
Referat rådsmøte den 30.1.2019    
 

Sak 01/19 Referatsaker: 

Diverse referat fra daglig drift ble ikke gjennomgått da daglig leder ikke var tilstede på møtet. 

Prosjektoversikt, Rebekka / Pål, vedlegg 1: 

Rebekka hadde en gjennomgang av de prosjektene hun hadde oversikt over. Styret uttrykker 

generell tilfredshet med innsatsen og omfang, innhold av prosjektene. 

Regnskap 2018, muntlig orientering, vedlegg fremlegges senest i møtet: Redusert orientering 

da daglig leder ikke var til stede, men skriftlig fremlegg ser bra ut, og styret uttrykker 

tilfredshet med at vi er flinke til å hente inn ekstern finansiering på de prosjektene vi kjører.  

Status Storuman kommune, muntlig orientering, Pål: På bakgrunn av Rebekkas orientering 

mener styret at vi har forsøkt tilstrekkelig å få til en avtale med Storuman. Om det ikke 

kommer respons derfra, bør vi bare la den ballen ligge. 

Møte i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre: Rebekka redegjorde fra møtet med 

Nasjonalparkstyret, styret tar dette til orientering. 

Forslag årsmelding, vedlegg 2: Følgende bør rettes opp: 

- Punkt 3.2 mediearbeid. Skal det stå 2018 i stedet for 2017 

- Punkt 0.2 skrive en linje om at Rødøy har skiftet tilhørighet. (tilføyd pkt. 0.1) 

- Rådet utrykker på generell basis at vi skal jobbe nært opp mot kommunene. Stille opp 

på møter og representere friluftsrådet. 

- Forslag til årsmelding godkjennes – revidert legges fram for godkjenning på møtet i 

april. 

Innkjøp av jakker til rådsmedlemmer: Avventer at TellTur logo er klar. Jakker kan hentes 

etter det. 

Sak 02/19 Referat fra rådsmøte 28.11.19, vedlegg 3  

Referatet godkjennes 

Sak 03/19 Handlingsplan 2019, vedlegg 4 

Styret ønsker at daglig leder lager en sak angående ansettelse av Rebekka Braaten i fast 100% 

stilling. Dette settes videre opp som sak på neste møte i april. 



Styret ber om en klargjøring av hva som menes i ordlyden i første avsnitt om den langsiktige 

handlingsplanen – tas videre på møtet i april. 

Handlingsplan tas til orientering 

Sak 04/19 Møteplan 2019, behov for revisjon, vedlegg 5: Møteplan for 2019 vedtatt. 

Sak 05/19 Lønn daglig leder + prosjektleder., vedlegg 6  

Forslag til vedtak:  

Lønn justeres årlig i tråd med lønnsutvikling og lønnsoppgjør i kommunal sektor. Det åpnes 

videre for særskilte forhandlinger ved hvert hovedoppgjør. Normalt hvert annet år.  

Vedtatt 

Sak 06/19 Eventuelt 

Rådet ønsker en tydeliggjøring av at varamedlemmer også skal møte på de møtene der det 

også arrangeres rådsseminar. Normalt på møtet i januar og september. Tas videre i møtet i 

april. 

 

Referent Rebekka, redigert av Pål. 


