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Til medlemmer, varamedlemmer i Polarsirkelen friluftsråd 

 

Rana kommune: Anette Fosse 

Træna kommune: Kristine Monsen 

Hattfjelldal kommune: Aud Ringsø 

Hemnes kommune: Christer Skreslett 

Lurøy Kommune: Kjell Ivar Vestå  

Nesna kommune: Gunnhild Forsland 

Rødøy kommune: Inger Monsen 

 

Kopi til: Varamedlemmene Tormod Steen, Stig Arne Brendhaug, Sissel Vintersol Lillebjerka, 

Marianne Ø. Aasvik, Jan Erik Paulsen, Jimmy Krogh 

Medlemskommunene v/ordførerne og rådmenn  

Konsultativt medlem Statskog, Nordland 

Konsultativt medlem Rana Turistforening 

Konsultativt medlem FRIKULT as 

Konsultativt medlem Sijti Jarnge  

FL 

NFK 

Salten og Helgeland friluftsråd 

 

Referat fra rådsmøte i Hemavan 16.10 2018 

 

Til stede: Fra administrasjonen, Rebekka Braaten og Pål Vinje 

  Kjell Ivar Vestå, Lurøy kommune 

  Inger Monsen, Rødøy kommune 

  Kristine Monsen, Træna kommune 

  Gunnhild Forsland, Nesna kommune 

  Anette Fosse, Rana kommune 

  Sissel Vintersol Lillebjerka, Hemnes kommune 

  Aud Ringsø, Hattfjelldal kommune 

 

 

Sak 20/18 Referatsaker: 

  Prosjektoversikten tas til orientering 

 

Sak 21/18 Referat årsmøte tas til orientering 

 

Sak 22/18 Daglig leder fremla prosjektbasert oversikt over den økonomiske situasjonen 

for rådet slik den fremstår pr 1.10.2018. 

Økonomisituasjonen ser ut til å være under god kontroll og tas til orientering 

Det bør gjøres en vurdering av utfordringene ved bortfall av Rødøy kommune. 

Dette knyttes til budsjettarbeidet for 2019. 
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Sak 23/18 Personalsituasjonen for friluftsrådet. 

Her ble permisjonssøknaden fra Knut og søknaden fra Rebekka om utvidelse 

fra 50% til 100% fast stilling behandlet under ett. 

 

Daglig leder bes sjekke ut hvilke retningslinjer som gjelder mht utlysningsplikt 

faste stillinger, midlertidighet osv. ved eventuell fremtidig utvidelse av 

stillingshjemmel for Rebekka Braaten. 

 

 Rebekka tilbys midlertidig ½ prosjektlederstilling for 2019 i tillegg til fast 

stilling som prosjektleder i 50% stilling. 

 Knut innvilges permisjon 

 

Eventuelt: 

 Kristine Monsen fremmet forslag om innkjøp av jakker til rådsmedlemmene. 

Daglig leder innhenter pristilbud på en egnet jakke og vurderer muligheten for 

innkjøp iht budsjett for 2018. 

  

For årsmøtet i 2019 bør det fremmes forslag om at det skal oppnevnes en 

administrativ kontaktperson i hver kommune. Dette kan være 

folkehelsekoordinator etter modell fra Helgeland friluftsråd, eller annen person 

som den enkelte kommune finner formålstjenlig. 

 Styreleder informerte om arbeidet med medarbeidersamtale mellom styreleder, 

nestleder og daglig leder. Styreleder og nestleder skal ha to treff med daglig 

leder i løpet av året. Første gang gjennomført 15.10.2018 

 

 Styreleder orienterte også om sin arbeidsmåte og kontakt med daglig leder og 

prosjektleder. Han ønsker å være tett på, både for å lære men også for å utvikle 

sin rolle. Korte åpne linjer begge veier skal være regelen. 

  

Inger Monsen, Rødøy foreslår en logoendring. Det er et ønske om at logoen 

skal ha et blått felt nederst for å markere at Polarsirkelen friluftsråd har nær 

tilknytning til havet. Daglig leder bes om å utarbeide forslag i samarbeid med 

designfirma. Ny logo presenteres for årsmøtet, evt endring vedtas der. 

  

 Avslutningsvis holdt avgått styreleder Inger Monsen en takketale knyttet til 

sine år som medlem i rådet og som daglig leder. Hennes klare oppfordring var 

at rådet må fortsette arbeidet med oppsøkende virksomhet. Kontakt mot skoler, 

barnehager og andre organisasjoner har vært en gjennomgående suksessfaktor 

for rådet ute i kommunene. Daglig leder tar talen og oppfordringen til 

etterretning. 

 

 

 

Hemavan 16.10. 2018 

 

 

 

Pål Vinje, daglig leder 

 


