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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: Marianne Østrem Aasvik 

Nesna kommune: Gunnhild Forsland 

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

Jan Erik Paulsen, Gunn Eliassen 

Medlemskommunene v/ordførerne og rådmenn  

Konsultativt medlem Statskog, Nordland 

Konsultativt medlem Rana Turistforening 

Konsultativt medlem FRIKULT as 

Konsultativt medlem Sijti Jarnge  

FL 
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Salten og Helgeland friluftsråd 

 

Referat fra rådsmøte og rådsseminar i Hemnes, 24. – 25.september. 

 

Til stede: Fra administrasjonen, Rebekka Braaten og Pål Vinje 

  Marianne Østrem Aasvik, Lurøy kommune 

  Kristine Monsen, Træna kommune 

  Gunnhild Forsland, Nesna kommune 

  Sissel Vintersol Lillebjerka, Hemnes kommune 

  Aud Ringsø, Hattfjelldal kommune 

 

 

Sak 17/19 Orienteringssaker 

Pål og Rebekka orienterte om den daglige driften i administrasjonen + diverse 

fra deltagelse i møter og konferanser.  

 

Sak 18/19 Referat fra rådsmøtet 16.4.2019 

  Vedtak: Referat godkjent 

 

Sak 19/19  Prosjektgjennomgang 

Vedtak: Prosjektgjennomgang tas til orientering. Rådet poengterer at en slik 

gjennomgang er viktig for å forstå omfanget av friluftsrådets engasjement og 

funksjon i medlemskommunene. Det er viktig at oversikten over prosjekter 

oppdateres etter hvert som de avvikles og ette hvert som nye kommer inn. 
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Sak 20/19 Bemanningssituasjonen i friluftsrådet (unntatt offentlighet) 

  Rådet tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 21/19 Rent hav Helgeland, orientering 

Vedtak: Rådet tar prosjektgjennomgangen til orientering. Dette er et stort og 

viktig prosjekt for rådet. Hemnes kommune bør følges opp med tiltak for å øke 

aktiviteten. 

 

Sak 22/19 Trygt hav Helgeland, orientering 

Rådet tar prosjektgjennomgangen til orientering. De verdsetter samarbeidet på 

tvers av friluftsrådene på Helgeland, og ser på prosjektet som svært viktig og 

relevant for nettverksarbeidet inn imot særlig skolene på Helgeland. 

 

Sak 23/19 Friluftslivets ferdselsårer, orientering 

Pål orienterte om saken og saksgang videre i 2019/20. Rana, Nesna og Træna 

skal jobbes med i 2019, der Ranas plan skal ferdigstilles innen 1.12. For 2020 

skal arbeidet videreføres i Lurøy, Hemnes og Hattfjelldal. Rådet ser på 

prosjektet som viktig for å komme i dialog og samarbeid med både 

administrativt og politisk nivå i kommunene. 

 

Sak 24/19 «Polarsirkelen leirskole» 

  Pål og Rebekka orienterte om ideskisser og arbeidet så langt. 

Vedtak: Rådet gir sin tilslutning til at administrasjonen jobber videre med dette 

prosjektet mot en mulig iverksetting høsten 2020. Det ble bedt om at flere 

aktuelle lokaliteter utredes i det videre arbeidet. Den skisserte faglige profil 

rettet mot hav, kyst og trygg ferdsel og svømming utendørs videreføres i 

arbeidet. 

 

Eventuelt: Nye rådsmedlemmer 

Det bør jobbes både fra administrasjonen og fra representantene i rådet for å 

rekruttere gode friluftslivspolitikere inn i det nye rådet som skal konstitueres 

etter årsmøtet i 2020. 

 

Seminardel: 

 

Det ble gjennomført en teoretisk innføring og praktisk aktivitet i emnet Coasteering og 

utendørs svømming og livredning. Gode innspill og aktiv deltagelse fra «nesten» hele rådet. 

Det er viktig at rådet gjennom seminardelen får et dypere innblikk i- og forståelse for de 

prosjektene vi jobber med. Dette bør videreføres og det bør jobbes med at også 

vararepresentanter deltar på disse samlingene. 

 

Ellers takker vi for oss i Hemnes. Fantastisk service, mat og fasiliteter både hos Mileperlen 

Gallerihotell, Sans for smaken kafe og Albertines Hus. 

 

Nesna 3.10.2019 

 

 

 

Pål Vinje, daglig leder 


