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FLiR Årsmelding 2016 er vedtatt i styremøte 19. april 2017
Grafisk utforming: Maya Hjertholm/FLiR | Foto: FLiR
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Styreleder har ordet

2016
Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLiR) har lagt bak seg et nytt aktivt år. Målsettingen med å
bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere står i fokus for arbeidet. Dette gjenspeiler seg
i aktiviteter for innbyggerne i alle aldre. Regionen som går fra hav til hei, gir en rekke muligheter
til et variert tilbud.
Friluftslivet er viktig i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Kommunene ønsker at så
mange som mulig skal være aktive. Derfor er satsing på friluftsliv viktig.
Jeg vil benytte anledningen til å takke Åseral som vertskommune og de ansatte i FLiR for det arbeidet de har lagt ned gjennom 2016. Vi ser framover mot nye aktiviteter og utfordringer i 2017.
Audnedal 22.03.2017
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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Havet stunder jeg mot,
ja havet, hvor fjernt det
ruller i ro og høyhet.
Bjørnstjerne Bjørnson

Har du kjent lukten av
jord om våren? Sovnet
til lyden av bekken?
Sett fargene på en
neslesommerfugl?
Da har du smakt på
kortreist lykke.
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Fra daglig leder:

2016 – ET SPENNENDE ÅR PÅ MANGE MÅTER!
I tillegg til å ha vært sammen med barn, unge og litt eldre i alle slags former og farger i friluftsaktivitet gjennom hele året, har to tema vært i fokus hos oss i FLiR i 2016: Kommunereform og ny
stortingsmelding.
Kommunereform og nye strukturer er spennende tema for mange friluftsråd fordi nye kommunestrukturer også vil få betydning for vår fremtidige organisering. Hvordan dette til slutt blir, gjenstår
fremdeles å se.
Friluftsmeldinga kom sammen med våren, og de nasjonale mål for friluftsliv som blir presentert i
meldingen kan vi godt like!
«Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten,
bevaring og tilrettelegging av viktige friluftsområder, og stimulering til økt friluftsaktivitet for alle».
Denne målsettingen inkluderer alle friluftslivets fire viktige A’er – Allemannsretten, Areal, Anlegg
og Aktivitet. For å øke andel store og små som er aktive ute, er det viktig å sette i gang tiltak på alle
disse områder.
Målsettingen om at «Naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for
barn og unge» er vi hoppende glade for! FLiR ønsker fra 2017 å bidra med kompetanse inn i skole
og barnehage gjennom prosjektet «Læring i Friluft», et prosjekt hvor vi kan bidra med kursing,
undervisningsopplegg eller hjelp til å tilrettelegge «uteskolerommet». På denne måten kan vi kanskje bidra til at naturen blir brukt mer i både lek og undervisning i regionen vår. For som et klokt
hode har spurt seg: «Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?»

På vegne av FLiR:
Åseral, 22.03.2017
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:
• 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
Friluftsrådets virksomhet finansieres gjennom kontingent fra eierkommunene, administrasjonstilskudd fra Friluftrådenes Landsforbund og Vest
Agder fylkeskommune. Ut over dette søker friluftsrådet tilskudd fra ulike
tilskuddsordninger.
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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
- 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 Jon Meiholt har vært med som aktivitetsledere på Friluftsskolene. AK har også vært en hjelpende ressurs i vårt
informasjons- og rekrutteringsarbeid.
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Herstøldag på Vigeland med bl.a. friluftskonsert og
dans ved nyrestaurert våningshus på Herstøl.

Folk koser seg med utekonsert i grønne omgivelser.

Møter, kompetanseutvikling og presentasjoner
MØTER
4 styremøter FLiR, Årsmøte FL
Samarbeidsmøter - Naturlos, frivilligsentraler, frisklivssentraler/folkehelsekoordinatorer, idrettslag, idrettsråd,
kulturkonsulenter, koordineringsgruppa for Barnevandrerstien, Adventure Norway, turistkontoret.
Barnevandrerstien - eiermøte/strategisamling, årsmøte
og befaringer.
Arbeidsgruppe ulike prosjekt – Elvelangs Marnardal,
Skiltprosjekt Mandal, Lindesnes og Marnardal, Mandal
sykkelby.
Kartlegging og verdisetting friluftsområder - oppstartsmøte VAF, arbeidsgruppemøter i Audnedal og Åseral,
medvirkningsmøter lag og foreninger.

KONFERANSER OG SEMINAR
Friluftskonferanse Stavanger
Plan og spillemiddelseminar Farsund – AAF/VAF
Friluftsseminar Kristiansand – VAF
Seminar Barnevandrerstien, Grimstad

KOMPETANSEUTVIKLING
Skiltkurs i regi av Gjensidigestiftelsen, Stavanger.
Kurs spillemidler, VAF
Erfaringssamling Friluftsskoler
Samling Læring i Friluft

ANNET
Ansattesamling 2016, Nordmarka Oslo
Ordførerens tur i Åseral og Audnedal
Friluftskonsert Herstøl
Naturlosarrangement – Kålvedalen, Aurebekk

PRESENTASJONER/KURS
Merkekurs i.f.m. skiltprosjekt, Mandal og Marnardal
Drift av Friluftsportalen.no
Presentasjon FLiR for kommunestyret Audendal og
bystyret Mandal
HLR-kurs for ansatte i FLiR
Allemannsretten, bekledning og mat ute – kurs for
nybegynnere
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Ny bro ved Gamle Byvegen.

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 2016 utbetalte friluftsrådet kr. 69.030 til
våre samarbeidspartnere for denne jobben.

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
tilrettelegges fine skiløyper i regionen.

TURSTIER
Driftsavtaler med lag og foreninger i 2016 dekker ca. 160 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 2015/2016 ble det kjørt opp
210 km med skiløyper og det ble brukt i underkant av 2000
timer til løype-kjøring. Mye av dette arbeidet utføres også

ANDRE ANLEGG
Friluftsrådet har også andre anlegg, som 3 dagsturhytter og
en kajakkbrygge. Dagsturhyttene er populære turmål for
brukerne av områdene og er også benyttet i forbindelse med
turpost-prosjektet. I 2016 har vi måttet gjøre en del vedlikehold på dagsturhyttene våre. Det er byttet tak på en av hyttene og grill er reparert i alle tre.
NETTVERKSBYGGING
Nettverksbygging har vært en prioritert oppgave i 2016, og
vi har mye samarbeid med lag og foreninger og kommunalt
ansatte i regionen vår. Vi har beholdt kontakt med aktuelle
samarbeidspartnere og opp-rettet 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
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FLiR ARRANGERER

8. – 12. august: Storestøl, Harkmark - MANDAL

Moro Nye venner

Påmeldingsfrist: 25. juli

Bading NATURSTI

Lær å bruke kart Fiske

Skattejakt

KANO EKSPEDISJON

Utetid

Lek og lær

Overnatting i telt
siste NATTA

Info og påmelding på: www.iflir.no

FØLG OSS

PÅ FACEBO

OK

www.adventurenorway.net

SPONSORER

fig. 3 Furu
(Pinus sylvestris)

GRAFISK: M.HJERTHOLM | FLIR - FRILUFTSRÅDET FOR LINDESNESREGIONEN | FOTO: LEIV ARNE ÅKSET - ADVENTURE NORWAY AS

Noe spennende i ferien?
MELD DEG PÅ FRILUFTSSKOLEN NÅ!

Canon
JapanPhoto
Fjellsport.no
Real Turmat
Høgetveit Naturcamp
Mjåland Gård
Høye Sag
BioFoto Sørlandet
Mandal ornotolgiske forening

HESSÅ, 6.-10.JULI

5 DAGER
FULLSPEKKET
AV
FRILUFTSAKTIVITETER
PROGRAM 2016

Økonomisk bidragsyter

Friluftsrådet for
Lindesnesregionen 2016

Maya lager ny illustrasjon som får
pryde premiekoppen vår hvert år.

MARKEDSFØRING OG INFORMASJON
Utgangspunktet for vårt arbeid med informasjon og
markedsføring er vår målsetting om å få flere ut i naturen og
rekruttere brukere av friluftsområdene og deltakere til våre
prosjekter og arrangementer. Vi vil at flest mulig får de gode
naturopplevelsene som styrker fysisk og mental helse.

evnen vår. Vi har valgt å bygge opp en ny midlertidig side
(også ved hjelp av wordpress), men vil gå over til felles løsning
med flere friluftsråd i 2017. Ellers er vi også synlige på telltur.
no og godtur.no, som vi oppdaterer regelmessig.

Vi jobber kontinuerlig med å være synlige på nett, i sosiale
medier, i trykksaker og annonser, på turposter, premiekrus
og så videre. I 2016 ordnet vi oss også turtøy matchende våre
profilfarger og med logoen vår på. Med uniform blir vi mer
synlige også når vi er ute i felten.
Høsten 2016 ble nettsiden vår hacket igjen (vi hadde også et
angrep i 2014). Vi prøvde å finne de korrupte filene og rense
opp men lyktes ikke i dette arbeidet. Sikkerhet har vært et
stort tema for oss, for et angrep koster oss mye ressurser,
særlig går det utover kapasiteten og ikke minst informasjons-

Vi har i 2016 hatt jevn økning i følgere og aktivitet på våre
informasjonskanaler på Facebook og Instagram. Ved årsslutt hadde vi oppunder 1000 følgere på Facebook og ca 250
følgere på Instagram. Vi vil fortsette vårt arbeid med å nå ut
med informasjon på digitale flater.
I 2016 startet vi arbeidet med markedsplan. Her har vi sett litt
på hvem vi vil nå, hva som er viktig for oss å få ut og hvordan
vi skal jobbe videre for å øke engasjement. I 2017 vil markedsplanen legge grunnlag for hvordan vi legger opp løpet innen
markedsføring og informasjon. Vi håper å øke aktivitet og
spisse budskapet vårt ut mot de målgruppene vi ønsker å nå.
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Prosjekter

Tøffe jenter en vindfull dag på Tjøm i juni

TELLTUR
Vi har jevnt over hatt en liten, men økende trend på antall
registrerte brukere på telltur.no, og 2016 har ikke vært noe
unntak. Igjen er det flest registrerte brukere med adresse
Mandal. Korrekte antall per kommune får vi dessverre ikke
tatt ut av statistikken, da det er mange brukere som ikke
registrerer adressen sin. Akkurat antall registrerte er vi også
litt usikre på, siden statistikken tatt ut via telltur.no viser ca
120 – men om vi selv setter opp antall unike brukere i egne
lister har flere blitt registrert flere ganger – og vi ender med
antall på 104 stk. Vi har i 2016 fått inn noen nyregistrerte,
men man kan også anta at noen få har fjernet seg på lista.
Mange av deltakerne er gjengangere fra oppstart i 2014. I
2016 ble markedsføringen trappet litt opp med annonsering
og direkte kontakt med kommuneansatte.
I 2016 har vi 22 deltakere som har sanket nok poeng til å
komme på premielista vår, mot 24 i 2015 og 26 i 2014 (da var
kravet 50 poeng mindre enn de andre årene).
I 2016 har vi rullet ut 14 nye poster fordelt på våre fem kommuner. Nesten alle disse kom opp i løpet av siste halvåret
– mange nærmere sesongavslutning. Omtrent halvparten av
disse turene er resultatet av at vi har bedt publikum selv om
tilbakemeldinger om ønskede turmål. Selv om disse målene
naturlig nok ikke har fått opp besøksstatistikken enda, ser vi
interessen, og gleder oss til å se om vi i 2017 vil få utslag på
disse postene.

Fra 2014-2015 merket vi en oppgang på antall besøk på ca
200 stykk. Fra 2015-2016 var dette tallet doblet, altså har vi
hatt nesten 400 flere besøk på alle postene enn året før. Vi
hadde 8 nye poster i 2015 og 14 nye poster i 2016. Av alle
turmålene ser vi tydelig at de mest populære målene er
lavters-kel, så vi kan tenke oss at vi lykkes best i dette segmentet. Det er da ikke tatt inn under konsiderasjon at vi ikke
har hatt så god økning i nye deltakere. Dessuten at vi har
sett en stor forskjell på antall deltakere som registrerer seg
digitalt (telltur.no) og antall som skriver seg manuelt opp i
turbøkene.
Med de erfaringen vi har gjort oss på de 3 årene med TellTur
har vi sett på måter vi kan øke antall deltakere. Vi har i løpet
av høsten 2016 hatt kontakt med idrettslagene, og er i ferd
med å utvikle et samarbeidsprosjekt vi kaller Tell Topptur,
der vi spleiser vårt digitale system med det gamle toppturopplegget, og håper på god drahjelp gjennom samarbeid
med idrettslagene og kommunene. Dette har så langt vært et
positivt møte mellom organisasjoner med felles interesse.
FRILUFTSSKOLER
I 2016 arrangerte vi 2 friluftsskoler i Lindesnesregionen, en i
juni på Tjaum, Lindesnes, og på Storestøl (Harkmark) i august.
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 ei natt for dem
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som vil det. Det å få oppleve naturglede og sosialt fellesskap
er et mål i seg selv, men Friluftsskolen er også tenkt som et
tilbud til barn med foreldre som ikke har ferie. Barn i denne
aldersgruppa er gjerne for store til å gå på SFO – men litt for
små til å organisere fritida selv. Friluftsskolene er derfor lagt
til første og siste uka i sommerferien.
Til sammen var det ca. 35 deltakere på friluftsskolene, og
brorparten av dem deltok på friluftsskole i Selvåg. Vi hadde
satt et tak på ca. 30 deltakere pr. friluftsskole. Responsen
fra deltakere og foreldre har vært utelukkende positiv, så vi
håper antall deltakere øker neste år.
FRILUFTSFESTIVAL HESSÅ
Friluftsfestivalen i Hesså ble gjennomført i samarbeid med
Adventure Norway og naturfotograf Leiv Arne Åkset over en
periode på fem dager i juli 2016. Også i år var det godt med
folk innom - både turister og lokale fra regionen. Spesielt
fredag og lørdag var det mange familier, barn og unge innom for å prøve seg på ulike aktiviteter. Alle aktiviteter ble i
løpet av festivalen tilbudt som gratis aktivitet for deltakerne.
Følgende aktiviteter kunne prøves ut: Naturfotografering, tur,
ridning, luftgeværskyting, fisking, pil og bue, zip-line, kanopadling, klatring, hinderløypeaktivitet og rafting. I tillegg
ble det arrangert utendørs fotoutstilling og konsert fredag.
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.
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KULTUR
Mennesker med vidt forskjellige etniske og sosiale bakgrunner får oppleve naturen som en flott arena til å bli kjent med
hverandre og med norsk natur og tradisjon. Vi har hatt fokus
på den norske allemannsretten, og at deltakerne skal kjenne
sitt lokale friluftstilbud og få grunnleggende kunnskap om
natur og friluftsliv. Viktigheten av regelmessig mosjon og
fysisk aktivitet er også et sentralt tema i dette prosjektet. Vi
har hatt ca. 175 deltakere på 9 arrangement.
Tidligere har deltakere fra Marnardal hatt tilbud om å delta
på aktiviteter gjennom kvalifiseringsenheten i Mandal. Dette
videreføres, men dette året har vi også hatt en egen aktivitet i
Marnardal – i samarbeid med Frivilligsentralen og NAV.
Vi har som mål å arrangere overnattingstur med noen deltakere hvert år. I høst arrangerte vi overnattingstur til Lakkenstova sammen med Voksenopplæring i Audnedal og Åseral.
Også i år har dette vært et vellykket prosjekt, og veldig
givende å gjennomføre. Ikke minst takket være motiverte og
sporty deltakere og det gode samarbeidet med frivillige og
ulike aktører i kommunene!
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 tilskudd og gaver fra Gjensidigestiftelsen, Sparebanken Sør, VAF og FL de siste årene – og har utvidet basen
med nytt utstyr hvert år siden oppstart av prosjektet.
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. Det rapporteres om flittig bruk av kanoene
i de områdene de er utplassert. I 2016 kjøpte vi inn en ny
kanotilhenger med 8 kanoer, årer og vester. I tillegg ble det
investert i ny tilhenger med lokk, for å gjøre det enklere å
transportere utstyr i forbindelse med Friluftsrådets aktivitet.
Denne er også til utlån for andre ved behov.

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 naturlosbrosjyren – som blir sendt ut til
alle husstander i Vest-Agder, og til noen kommuner i AustAgder. 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 2016
var FLiR ansvarlig/medarrangør for 10 turer. Vi bruker en del
tid på dialog med lag og foreninger i regionen for å oppmuntre til å arrangere og melde inn turer. Vi har ikke oversikt over
totalt antall deltakere på turene, men normalt deltakerantall
er fra 10-20 personer. Det største arrangementet for vår del
var et felles arrangement med Minne kultursenter i Åseral
med ca. 50 deltakere fra hele regionen. Den årlige naturlosturen til Lordehytta i Åseralsheia ble avlyst grunnet dårlig
vær. Vi tror dette tilbudet om å få delta i et turfølge kan bety
mye for en del deltakere som ellers ikke hadde gått turer
aleine.
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 i Mandal
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 2016 gjorde vi et forsøk på å
utvide SeniorFLiR Audnedal med flere deltakerkommuner, og
Åseral kommune ble med. Navnet ble endret til «På tur med
FLiR». Prosjektet var et samarbeid med Audnedal Frivilligsentral og Åseral Frivilligsentral, og det ble arrangert gåtur hver
torsdag i sommerhalvåret – fra mai til september. Planlagt
avslutningstur til Gaustadtoppen på høsten måtte avlyses
grunnet dårlig vær. 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.

Stor interesse for krigshistorie i Kålvedalen.
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“Av og til er jeg
nødt om å ta
livet mitt med
på en aldri så
liten luftetur.”
Hans Børli
Fjell lyt du
yver skal du
koma lenger.
Olav. H.
Hauge
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Økonomi
Regnskap FLiR 2016
10100
10104
10300
10303
10400
10504
10507
10900
10990
11000
11150
11200
11203
11204
11206
11300
11301
11302
11304
11400
11403
11405
11500
11501
11600
11601
11708
11850
11851
11952
12000
12001
12002
12400
12500
12701
12900
13709
14290
14709
15500

Fast lønn
Tariffesta tillegg
Løn i mellombels stillingar
Tariffesta tillegg
Overtidsløn
Trekkpliktig bilgodtgjersle
Honorar (trekkpliktig)
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
Transportutgifter, leigetransport, frakt
Forsikringar bygg
Forsikring tilsette/elevar
Kontingent, lisens, gebyr
Leige/leasing inventar/utstyr
Kjøp inventar og utstyr
Kjøp av PC og programvare
Service- og driftsavtalar
Materialar vedlikeh. bygg/anlegg
Konsulenttenester
Internkjøp
Kjøp av private tenester
Momskompensasjon drift
Andre tilskot/stønad/overføring
Avsetjing til bundne driftsfond
Sum totalt

16009
16503
17100
17290
17309
17500
17700
17709
19500

Andre brukarbetalingar
Andre avg.pliktige inntekter
Refusjon sjuke- og fødselspengar
Komp. for mva. på ansk. Drift
Anna refusjon frå fylkeskommunen
Refusjon frå andre kommunar
Refusjon frå private
Refusjonar frå andre
Bruk av bundne driftsfond
Sum totalt
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Budsjett
Regnskap
930
892765
0
758
115
32839
0
392
45
21285
0
3080
0
4000
160
170647
170
158733
5
0
30
13602
50
16883
4
0
5
1200
0
1219
15
0
0
0
15
7753
2
0
35
15515
20
2172
2
0
25
12660
40
15287
50
40550
0
743
20
15839
0
2084
12
3447
65
63846
0
3850
115
181676
14
10440
100
69030
10
1709
174
126602
0
0
0
86000
0
63091
0
80000
0
4472
2124166
-30
-5
0
0
-550
-838
-100
-705
0

-21600
-1880
-14217
-63091
-454281
-838017
-50000
-601080
-80000
-2124166

EGENKAPITAL
Pr. 31.12.2016 har friluftsrådet avsatt kr. 1.370.760,44 på fond.
NOTER
Art. 12701
Leie kontor 114.000 opprinnelig ført på 12900 i
budsjett, men overført 12701 grunnet endring i
regler.

Art.17709
Friluftsrådenes Landsforbund
•
Adm.støtte 265.000
•
KulTur 80.000
•
TellTur 100.000
•
Friluftsskoler 63.600
•
SeniorFLiR 49.000
•
Kanobase 40.000
•
Reisestøtte, Læring i Friluft 2780,45
•
Ref. annonseutgifter 700

Art. 17309
Vest-Agder Fylkeskommune
•
Kontingent 105.781
•
Tilskudd friluftsaktivitet 180.000
•
Tilskudd turskilt 158.500
•
Tilskudd naturlos Kålvedalen 10.000

Art. 19500

Art. 17500
Kontingent fra medlemskommuner 2016

Prosjektmidler utbetalt i 2015, tilbakebetalt til FL reduksjon i gjennomført aktivitet.

Art. 17700
Gjensidigestiftelsen, tilskudd kanobase
Åseral, 30.03.2016
Sted og dato

Kjell Olav Hæåk
Leder i styringsgruppe for FLiR

Randi Byremo
Daglig leder i FLiR

Prosjektmidler i praksis!
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Av og til
må noe vare lenge,
ellers mister vi vel vettet snart,
så fort som allting snurrer rundt med oss.
Store trær er fint
og riktig gamle hus er fint,
men enda bedre fjell.
Som ikke flytter seg en tomme
om hele verden enn forandres
(og det må den snart),
så står de der
og står og står
så du har noe å legge pannen inntil,
og kjøle deg
og holde i noe fast.
Jeg trivs med fjell.
De lager horisonter
med store hugg i,
som de var smidd av smeder.
Tenk på: - Den gamle nupen her har stått som nå
helt siden Haralds-tiden.
Den sto her da de spikret en arming fast til korset.
Som nå. Som nå.
Med sildrebekker på og lyngkjerr og den store
bratte pannen
uten tanker i. Den sto her
under Belsen og Hiroshima. Den står her nå
som landemerke for din død, din uro,
kanskje dine håp.
Så du kan gå derbort og holde i noe hardt.
Noe gammelt noe. Som stjernene.
Og kjøle pannen din på den,
og tenke tanken ut.
Og tenke selv.
Rolf Jacobsen
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Foto: Harald Solås
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