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Polarsirkelen friluftsråd 

Polargievlien ålkoejielederaerie       
Moveien 24, 8700 Nesna 

Telefon 94161362 

E-post polarsirkelen@friluftsradet.no 

http://www.polarsirkelen-friluftsrad.no/ 

 

 

 

Til medlemmer, varamedlemmer i Polarsirkelen friluftsråd 

 

Rana kommune: Elin Dalseng Eide 

Træna kommune: Kristine Monsen 

Hattfjelldal kommune: Aud Ringsø 

Hemnes kommune: Felicia Skreslett Smalsundmo 

Lurøy kommune: Lars Østrem 

Nesna Kommune: Vegar Rabliås 

 

Kopi til: Varamedlemmene Olav Nyjordet, Heidrun Vollan, Kenneth Lifjell, 

Marianne Ø. Aasvik, Kristian Sivertsen, Gunn Eliassen 

Medlemskommunene v/ordførerne og rådmenn  

Konsultativt medlem Statskog, Nordland 

Konsultativt medlem Rana Turistforening 

Konsultativt medlem FRIKULT as 

Konsultativt medlem Sijti Jarnge 

Rebekka Braaten, Pf 

 

 

FL, NFK, Helgeland friluftsråd 

 

 

Referat fra rådsmøte og seminar 

 
Tid: Tirsdag 24.11. 2020 kl. 1300-1500  

Sted: Teams 

 

Til stede: 

Rebekka Braaten, Pål Vinje, administrasjonen 

Aud Ringsø, Hattfjelldal kommune 

Felicia Skreslett-Smalsundmo, Hemnes kommune 

Vegar Rabliås, Nesna kommune (deler av møtet) 

Lars Petter Østrem, Lurøy kommune 

Gunn Eliassen, Træna kommune 

Olav Nyjordet, Rana kommune 

Magnus B. Brattli, Statskog (deler av møtet) 
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23/20 Orienteringssaker  

Rebekka og Pål orienterer fra den daglige driften i administrasjonen. 

 

 Vedtak: Rådet tar gjennomgangen til orientering, enst. 

 

24/20 Langtidsplan, vedlegg 1 

  

Vedtak: Tillegg til langtidsplan for 2020-2023 fremkommet i møtet 

innarbeides. Planen legges frem til endelig godkjenning i januarmøtet. Enst. 

 

25/20 Partnerskapsavtale Vefsna regionalpark, vedlegg 2 

 

 Vedtak: Polarsirkelen friluftsråd ønsker ikke partnerskap, men vil være en 

aktiv samarbeidspartner til Vefsna regionalpark i relevante saker. Enst. 

 

26/20 Kommunekontakter, vedlegg 3 

  

Vedtak: Fremlagt plan for kommunalt kontaktutvalg godkjennes. Enst. 

 

27/20 Kommunalt friluftslivsfond, vedlegg 4 

  

Vedtak: Plan for kommunalt friluftslivsfond godkjennes. Kriterier for tildeling 

fra fondet utarbeides til behandling i januarmøtet. Enst. 

 

28/20 Helsefremmende skole, vedlegg 5 

  

Med bakgrunn i friluftsrådets vedtekter og den usikkerheten som ligger i 

prosjektet ønsker ikke Polarsirkelen friluftsråd å ta prosjekteierskap for en 

interregsøknad. Arbeidet med Helsefremmende skole, blant annet gjennom 

kriteriene som legges til grunn for at en skole skal kunne kalle seg 

helsefremmende, har i for liten grad tatt opp i seg friluftsliv både som tiltak og 

grunnlag til at det vil være naturlig for friluftsrådet å eie dette prosjektet. 

 

Vedtaket sier videre at prosjekt helsefremmende skole er et viktig og godt 

prosjekt som friluftsrådet ønsker å være en part i fremover. Dette begrunnes i 

at prosjektet er en viktig arena for å løfte frem friluftsliv og fysisk aktivitet i 

natur som helsefremmende tiltak i skolen. Enst. 

  

29/20 Referat septembermøtet, vedlegg 6 

  

Vedtak: Referat fra møtet den 21.9. godkjennes. Enst. 

 

30/20 Årets friluftsentusiast, vedlegg 7 

  

 Vedtak: Ellen-Karin Kolle fra Lurøy kommune velges ut som årets 

friluftslivsentusiast for 2020 
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Eventuelt 

 

Innkjøp av jakker til varamedlemmer. (Forslag fra Olav Nyjordet) 

 

Vedtak: Administrasjonen får ansvar for å kjøpe inn jakker til varamedlemmer i rådet 

Utgifter dekkes over adm.budsjett. Enst. 

 

 Partnerskap ONK (innkommet adm.) 

 

Saken ble ikke realitetsbehandlet, da det ikke foreligger en konkret forespørsel.  

Men en videre behandling av saken bør evt ses i sammenheng med sak 25/20. 

 

 Sak 19/20 videre behandling 

 

 Rådet ber administrasjonen legge et videre arbeid med sak 19/20 på is inntill videre. 

 

 Møteplan 2021 

 

Møteplan ble ikke behandlet i møtet. Administrasjonen fikk i oppgave å legge inn 

forslag til møteplan for 2021 i referatet for godkjenning i etterkant. 

 

Forslag til møtedatoer : 

 

  25. -26.1.  Rådsmøte + seminar (sted : Nesna ?) 

  13.4.  Teamsmøte – årsmøteforberedende møte 

  12.5  Årsmøte 

  20.-21.9 Rådsmøte + seminar (sted : Træna ?) 

  23.11.  Teamsmøte 

   

   

 

 

 

 

 

 

Nesna 24.11.2020 

 

 

 

 

 

Pål Vinje, daglig leder. 


