesparelse i å kunne drive informasjon på digitale plattformer.

Antall følgere på facebook og instagram har økt jevnt og
trutt gjennom året, men her har vi fremdeles adskillig større
potensiale. Samtidig sendes mye informasjon via e-post og vi
har også sendt ut noen pressemeldinger.
I tillegg til egne sider drifter vi kanaler i samarbeid med andre.
Vi fortsetter å registrere og legge inn turer på www.godtur.
no, og gleder oss over gode besøkstall. God tur er et nyttig
verktøy for oss inn mot andre prosjekter vi driver, blant annet
TellTur - vår elektroniske turpostregistrering . Nettportalen
www. telltur.no hadde rundt 120 registrerte brukere ved slutten av året.
Vårt informasjonsarbeide innebærer altså alt fra fotografering, skriving av artikler og selgende tekster, visuell utforming
av brosjyrer, annonser, plakater, invitasjoner m.m, sosiale
media, oppbygging og drifting av nettsider og drifting av
diverse nettportaler. Arbeidet med å lage en informasjon- og
markedsføringsstrategi var planlagt ferdigstilt i 2015, men
denne er fremdeles under utvikling.
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inne, når alt
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fig. 2 Abbor
(Perca fluviatilis)

Prosjekter
TELLTUR
Telltur er et digitalisert turpostprogram som ble startet i
2014 i Lindesnesregionen. Deltakere kan registrere seg på
www.telltur.no, og der finne turbeskrivelser og følge poengene sine. På hvert turmål er det plassert en turkode som
registreres via mobil eller på nett. Vi startet med 25 varierte
turmål, 5 i hver kommune, både krevende og toppturer og
lette nærturer. I 2015 utvidet vi antall turmål i alle våre kommuner, slik at vi nå har totalt 34 turmål. Vi har samarbeidet
med folkhelsekoordinatorer i kommunene for å finne nye
lokale turmål, og vektlagt nærturene i områder hvor folk bor
og oppholder seg. Variasjon er viktig for at alle skal kunne
finne en tur som passer for dem.
I 2015 hadde vi rundt 110 registrerte turgåere på TellTur.
Trenden er positiv med flere besøkte poster i år enn i fjor. I
tillegg var 10 turer utstyrt med tradisjonelle postkasser og
turbøker. Alle turbøker og registrerte navn er ikke hentet inn,
men vi har info om noen av turmålene. På Gluba, Harkmark
i Mandal, var det over 1000 turgåere registrert i turboka
fordelt på både 2014 og 2015. Til sammenligning var det
120 digitalt registrerte besøk i samme tidspunkt på dette
turmålet. Mandal, Lindesnes og Marnardal har så langt økte
besøkstall, Åseral og Audnedal har så langt minket.
De mest populære postene digitalt er lavterskel – de som er
mest besøkt er de som er lettest tilgjengelige i de mest folkerike områdene (Mandal og Lindesnes). Alder på deltakere
er varierende, fra 5 til 80 år. De fleste er enten i aldersgruppa
under 13 eller over 30.
Vi har økende trend på både antall registrerte deltakere og

Friluftsrådet for Lindesnesregionen 2015

Abboren fikk bli FLiR-maskoten for 2015!

antall besøk på postene, men det ser ut til å gå tregt med
å få folk til å omfavne det nye digitale systemet. Turpost i
regionen satt i system er også et nytt fenomen, så vi anser
at vi kanskje må godta at det vil ta litt tid før vi kommer til
minimum ønsket antall.
FRILUFTSSKOLER
I 2015 arrangerte vi 2 friluftsskoler i Lindesnesregionen, en i
juni i Selvåg, Mandal og en på Tjaum, Lindesnes. Friluftsskole
er et tilbud for barn i 5.-7.klasse (10-13 år), over fem dager der
målsettingen er å gi barna positive, lærerike og aktive dager
knyttet til friluftsliv og naturopplevelser i sine nærområder.
Det er mulig å overnatte i telt siste natta for dem som vil
det. Friluftsskolen er tenkt som et tilbud til barn med foreldre som ennå ikke har startet ferien, og skal fungere som
en erstatning for SFO som avsluttes samtidig med skolen.
Friluftsskolene er derfor lagt til første og siste uka i sommerferien. Vi ønsket å legge til rette for samarbeid med lokale lag
og foreninger, men vi fikk i år lite respons på forespørsler. Til
sammen var det 26 deltakere på friluftsskolene, og brorparten av dem deltok på friluftsskole i Selvåg. Vi hadde satt et
tak på 30 deltakere pr. friluftsskole. Responsen fra deltakere
og foreldre har vært utelukkende positiv, så vi håper antall
deltakere øker neste år.
FRILUFTSFESTIVAL HESSÅ
Hesså friluftsfestival ble gjennomført i samarbeid med
Adventure Norway over en periode på fem dager i juli
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SKOGSTUR – NATURSTI/SKATTEJAKT
KANOPADLING
BEVER- OG ELGSAFARI
KLATRING/RAPPELLERING/SLAKK LINE
AKTIVITETSDAG FOR BARN OG UNGDOM FREDAG MED MANGE
SPENNENDE AKTIVITETER OG KONSERT MED THE NEIGHBOURS.
HINDERLØYPE – PRØV DEN UT ELLER DELTA I KONKURRANSE LØRDAG
FISKETIPS MED ANGLER PILOT
FISKEKONKURRANSE
LÆR NATURFOTOGRAFERING MED ÅKSET FOTO
DEMONSTRASJON AV LAFTEBYGGING – BYGG GAPAHUK
RØYKING AV FISK
LAG DIN EGEN TURSKJE OG KNIV
KONSERT LØRDAG KL 18:00: CATHRINE RØYSLAND (18-ÅRSGRENSE)
FAMILIEDAG SØNDAG MED RAFTING OG KLATRING

FLiR kunne bidra med både grafisk materiell og
skattejakt på Friluftsfestivalen i 2015.

2015, og hadde nær 500 besøkende. Både turister og lokale
mennesker fra regionen var innom, og festivalen ble besøkt
av mange familier, barn og unge i løpet av perioden. Alle
aktiviteter (unntatt rafting) ble i løpet av festivalen tilbudt
som gratis aktivitet for deltakerne. Rafting ble tilbudt til
redusert pris. Følgende aktiviteter kunne prøves ut: Naturfowww.adventurenorway.net
tografering, natursti, ridning, luftgeværskyting,
fisking, pil og
bue, zipline, kanopadling, klatring, hinderløypeaktivitet og
rafting. I tillegg ble det arrangert utendørs fotoutstilling og
konsert som avslutning på fredag og lørdag. Mange barn og
unge fikk prøve seg på lystbetont aktivitet med et element
av spenning, og fikk en god friluftsopplevelse med seg hjem
i ryggsekken.
Økonomisk bidragsyter

UNGDOMSFLIR
Friluftscampen for ungdom ble gjennomført tradisjonen tro
med 4 hektiske dager i sommerferien - fylt med varierte aktiviteter for en frisk gjeng ungdommer. Vintercampen i Eikerapen ble i år avlyst grunnet få påmeldte. Sommercampen
ble gjennomført til tross for få påmeldte. Vi hadde med oss
10 ungdommer på Tjaum i Lindesnes. Dette ble som alltid
4 aktive og lærerike døgn, der vi blant annet fisket, badet,
hadde naturquizer, lærte å lage mat på vikinge-vis, syklet
og padlet kano. Siste dag av campen ble avsluttet i Hesså
sammen med dyktige instruktører i Adventure Norway og
aktiviteter som klatring, rappellering og mye annet – etter å
ha kommet dit fra Mandal for egen maskin på sykkel torsdag!
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Ungdomscampene er fine sosiale arenaer der ungdommene
lærer mye om samarbeid og om å ta hensyn til hverandre
og naturen. På grunn av stor variasjon fra år til år i antall
deltakere, blir dette siste året vi arrangere Friluftscamp for
ungdom. Vi bruker mye ressurser på dette arrangementet, og
er avhengig av mange deltakere for å kunne forsvare ressursbruken. Vi tenker at Friluftsfestival i Hesså på mange måter
kan fungere om en erstatning for dette tilbudet, og ønsker
heller å satse på å videreutvikle samarbeidet med Adventure
Norway.
KULTUR
Hovedmålsetting i KulTur-prosjektet er integrering gjennom bruk av friluftsliv, og gir mennesker med vidt forskjellige etniske og sosiale bakgrunner en flott arena og
anledning til å snakke sammen og bli kjent med hverandre og med norsk natur og tradisjon. Vi har hatt fokus på
at deltakerne skal kjenne sitt lokale friluftstilbud og få
grunnleggende kunnskap om natur og friluftsliv. Vi har
hatt 245 deltakere på de 7 arrangementene fordelt på
flere dager gjennom hele året. To familiearrangement
ble avlyst i august grunnet endret situasjon og personalmangel hos våre samarbeidspartnere. Dette har vært et
vellykket prosjekt, og veldig givende å gjennomføre. Ikke
minst takket være motiverte og sporty deltakere og det
gode samarbeidet med flyktingekoordinatorer og ansatte
på voksenopplæring og i NAV!
UTSTYRSBASE
Mangel på friluftslivutøvelse og naturopplevelser bør
ikke være grunnet mangel på utstyr. Derfor ønsker vi å
ha en utstyrsbase til utlån for skoler, barnehager, lag,
foreninger og private. Utstyret blir selvsagt også benyttet
av friluftsrådet på våre egne arrangementer. Oppdatert
oversikt finnes på våre nettsider. Vi har fått pengegaver
fra både Gjensidigestiftelsen og Sparebanken Sør, samt
tilskudd fra FL de siste årene – og har utvidet basen med
nytt utstyr hvert år siden oppstart av prosjektet. I 2015
kjøpte vi inn elektrisk duosykkel, sitski, piggkjelke, ny
tilhenger med 8 kanoer, årer og vester. I tillegg fikk vi

to utstyrspakker i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til
friluftsskolene som inneholdt telt, bålpanner, kompass,
førstehjelpsutstyr og mye annet til gjennomføring av
aktivitet. Vi har fått en midlertidig lagerløsning i Åseral
sentrum og begynt arbeidet med å finne en god løsning
for lagring for å sikre et godt utlånstilbud i hele regionen.
Vi har nå kanohenger med kanoer, årer og vester utplassert i fire av våre fem kommuner.
NATURLOSTURER
Naturlos er et flott tilbud som inviterer innbyggerne våre til
varierte turer med fokus på aktivitet, lokalkunnskap, kultur
og naturopplevelser gjennom året. FLiR samarbeider med
Midt Agder friluftsråd (MAF), Lister friluftsråd, KOT og skogselskapet for å gi ut en naturlosbrosjyre. MAF er ansvarlig for
prosjektet. FLiR har ansvar for å rekruttere naturloser, melde
inn turer fra vår region, og annonsere turene i tilgjengelige
kanaler. I 2015 hadde FLiR arrangøransvar for 15 turer. Vi har
ikke oversikt over totalt antall deltakere til sammen på disse
turene, men turen til Lordehytta trekker mange turglade
mennesker fra fjern og nær - år etter år. Omtrent 80 tok turen
innover i år. Spesielt for FÅ15 var gjennomføring av ordførerens tur i mange av våre medlemskommuner.
SENIORTURER
Seniorturene i Mandal er fortsatt en populær aktivitet, der
man møter opp til avtalt sted hver onsdag og/eller tirsdag
(lett) for å gå. Det er normalt mellom 30 og 40 deltakere på
disse turene, noen faste og noen nye. Turgruppa organiserer
seg i stor grad selv, og legger opp turprogram for hele året.
Dette trykkes i brosjyrer som deles ut, vi legger turene ut på
www.iflir.no. I 2015 ble SeniorFLiR også videreført i Audnedal
kommune. Prosjektet var et samarbeid med Audnedal Frivilligsentral, og det ble arrangert gåtur hver torsdag i sommerhalvåret – fra mai til september. I tillegg ble sesongen avsluttet
med høsttur til Preikestolen. Flott og særdeles vellykket tur
der eldste deltaker med på tur var 82 år! Seniorturer er et
viktig tiltak som retter seg mot våre eldre innbyggere og gir
denne gruppen et tilbud som dekker både aktivitet og sosialt
samvær.

SeniorFLiR’ere på topp på Preikestolen.
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intense glede
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F. Nansen
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Økonomi
REGNSKAP FLIR 2015
10100
10104
10109
10300
10303
10400
10900
10990
11000
11150
11200
11203
11204
11206
11300
11301
11302
11304
11400
11403
11405
11500
11501
11600
11601
11650
11708
11851
11952
12001
12002
12400
12500
12701
12900
14290
15500

Fast lønn
Tariffesta tillegg
Påløpt løn m.v.
Løn i mellombels stillingar
Tariffesta tillegg
Overtidsløn
Pensjon fellesordning
Arbeidsgjevaravgift
Kontormateriell, faglitteratur
Matvarer - servering
Anna forbruksmateriell
Velferdstiltak tilsette
Velferdstiltak brukarar
Utgiftsdekning, ikkje oppg.pl.
Porto
Gebyr, post, bank
Telefonutg. Fast/mobil nett
Datakommunikasjon
Annonsar
Trykking, kopiering, informasjon
Representasjon, gåver
Kursavgifter
Anna utg. til kurs/opplæring
Køyregodtgj. tenestereiser
Køyregodtgj. kurs/opplæring
Oppgåvepliktige godtgjersle
Transportutgifter, leigetransport, frakt
Forsikring tilsette/elevar
Kontingent, lisens, gebyr
Kjøp inventar og utstyr
Kjøp av PC og programvare
Service- og driftsavtalar
Materialar vedlikeh. bygg/anlegg
Konsulenttenester
Internkjøp
Momskompensasjon drift
Avsetjing til bundne driftsfond
Sum utgifter

Regnskap
876144,37
1528,8
0
52299,08
141,12
32260,78
163790,82
154413,44
0
18145,67
4228,8
2295,2
4185
80
10288,88
126,16
15329,03
0
23863
0
2668
17645
39650,23
47224,6
1785
0
18394
0
63466,4
267587,5
0
67610
0
31077
114000
88281,52
96597,12
2215106,52

16009
16209
16503
17290
17309
17500
17700
17709
18109
19000

Andre brukarbetalingar
Anna sal, avgiftsfritt
Andre avg.pliktige inntekter
Komp. for mva. på ansk. Drift
Anna refusjon frå fylkeskommunen
Refusjon frå andre kommunar
Refusjon frå private
Refusjonar frå andre
Andre statlege tilskot
Renteinntekter
Sum inntekter

-24600
0
-2800
-88281,52
-339100
-813575
-200000
-746750
0
0
-2215106,52
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Budsjett
900000
0
0
100000
0
45000
147000
168000
5000
5000
50000
4000
55000
0
16000
0
14000
2000
20000
20000
1000
20000
30000
30000
0
0
20000
12000
65000
480000
14000
85000
10000
120000
114000
0
0
2552000
-40000
0
-5000
0
-730000
-812000
-225000
-740000
0
0
-2552000

EGENKAPITAL
Per 31.12.15 har friluftsrådet avsatt kr. 1.446.288,44 på fond.

NOTER
Art 11150
Innkjøp av mat til prosjekter som friluftsskole og
ungdomscamp. Overforbruket skyldes at dette var
budsjettert på 11204, men ført fra 11150.
Art 10300, 12701
Lønnsutgifter til sommervikarer og eksterne
konsulenter lavere enn budsjettert, delvis grunnet
avlysning av arrangement.
Art 17309
Kr. 103.000, kontingent
Kr. 236.100, prosjekttilskudd

Art 17500
Kontingent fra medlemskommuner
Art 17700
Prosjekttilskudd fra Gjensidigestiftelsen,
utstyrsbase
Art 17709
Kr. 245.000, driftstilskudd FL
Kr. 70.000, tilskudd utstyrsbase
Kr. 425.000, prosjekttilskudd FL
Kr. 4.978, tilskudd Norsk Sjømatråd

Åseral, 30.03.2016
Sted og dato

Kjell Olav Hæåk
Leder i styringsgruppe for FLiR

Randi Byremo
Daglig leder i FLiR

Årets julegave 2015 kom i form av to sjekker fra
Gjensidigestiftelsen! Tusen hjertelig takk!
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Det er rart med stillheten i skogen,
den er aldri fravær av lyd,
aldri tom og skremmende,
slik den kan bli i lukkede rom.

Du hører trærnes mjuke risling i vinden,
en korsnebb fløyter sin vemodige tone,
og hakkespetten trommer lydt på tørrhara,
men summen av det hele er likevel stillhet,
en stor ro som kjærtegner trommehinnene
og lar deg høre livet brenne i deg
som suset av flammene på et lys.

Hans Børli
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