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Referat RÅDSSEMINAR OG MØTE 1 POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD 

 

Tid: 27. – 28.1.2020  

 

Til stede:  

Lars Petter Østrem, Lurøy kommune 

Aud Ringsø, Hattfjelldal kommune 

Kristine Monsen, Træna kommune 

Vegar Rabliås, Nesna kommune  

Kenneth Lifjell, Hemnes kommune 

Rebekka Braaten, administrasjonen 

Pål Vinje, administrasjonen  

 

 

27.1. - Seminar: 

 

Rådet hadde følgende seminarsaker: 

 

Rådsseminar del 1 – Hva er Polarsirkelen friluftsråd og hvordan arbeider vi.  

Organisering i dag og organisering fremover 

 Gjennomgang av vedtekter og handlingsplan 

Innledning ved: Pål Vinje og Aud Ringsø 

 

Rådsseminar del 2 – Prosjekter og strategi for perioden 

Gjennomgang av prosjektportefølje. 

Strategi for 4-års perioden.  

 

Seminaret hadde gode diskusjoner og det ble en ryddig og grei innføring for nye 

rådsmedlemmer. 

Rådet bre administrasjonen om å fremme endringsforslag der vedtektene sier at rådet skal 

konstituere seg selv. Dette for å sikre en mer sømløs overgang ifm valg av nye 

rådsmedlemmer.  

Det ble videre vedtatt at rådsseminaret til høsten i sin helhet skal vies til å utarbeide en ny 

langtidsplan og strategi for 2020 – 2023. 

 

Seminaret ble avsluttet med trugetur i strålende vintervær rundt Besvatnet. 
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28.1. – Rådsmøtet, Saksliste: 

 

Sak 01/20 Referatsaker: 

Diverse referat fra daglig drift. 

Regnskap 2019, muntlig orientering,  

Forslag årsmelding 

Vedtak: Rådet tar referatsakene til orientering med forslag til endringer i 

årsmeldingen som framkom i møtet. Enstemmig. 

 

Sak 02/20 Referat fra rådsmøte 3.12.19. 

  Vedtak: Referatet godkjennes. Enstemmig 

 

Sak 03/20 Prosjekter og Handlingsplan 2020 og videre. 

Vedtak: Rådet tar prosjektgjennomgangen og handlingsplanen til orientering. 

Endringer til handlingsplan utarbeides og fremlegges rådet for ny behandling 

på telefonmøtet i mars. Enstemmig 

 

Sak 04/20 Møteplan 2020, behov for revisjon. 

Følgende endring foreslått: Rådsseminar og rådsmøte i september flyttes til den 

21. – 22.9. Seminaret legges til Rana kommune. Administrasjonen for i 

oppdrag å finne egnet sted/lokaler. Enstemmig. 

 

Sak 05/20 Budsjettforslag 2020. 

Vedtak: Rådet tar budsjettframlegget til orientering. Rådet bre videre 

administrasjonen om å jobbe for å få redusert utgifter og øke inntekter for 2020 

og med formål å få på plass em strategi for å sikre langsiktige inntekter 

innenfor rådets hovedformål. Enstemmig. 

 

Sak 06/20 Bemanning Pf 2020 og videre fremover. 

Vedtak: Rådet tar orienteringen til etterretning. Det bør videre være et mål å 

oppnå grunnlag for 2 faste stillinger i 100% størrelse fremover. Enstemmig.  

 

Sak 07/20 Forslag fra Knut Berntsen om å opprette yrkes- og friluftsretta friluftslivscamp 

for ungdommer. 

 Vedtak: Rådet ber Knut Berntsen om å jobbe videre med prosjektet mot en 

realisering i 2020/2021. Enstemmig 

 

Sak 08/20 Anvisnings- og attestasjonsmyndighet for Knut Berntsen. 

 Vedtak: Knut Berntsen gis attestasjons- og anvisningsmyndighet for 

reiseregninger og andre utlegg for Rebekka Braaten og Pål Vinje. Enstemmig. 

 

Annet:   

- Forslag til endring av logo fremlegges årsmøtet i mai. 

- Det ble presisert at rådet ønsker en vedtektsendring som sier at rådet skal konstituere 

seg selv 

 

Hattfjelldal 28.1.2020 

 

 

 

Pål Vinje, daglig leder, ref.       Aud Ringsø, rådsleder 


