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Polarsirkelen friluftsråd 

Polargievlien ålkoejielederaerie       
Moveien 24, 8700 Nesna 

Telefon 900 200 64 

E-post pal.vinje@friluftsradet.no 

www.friluftsrad.no/polarsirkelen/ 
 

 

 

Referat fra rådsmøte i Polarsirkelen friluftsråd, Jektvik, 23.-24. januar 2018. 

 

Til stede: 

Inger Monsen, Rødøy kommune 

Gunnhild Forsland, Nesna kommune 

Kjell Ivar Vestå, Lurøy kommune 

Aud Ringsø, Hattfjelldal kommune 

Kristine Monsen, Træna kommune 

 

Meldt forfall: 

Sissel Lillebjerka og Christer Skreslett, Hemnes kommune 

Anette Fosse, Rana kommune 

Marianne Østvik, Lurøy kommune 

Jan Erik Paulsen, Nesna kommune 

Gunne Eliassen, Træna kommune 

Stig Andre Brennhaug, Hattfjelldal kommune  

 

Til stede fra administrasjonen: 

Rebekka Bruvold Braaten, Pf 

Pål Vinje, Pf 

 

Spesielt invitert 

Victoria Schreiner, prosjektmedarbeider «Friluftsliv som metode i frisklivsarbeidet» 

 

Seminar del 1: 

Victoria Schreiner og Pål Vinje redegjorde for prosjekt «Friluftsliv som metode i 

frisklivsarbeidet».  

Utfordringer for det videre arbeidet innenfor feltet: 

- Hvordan styrke friluftslivet? 

- Hvordan spre tiltaket ut i kommunene? 

 

• Viktig med informasjon ut til kommunene og det politiske nivået, om innhold og ikke 

minst effekten av ungdommers møte med natur, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

• Initiere flere brukergrupper, utenom de faste tidene, for å fange opp ungdommer fra 

distriktene 

• Utvide til lengre turer av mer friluftlivsmessig kvalitet 

• Utfordring å få forankret opplegget til alle behandlere innenfor BUP – 

informasjonsrunde der Pf også er med 

 

Konklusjonen var at rådet ba administrasjonen om å søke midler fra fylkets folkehelsemidler 

til følgende tiltak rettet mot elever i 5. – 10.trinn: 
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Tiltak inn mot skolene rettet spesielt mot elever som faller utenfor det tradisjonelle tilbudet i 

kroppsøving og vaglfagstilbudet innenfor friluftsliv. Å skape et lavterskeltilbud med 

hovedvekt på forebygging og med mål om mestringsopplevelser i natur og sosial integrering 

og fysisk aktivitet. 

 

Grunnlagskunnskap som må på plass: 

 

- Frafall i kroppsøving, hvordan er situasjonen i kommunene? 

- Hvem velger valgfagstilbudet i friluftsliv og hvorfor? 

- Hvordan få i gang tiltak innenfor skolens ressursrammer og hva må evt tilføres av 

ressurser og kompetanse/kurs. 

 

Seminar del 2: 

 

Rebekka og Pål redegjorde for status for Polarsirkelen natur- og friluftsskoles utstyrshenger 

og presenterte opplæringsprogrammet. Pga av værforhold ble det ikke gjennomført praktisk 

opplæring i bruk av hengeren og hengerens innhold. 

 

Sak 01/18 Referatsaker 

Fremlagte referatsaker ble tatt til orientering, enst. 

 

Sak 02/18 Referat fra rådsmøte 17.11.2017 

Referatet godkjent med de endringer som fremkom i møtet, enst. 

 

Sak 03/18 Revisjon av avtale mellom Nesna kommune og Polarsirkelen frilufftsråd 

Ny avtale godkjennes, enst. 

 

Sak 04/18 Ansettelse av ny daglig leder – arbeidsprosess i arbeidsgruppa 

Ansettelsesutvalg består av: 

 Inger Monsen 

 Aud Ringsø 

 Christer Skreslett 

 Gunnhild Forsland 

Ansettelsesutvalget starter arbeidet med utlysningstekst basert på tidligere tekst som bes 

revidert av konstituert daglig leder. Det tas sikte på utlysning før sommeren og 

intervjuer/ansettelse tidlig høst for tiltredelse 1.1.19. enst. 

 

Sak 05/18 Bemanningssituasjonen 2019 og videre. 

Konstituert daglig leder skal jobbe for å oppnå finansiering iht vedtak i sak 37/17. Mulige 

kilder/prosjekter avklares med Knut Berntsen. 

Dersom finansiering viser seg vanskelig, eller dersom en ikke oppnår full finansiering vil 

rådet komme tilbake til alternative forslag. 

Målsetting for 2019 og videre er 2,5 årsverk, der 1 årsverk (2 x 0,5) skal være 

prosjektfinansiert. Langsiktig mål bør være 2 faste årsverk. enst. 

 

Sak 06/18 Langsiktig handlingsplan. 

Langsiktig handlingsplan legges frem for behandling i årsmøtet med de endringer som 

fremkom i møtet. enst. 

 

Sak 07/18 Polarsirkelen friluftsråds vedtekter 

Vedtekter legges fram for årsmøtet med de endringer som framkom i møtet, enst. 
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Sak 08/18 Delegasjonsreglement for Polarsirkelen friluftsråd 

Delegasjonsreglement med de endringer som framkom i møtet, tas inn i en 

styrelederperm/styremedlemsperm. Rådet ber administrasjonen utarbeide slike permer på 

bakgrunn av innspill fremkommet i møtet. enst. 

 

Sak 09/18 Videre engasjement i Helsefremmende skoler 

Polarsirkelen friluftsråd skal ta en aktiv rolle innenfor Helsefremmende skoler på Helgeland. 

Hovedoppgaven i dette arbeidet skal følge vedtektenes §1 Formål. 

 

Eventuelt: 

 

Til sak 40/17. Telefonmøte den 11.4. utsettes til den 13.4. 

 

 

 

 

Nesna 29.1.18 

 

 

Pål Vinje, referent. 

 

 

 

 


