Årsmelding 2012

Årsmelding 2012 -3.6.2013

__________________________________________________________________________
Ofoten friluftsråd

Årsmelding 2012

Innholdsfortegnelse

side

1.

Tillitsvalgte og ansatte medlemmer i råd og administrasjon

3

2.

Organisasjonsarbeid

3.

Økonomi

4

4.

Folkehelsesatsing med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes
Handlingsplan for folkehelse 2007 - 2011

5

5.

Læring i friluft, Helsefremmende barnehager og skole

5

6.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

7

7.

Folkehelsetiltak rettet mot barn, ungdom og barnefamilier,

8

4

minoritetsgrupper, psykisk utviklingshemmede og voksne
8.

Utstyrslager

9

9.

Naturlos

9

10.

Kurs

10

11.

Informasjonsmedier

10

12.

Andre lavere prioriterte oppgaver der samarbeidsmuligheter, økonomi,
praktiske forhold har avgjort prioritering

10

13.

Representasjon

11

14.

Samarbeid med myndigheter, institusjoner og frivillige organisasjoner

11

Vedlegg
Regnskap 2012

Bilder:

Ordførerstur i Evenes. På tur ut fra Strandvannet
Familietur til Rundtind ved Dronninga

__________________________________________________________________________
Ofoten friluftsråd

Årsmelding 2012

1.

Tillitsvalgte og ansatte medlemmer i råd og administrasjon

Kommunemedlemmer
Kommunerepresentanter er oppnevnt i etterkant av kommunevalget høsten 2012.
Tabellen viser kommunerepresentanter pr. 13.12.12

Kommunerepresentanter politisk valgt:
KOMMUNE

REPR/VARAREPR

ADRESSE

Ballangen

styreleder: Tove Kvanmo
vara. Asle Spj Hansen
Styrerep: Sondre Markusson
vara: Ellen Rise
Styrerep: Rita Roaldsen
vara: Arild Åkenes
styrerep: Ingrid Stella Martenson

t-kvanmo@online.no
aslespj@balnett.no
smarkusson@gmail.com
ellen@kosmonaut.no
rita.roaldsen@gratangen.kommune.no
arildidar@hotmail.com
Ingrid.martenson.bortne@innovasjonno
rge.no
Gary.malay@narvik.kommune.no
Fred.hol@sigmanord.no
holofoten@gmail.com
Lindathgundersen@gmail.com
Sv-a-ber@online.no
Guande-a@online.no

Evenes
Gratangen
Narvik

Bortne

Tjeldsund

Tysfjord

vara: Gary Lee Maloy
Styrerep: Fred Åge Hol
vara: Linda Terese Gundersen
Nestleder: Svein Berg
vara: Guttorm Åsebøstøl

Ledelse
Styret i Ofoten friluftsråd hadde per 1.1.2012 fram til nå følgende sammensetning:
leder:
Tove Kvanmo
nestleder:
Svein Berg
medlem:
Rita Roaldsen
medlem
Ingrid Stella Martenson
medlem:
Fred Åge Hol
medlem:
Sondre Markusson
Fra kommunenes administrasjon møter fra:
Evenes:
Unn Kristin Laberg permisjon fra april 2013 møter Asbjørn Johansen
Ballangen:
Oddbjørn Dalsbø permisjon fra 1.1.2013
Gratangen : Anita Bjørkli Karlsen
Tjeldsund:
Esben Waage
Tysfjord:
Stig Eriksen
Narvik:
Randi Melgaard
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Administrasjon
Anne-Margrethe Roll har vært tilsatt som daglig leder i full stilling fra 01.02.2010 med
kontorsted Narvik, Enhet kultur. Før det var hun engasjert i 50 % stilling fra juni 2008 og
fram til 1.2.2010.
Nye kommuner
Gratangen kommune, kommunestyret behandlet opptak i Ofoten friluftsråd i april med positivt
resultat. Saken var til behandling i regionrådet 8.6. 2012.

Engasjement/ Prosjekter
Geir Bjernes engasjert i 70 % stilling til prosjektet, Kartlegging og verdisetting av
friluftslivsområder.
Bjørn Framnes engasjert i 20% stilling til prosjektet Helsefremmende skoler.
Sylvi Røssås har vært engasjert i 5 % stilling til prosjektet Helsefremmende barnehager.
Ragnhild Sandøy engasjert i 50% stilling til prosjektet fra 1.12.2012
Regnskapstjenester kjøpes fra Narvik kommune tilsvarende 12% stilling.

2.

Organisasjonsarbeid

Møteaktivitet Årsmøte
Årsmøtet til Ofoten friluftsråd i 2012 ble avholdt i Gratangen kommune, Kommunehuset
4.6.2012
Årsmelding 2011 til Ofoten friluftsråd ble behandlet av Ofoten Regionråd fredag
22.06.2012 Narvik Rica Hotell
Styremøter
Det er avholdt 3 styremøter i Ofoten friluftsråd i 2012.
Møtedatoer: 6.1. i Bogen, 4.6. Gratangen, 19.11 Narvik.
Det ble behandlet 34 saker i perioden.
Arbeidsmøte.
17.09.12 Ballangen
To saker ble drøftet.
Handlingsplan 2013 – 2016
Arbeidsplan 2013
Kontorforhold
Ofoten frilufsråd har kontorfellesskap med Enhet kultur, Kongensgate 46, i E-verkbygget.
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Overbygning
Ofoten friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.
Per 31.12.2012 var Friluftsrådenes Landsforbund paraplyorganisasjon for 21 interkommunale
friluftsråd. Friluftsrådenes Landsforbund er de interkommunale friluftsrådenes felles
talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. Friluftsrådenes Landsforbund
fordeler statlig driftsstøtte til friluftsrådene og legger til rette for kompetanseutvikling.
Vedtekter
Vedtekter ble godkjent av Ofoten regionråd 04.06.2009.
Vedtektene er fremmet for kommune og godkjent.
Tjeldsund
03.11.2009
Tysfjord
18.03.2010
Ballangen
24.09.2009
Narvik
20.05.2010
Evenes
28.09.2010
Gratangen
23.04.2012
Kommuner tilsluttet friluftsrådet
Daglig leder har jobbet aktivt for å øke antallet medlemskommuner til friluftsrådet. Årsaken til
dette er at kriterier som legges til grunn ved fordeling av administrasjonsstøtten er på
bakgrunn friluftsrådets størrelse og aktivitet. I den anledning er alle kommuner i
Sør-Troms region kontaktet og invitert til å delta i friluftsrådet. Saken har vært tatt opp til
behandling i styret til Sør -Troms regionråd. Sør -Troms regionråd har anbefalt
kommunene om å etablere et eget friluftsråd eller tilslutte seg Ofoten friluftsråd.
Prosessen fortsetter i 2013 mot alle kommunene i Sør-Troms.

3.

Økonomi

Drift av friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt
administrasjonstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund og driftsstøtte fra Nordland
fylkeskommune.
Administrativt tilskudd:
Kommunene
kr. 345.000
Nordland fylkeskommune: kr. 190.000,Friluftsrådene Landsforbund kr. 220.000,Totalt
kr. 755.000,-

4.

Folkehelsesatsing med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes
Handlingsplan for folkehelse 2011 – 2015

Fylkestinget i Nordland vedtok i desember 2007:
Nordland fylkeskommune, Handlingsplan folkehelsearbeid 2008-2011. Arbeidet med
revisjon av plan startet opp høsten 2012.
De interkommunale friluftsrådene i Nordland er framhevet som sentrale aktører i
handlingsplanen. Ofoten friluftsråd vektlegger folkehelsearbeid med utgangspunkt i
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Nordland fylkeskommunes vedtatte plan og har underskrevet samarbeidsavtale om
folkehelse med fylkeskommunen. Det er også signert samarbeidserklæring med
Folkehelsealliansen i Nordland. Ofoten friluftsråd satser særskilt på flerårige tiltak.
Barnehager og skoler i Ofoten
Barn og Ungdom i Natur på fritiden
Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i medlemskommunene
Naturlos utarbeidet en informasjonsbrosjyre som viser en oversikt over guidede
fellesturer i Ofoten og nabokommunene Gratangen og Skånland.
Tilrettelegging av møte- og rekreasjonsområder
I 2012 har vi drøftet og hatt møte vi sett nærmere på muligheten for å etablere en Geopark
i Ofoten. På bakgrunn av prosjektbeskrivelse er vi blitt tildelt kr 300' av Ofoten regionråd.
Det er utarbeidet prosjektbeskrivelser for tiltakene.
Alle prosjekt krever ekstern finansiering.

5.

Læring i friluft
Folkehelsetiltak:
Helsefremmende barnehage
Det er tre grunner til at barnehagen er blitt svært viktig i folkehelsearbeidet:
● De aller fleste barn går i barnehage. Med virkning fra høsten 2009 har alle barn i
Norge rett til barnehageplass i egen kommune.
● Barn som begynner i barnehagen når de er ett år, og har full plass, tilbringer ca.10.000
timer i barnehagen.
● Barnehagetida representerer en viktig tidsfase for holdningsdanning.

Med dette utgangspunktet har Ofoten friluftsråd tatt initiativ til en fireårig folkehelsesatsing retta
mot barnehagen. Prosjektet er et lærende nettverk og har tittel Helsefremmende
barnehage. Kommunene har oppnevnt følgende barnehager som prosjektbarnehager:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stollen barnehage, Ballangen
Emmenes barnehage, Narvik
Rallar’n barnehage, Narvik
Trollhaugen barnehage, Narvik
Bogen barnehage, Evenes
Liland barnehage, Evenes
Kanutten barnehage, Tjeldsund
Ramsund barnehage, Tjeldsund
Kongsvik barnehage, Tjeldsund

Hovedtema er: fysisk aktivitet, naturopplevelse og kost.
Prosjektet styres av ei gruppe der Nordland fylkeskommune, RKK Ofoten og Ofoten friluftsråd
og en representant fra barnehagene.
Engasjement i perioden 2012:
Barnehager:
● Gjennomført en felles temasamling i Narvik 23.2.2012 for nettverksbarnehagene i
Ofoten
Hovedtema: Kurs i kost ernæring.
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● 20.06 Grottetur med barnehagene i Tjeldsund i samarbeid med Holofotenguides. Dekt
kostnadene i forbindelse med turen, guide og transport.
● 14.9 Arbeidsavtale mellom Sylvi Røssås og Ofoten friluftsråd, Helsefremmende
barnehager 5 %
● Arrangert dagsseminar 16.10.12 med tema: sikkerhet og fysisk aktivitet. Hovedtema:
Hvordan ivareta fysisk aktivitet, sikkerhet og barn/unges helse i utetiden ved
barnehage og skole.
● Etterfulgt med nettverkssamling
● I perioden 24.10 til 4.11 Gjennomført dagsbesøk i alle nettverksbarnehagene hvor en
har fulgt opp barnehagene gjennom dagen i forhold til utviklingsmål og gjennomført
møte med den enkelte barnehage.
● Sluttført bygging av lavvo i Kongsvik og Emmenes ved hjelp av tilskudd over
spillemidlene. Anser prosjektene som ferdigstilt.
Folkehelsetiltak:
Helsefremmende skoler
Tiltaket omfatter ulike informasjons- og stimuleringstiltak basert på prosjektet Helsefremmende
skole.
Det er lagt opp til pedagogisk utviklingsarbeid i skole, formidling, erfaringsutveksling,
dokumentasjon og tilegning av ny kunnskap.
Det er 10 skoler med i nettverket
Engasjement i 2012:
● 8.6 Arbeidsavtale mellom Ofoten friluftsråd og Bjørn Framnes 20 % stilling. Prosjekt
Læring i friluft/Helsefremmende barnehager
● Gjennomført en dagsamling med tema: Kost/ Ernæring. 22.2
● Deltatt i folkehelsenettverk,” læring i friluft”, i regi av Friluftsrådenes Landsforbund
● Samling Lærende nettverk, Kart i skolen Gardermoen
● Samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund om utvikling av nettbasert pedagogisk
hjelpemiddel til bruk i planlegging av undervisnings opplegg ”Stedsbasert læring på
nett”. Lansering av programmet ble gjort på seminaret i Narvik 16.10.12
Økonomi:
Prosjektmidler tildelt fra:
Ofoten regionråd:
Nordland fylkeskommune
Friluftsrådnes Landforbund
regnskap viser

6.

kr.100000,kr. 200000,kr. 64000,-.
kr. 364.000,-.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Kartlegging av friluftsområder er et samarbeidsprosjekt mellom Ofoten Friluftsråd og
medlemskommunene. Kartleggingen bygger på modell utarbeidet av Direktoratet for
naturforvaltning (DN-håndbok 25), og finansieres ved egeninnsats, midler fra Nordland
fylkeskommune og Fylkesmann i Nordland. Etter endt kartlegging vil arealene i samtlige
Ofoten-kommuner være vurdert i forhold til friluftsbruk. Arealer som har attraksjon for
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friluftsliv vil bli kategorisert i forhold til ulik brukstype og verdi. Resultatene av
kartleggingen legges ut på felles www.kart.ofoten.no.
Kartleggingen er et femårig prosjekt fra 2009-2013.
Engasjement i perioden:
● Det er fattet vedtak om oppstart i:
o Tjeldsund
17.12.09
o Ballangen
26.03.09
o Tysfjord
18.03.10
o Narvik
20.05.10
o Evenes .
25.04.13
Arbeidet skjer i samarbeid med Fylkesmann i Nordland, Nordland fylkeskommune og
Statens Kartverk.
● I 2012 er registreringer i Narvik kommune digitalisert av Asplan Viak.
● Folkemøter arrangert i Tjeldsund i 2012 er totalt 3 møter. 24.4. Tjeldøya, 21.5
Fjelldal og Ramsund.
● Det er arrangert 2 planleggingsmøter
● Fylkesmannen i Nordland har bevilget i 2012 kr. 200.000,- til prosjektet.
● Folkemøter arrangert i Tysfjord i 2012 er totalt 3, i tillegg 3 arbeidsmøter 26.3 Arran,
Drag, 7.05. Drag.

7.

Folkehelsetiltak rettet mot barn, ungdom og barnefamilier,
minoritetsgrupper, psykisk utviklingshemmede og voksne

Målet med prosjektet er at målgruppen skal bli kjent i og med ulike naturmiljøer; fjellet, skogen,
fjæra og sjøen, sommer som vinter. I den forbindelse er det arrangert dagsturer hvor
målgruppen er invitert. Arrangementene er gjennomført i hovedsak samarbeid med lokale
foreninger.
Det er mottatt økonomisk tilskudd fra:
Friluftsrådenes Landsforbund kr 0,Ungdom i Natur
Nordland fylkeskommune kr. 40 000,-.
Friluftsrådenes Landsforbund kr. 70 000,Barn i Natur
Nordland fylkeskommune kr. 20 000,-.
Friluftsrådenes Landsforbund kr.0,Bacecamp
Direktoratet for Naturforvaltning kr 15.000,Barn og unge med funksjonsnedsettelse
Spillemidler FL kr.0,Aktivitetstiltak funksjonshemmede
Direktoratet for Naturforvaltning kr.16.000,- Minoritetsgrupper
● 1 tur/arrangement for psykisk utviklingshemmede 15.6 i Skjomen
● 4 turer/arrangement for minoritetsgrupper, 6.5., 8.7., 27.9., og 14.12.
● 2 leirer for ungdom, 1 for ungdom/voksne, seilkurs over 5 dager gjennomført
Basecamp. Der ble arrangert to leirer for ungdom i 2011. Den ene leiren ble arrangert 8 – 12.8 i
samarbeid med Narvik kommune enhet barn og unge 15 deltakere. Og den andre
leiren ble arrangert 12. - 14.9 i samarbeid med Narvik og Omegn turistforeneing 16
deltakere.
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Det ble også brukt mye tid på å planlegger for å arrangere Energikamp, 68 grader mininord. Det
var her et samarbeid med speiderforeningen i Narvik og Ballangen. Denne leiren ble
ikke realisert på grunn av at ingen deltakere meldte seg.
2 fisketurer for barnefamilier og ungdom.
● Turer /arrangement for barn, ungdom og voksne.

19.08
29.08
02.09

12.12

29.12

19.3. Isfiske Ballangen
12.3. Isfiske Drag, arrangert kurs i trygg ferdsel på is
2.3. Skileik i Beisfjord
8.3. Skileik i Kobberstadløypa
27.3 Skitur Trollhøgda
24.5 Fisketur
I mai Utsetting av O- poster på Ankenesfjellet
23.06 Grottetur, barn i natur
09.06 Ordførerens tur i Tysfjord Hellandsberg til Gevavatnet
Tur for barn og unge minoritetsbakgrunn i sameb med Hero mottak
Ordførerens tur i Narvik, 100 års bua ved Sirkelvatnet
Ordførerens tur i Tjeldsund, Forholtmarsjen
05.09. Ordførerens tur i Evenes kommune, Strandvannet
15.09. ordførerstur i Ballangen, Håfjellet
31.10 Mørketidstur til Førstevannet
10.12 Adventsarrangement på 4 H gård for funksjonshemmede barn og ungdom
Tur i Kobberstadløypa, med besøk av nissen
15.12 Adventsarrngement for funksjonshemmede eldre
28.12 Romjulsarrangement i Evenes, Strandvannet.
Familiearrangement i Kjøpsvik, med skøyte som hovedaktivitet

Gitt tilskudd til Evenes turlags trimprosjekt, ” Evenestrimmen” tiltak rettet mot
ungdom og bedrifter

8.

Utstyrslager
Utstyslageret er lokalisert til Narvik Sykehus, garasjer i sykehjemsfløyen. Det er skrevet
leieavtale med Narvik kommune for bruk av lokalene.
Drift og vedlikehold av utstyr pågår fortløpende det er utleie hele året, vår, sommer og
høst topper utleie av utstyr seg.
Reperasjon av Zodiak 17 fots gummibåt ble ikke utført i 2012. Det er tetting av hull som
gjenstår. Signaler fra Marina er at de anbefaler at dette ikke repareres da det vil være store
kostnader.
Utstyr: Supplert og innkjøpt av utstyr til utstyrslageret.
Økonomi, regnskap viser kr. 50.000,Tilskudd tildelt fra: NFK kr. 30 000,Sildvikmidler kr 10.000,Friluftsrådene Landsforbund kr. 10.000,-
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9.

Naturlos
Det ble i samarbeid med Narvik og Omegn Turistforening, Evenes Turlag, Kjøpsvik
turlag, Tjeldsund kommune og Ingolf Kvanndal, Terje Holtet, Nova Turlag ved Haugland
med flere utarbeidet en oversikt over 100 turer som ble arrangert med guide i regionen.
Turene ble samlet i en brosjyre. Brosjyren ble sendt til alle husstander i Ofoten i tillegg til
Gratangen og Skånland.
Økonomi, regnskap viser kr. 200.000,-.
Tilskudd:
Nordland fylkeskommune kr. 70.000,Friluftsrådenes Landsforbund, spillemidler. kr. 130. 000,-

10. Kurs
Klart det går 18.05. Målgruppe: Fritidskontakter og ansatte i boliger. Friluftsaktiviteter for
barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse.
12 deltakere.
Økonomi: Tilskudd kr. 10.000,- fra Friluftsrådnes Landsforbund
Seilkurs - Liland
Seilkurs for ungdom startet opp 20.6 og gikk over fem uker hvor en dag i uka var satt av til kurs.
Arrangørsted Liland. Gjennomført i samarbeid med Evenes Kystlag
Økonomi: tilskudd kr 5000,- fra Ofoten friluftsråd

11. Informasjonsmedier
Hjemmeside
Ofoten friluftsråds hjemmesider finnes på www.ofotenfriluftsrad.no Hjemmesiden
oppdaters og holde gjevnlig asjur. I tillegg til at administrasjon i friluftsrådet legger ut
informasjonom nyhetssaker gjøres dette også av administrasjon i den enkelte kommunene
om det som skjer i kommunen.
På siden legges ut nyheter som kurs, turer, aktiviteter, referater fra styremøter og fra de
ulike prosjektene og annet friluftslivsnytt.
Facebook
Ofoten friluftsråd etablerte facebook juni 2011.
Facebook er ikke blitt nytte gjordt slik som ønsket i 2012, ca 100 har vært innom og klikket liker siden.
Mediekontakt med aviser og radio
Før og etter arrangement kontaktes lokale aviser.

12. Andre lavere prioriterte oppgaver der samarbeidsmuligheter,
økonomi, praktiske forhold har avgjort prioritering
Geopark Ofoten
Etter å ha vært i Sokndal kommune 2011 på en ansattesamling i regi av Friluftsrådenes
Landsforbund og Dalane friluftsråd fikk vi her en orientering om Magma Geopark i
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Sokndal. Det slo meg da at Geopark kunne være noe for vår region. Vi har
landskapsformer, mineralforekomster og spennende geologi som er sentralt for en
Geopark. Men før vi kommer dit så er det mye som må på plass. Vi mangler blant annet
infrastruktur i forhold til tilrettelegging for reiseliv, kunnskapsoverføringer og forskning
utdanning.
Jeg tok dette opp med styret og leder for Ofoten regionråd. På Friluftsrådet ønsker fortsatt å ha
prosjektledelsen av geoparkprosjektet, men det er av stor betydning at en i tidlig fase får
en optimal forankring i prosjektets styringsstruktur. Friluftsrådet ser behovet for at
kommuner og regionrådet har et aktivt eierskap i prosjekt.
Styrevedtak fra Ofoten friluftsråd
Ofoten friluftsråd retter en forespørsel til Ofoten regionråd vedrørende kommunenes og
regionrådets forankring og styringsstruktur til geoparkprosjektet.
Dette vil også gjelde for Statskog, Nordland fylkeskommune og sentrale næringsaktører.
bakgrunn av positive tilbakemelding startet arbeidet med å utarbeide et skisse til
prosjektplan.
22.2 inviterte vi interesseorganisasjoner til møte. Målet for møtet: Er det interesse for
etablering av Geopark i Ofoten. Det viste seg at det har vært flere lignende prosjekt de
siste årene. Resultatet etter møtet var at det ble satt ned og etablert to arbeidsgrupper, En
gruppe skulle utrede etablering av stier og løyper og en gruppe skulle se på etablering av
geopark. Friluftsrådet leder begge gruppene.
Styringsgruppa for løyper har hatt 3 møter 26.03., 26.04., 22.05.
Kommunevise arbeidsgrupper har i perioden hatt 5 møter i perioden.
Det ble utarbeidet prosjeket beskrivelse og oversendt søknad på merking og skilting av løyper til
Ofoten regionråd om tilskudd. Søknaden ble ikke innvilget tilskudd..
Arbeidsgruppa for erablering av Geopark har hatt to møter. I same periode.
Desember 2012 ble prosjektleder i 50 % stilling engasjert for å ta prosjektet videre. Mandat:
Utarbeide prosjektplan, søke om tilskudd, arrangere arbeidsseminar april 2013,
tilrettelegge for infrastruktur, utarbeide søknad om opptak.
Samarbeidsprosjekt med kommunene, anlegg
Tiltak: Oppgradere eksisterende traser.
Evenes Bogen ”Strandvatnet for alle”. Samarbeid med Evenes kommune. Det ble sendt
søknad om spillemidler til prosjektet, skifting av lysarmatur og oppgradering av turvei.
Søknaden ble i 2012 tildelt tilskudd til skifting av lysarmaturer. Det ble skiftet ut noen
lysarmaturer forbi gapahuken.
I 2012 har vi hatt to arbeidsmøter hvor en har laget statusregnskap på lysarmatursøknad
og utarbeidet fornyet søknad om tilskudd på oppgradering av turvei.
Narvik ”Turvei til Tøttadalen”, samarbeid med Narvik kommune.
Narvik kommune via OF har engasjert SWECO om å gi en uttalelse angående sikring av tursti i
Tøttadalen. Vedlagt følger rapport, bilder og kostnadsoverslag på to alternativer kr. 1.300'
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Sendt tre søknader om tilskudd på Sildvikmidler i 2012. totalt kr.600'
Fjerning av bergnabb innvilget med kr. 25’
Opparbeiding av trase til Førstevatnet innvilget med kr. 20’
Narvik Vassvik Opparbeiding av bade- og rekreasjonsområde tilpasset
funksjonshemmede. Søkt tilskudd fra Sildvikmidler, tildelt kr. 20.000,- tilskuddet satt på
fond da det er mangler kr 20.000,- til fullfinansiering. Arbeidet ble påbegynt i 2012
samarbeid med Narvik båtforening.
Økonomi: Etablering møte-Bade og Grillplass HC tilpasset kr. 5’

Narvik, Jaklamyra Oppgradering av samlingsplass med grill, bord og benker. Tilskudd til
gapahuk som er satt opp av ansatte ved Jaklamyra barnehage.
Økonomi: Rehabilitering av grillplass på Jakla kr. 10’
Kjøpsvik ”Utstyrbu i Elvedalen i Kjøpsvik”. Samarbeid med Idrettslaget. Søkt om
tilskudd over spillemidler, søknaden ble ikke innvilget. Friluftsrådet finansierte utstyrsbua
med kr. 40’
Ballangen Etablering av fiskebrygge ved Børselva. Vi har fått forespørsel fra
Ballangsmark grunneierlag om å være behjelpelig med å utarbeide søknad om tilskudd til
prosjektet. Friluftsrådet var på to møter sist år samt befaring av området.
Gratangen Laupstad. Rehabilitering, oppgradering og tilrettelegging av eldre lysløype.
Anlegget ønskes i en slik stand at det er mulig å kjøre tur med barnevogn og at det er lagt
til rette for rasteplasser med bord, benker, grillplass og gapahuk langs løypa. Løypa bør
skiltes fra veien.
Sammenhengende sykkelveinett i Narvik
Prosjektgruppe sammenhengende sykkelveinett i Narvik
Oppstart av arbeidet 13.12. Friluftsrådet representerte frivillige organisasjoner.
Naust i Vassvik
Ofoten friluftsråd tilskrev 22.6 Narvikgården vedr. disponering av naust/ nausttomt i Vassvik.
På bakgrunn av friluftsrådet sin aktivitet rettet mot vann, bruk av båter, har friluftsrådet
behov for n aust til lagring av båter og båtutstyr. Brevet er purret på. Vi har ennå ikke fått svar.

Høringsuttalelser og involvering i planarbeid
● Høringsuttalelse
Tilskudd 2012 fra NFK,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grunnstøtte til drift
kr. 190’
Partnerskapsmidler omsøkt
kr. 200’
GPS klassesett nyttes i undervisningssammenheng og til utlån
Hammer og meisel til barnehagene, øke interessen for bergarter og mineraler.
Barn i Natur
kr. 20.
Ungdom i Natur
kr. 40’
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7.
8.
9.
10.
11.

Naturlos
kr. 30’
Barn og unge med funksjonsnedsettelser, tilskudd over DN post 74
Friluftsaktiviteter for minoritetsgrupper, tilskudd over DN, post 74
Kurs i Jolleseiling tilskudd over DN, post 74
Leir for funksjonshemmede ungdom Klart det går 13 – 20 år

kr.25’
kr. 21’
kr.30’

Tilskudd 2012 fra FL 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administrasjonsstøtte 2012
Innkjøp av utstyr
Barn i Natur
Ordføres tur
NaturLos
Utstyrsbod, Tysfjord
Klart det går
Samarbeid frisklivssentraler

kr. 205
kr. 10’
Deler av beløpet overført til Naturlos
kr. 50’
kr. 170’
Avslag
kr.10’
kr.10’

Tilskudd Sildvikmidler for 2012
1. Oppgradering av turvei Tøttadalen
2. Grillplass Vassvik
3 Etablering av grillplass Jakla
4. Prosjektering av Sprenging og tilrettle kr. 25’
5. utstyr til utlån

kr. 20’
kr. 5’
kr. 10’
kr. 10’

Skjønnsmidler
kr.200’
Partnerskapsmidler Ofoten kr.100,- per år over 4 år

13 Representasjon

Leder og andre styrerepresentanter har deltatt på:
8. - 9.02 Styreledersamling på Gardemoen i februar
Årsmøtet i FL 14 - 15. juni i Bodø
-

25.11 Møte med Styreleder Henry Tendenes FL, Tjeldsund Kro Ref., vedlagt
29.12 Arrangement i Bogen. Vandring til innerenden av Strandvannet ETL
- 29.12 Arrangement i Kjøpsvik. Med skøyte på dagsorden KI
15.09 Ordfører tur i Ballangen Huldreheimen i Håfjellet
02.09 Ordførers tur i Tjeldsund Forholtmarsjen

14 Samarbeid med myndigheter, institusjoner og frivillige organisasjoner
Daglig leder har deltatt på:

●
●
●

●
●

- 18.12 Arbeidsmøte på Drag. Kartlegging og verdisetting
14.12 Innkalt til AU møte til Ofoten regionråd. Orienter om status i friluftsrådet.
13.12 Arbeidsmøte sammenhengende sykkelveinett
12.12 Arrangement for barn i Kobberstadløypa, Ake og ski på dagsorden
Personalmiljømøte sammen med Kultur
7.12 Befaring av båter, spisser og joller, som ligger på lager hos LKAB ved Leif Ivar
Akselsen. Friluftsrådet er tilbudt å få båtene. Melding er sendt til Evenes kystlag og
Gratangen Båtmuseum
Turer i Naturlos ca 100 turer gjennomført i 2012
14.11 Møte i Folkehelsealliansen i Nordland, Bodø
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

13.11 Møte i arbeidsgruppe for Sildvikmidler
07.11 Møte med Narvik Fredssenter vedrørende volanitærer som er i Narvik
06.11 Møte i Gratangen, Tema veiledning i utarbeiding av søknad om tilskudd til
oppgradering og tilrettelegging av anlegg for aktivitet
05.11 Møte i Tjeldsund Kartlegging og verdisetting
02.11 Møte med Inovasjon Norge – se på tilskudsmulighet
31.10 mørketidsarrangement for barn, god deltakelse
30.10 oversendt søknad om skjønnsmidler Kartlegging og verdisetting
29.10 oversendt søknad til Regionrådet om midler til Geopark prosjekt
29.10 møte med Narvik fredssenter
26.10 møte med Ofoten Regionråd
25.10 møte med Narvik kommune Frisklivssentraler
23.10 arrangement for dem over 55+
22.10 Sonemøte på Storjord Kartlegging
19.10 Arbeidsmøte på Hol Kartlegging Tjeldsund
18.10 Arbeidsmøte i Evenes Geopark Spor langs sporet
16.10 Arrangere seminar ”Sikkerhet og fysisk aktivitet barn og unge”
15.10 Befaring Tøttadalen til stede Sweco og Betongrenovering
09 og 10.10 Sammenhengende sykkelveinett Prosjektgruppe
18 – 21.09 Ansattesamling i Rogaland
13.09 Arbeidsmøte i Geopark prosjektet
05.09. oppstart i prosjektet sammenhengende sykkelveinett
05.09 Ordførers tur i Evenes, Strandvatnet Gapahuken
29.08 Ordførers tur i Narvik «100 årsbua» ved Sirkelvatnet
Orientert kommunestyrene om friluftsrådets arbeid alle foruten Ballangen
Grenseledtur 9. – 13. august avlyst på grunn av få påmeldte
Møte 20.6 med Eystein Markusson og Tove Kvanmo. Styreleders oppgaver
18.-21.06 Fra fjærmakk til sjøkaptein, Båtførerprøven
14. - 15. juni 2012 Landskonferanse friluftsliv i Salten i Bodø «Hvor langt skal vi gå».
9.6 Ordførers tur i Tysfjord
30.05 Arrangere kurs ”Klart det går” i Narvik. Målgruppe: Fritidskontakter og ansatte i
bolige. Tilrettelegge friluftsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse.
22.05 Tur til Førstevannet, bål som tema.
Møte med Gratangen kommune
28.03. Fagdag på Gardermoen Tema: Frisklivssentraler.
23.4 og 15.5 Befaring i Vassvik, Narvik i forbindelse med leie av naust og opparbeiding av
bade og rekrasjonsområde. Slåttvik opparbeiding av UU møteplass med adkomst ned til sjøen.
Deltakere Narvik gården, Narvik kystlag og representant for barenhagene.
22.05 Barn i Natur Tema; barn lager bål
20.-21.3. Deltatt Folkehelsekonferanse i Bodø.

● 14.3 Naturlosmøte
● Topptur for ungdom, bestigning av Lilletind ved Dronninga, 9 deltakere
●

Topptur for ungdom, bestigning av Spanstind, 15 deltakere.
12.03 møte med Midt-Troms friluftsråd.
Skitur Trollhøgda 12 deltakere
22.02 Møte angående interesse for etablering av Geopark i Ofoten
15.02 Arrangert nettverkssamling Helsefremmende skoler Tema: «Ernærng/Kosthold»
31.01 møte planlegging oppstartsmøte Geopark
15.01 Oppstart kartlegging i Tysfjord
Læring i friluft Molde

__________________________________________________________________________
Ofoten friluftsråd

Årsmelding 2012

15.

Ofoten Friluftsråd har videreført samarbeid med (uprioritert rekkefølge):

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Direktoratet for Naturforvaltning
Helsedirektoratet
Kulturdepartementet
Fylkesmann i Nordland
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Friluftsrådenes Landsforbund
De tre øvrige friluftsrådene i Nordland, Salten, Polarsirkelen og Vesterålen.
Friluftsrådene i Troms, Ishavskysten og Midt-Troms
Narvikgården
Kommunene i Ofoten
Statens Kartverk
Statskog Narvik og Målselv
Destinasjon Narvik
Forum for natur og friluftsliv i Nordland
RKK Ofoten
Evenes Turlag
Narvik Skiklubb
Ballangen (Idrettslag)
4 Ballangen Speiderforening
4H Tjeldsund
Bjerkvik Idrettsforening
Ankenes Alpinklubb
Narvik Røde Kors
6 Narvik speiderforening
Norsk Folkehjelp
Narvik Båtforening
Narvik Kystlag
Narvik og Omegn turistforening
Narvik og omegn Jeger og fiskeforening
Unge Kvinners Sanitetsforening avd. Narvik
Evenes Syns og Mestringssenter
Evenes Idrettslag
Evenes Kystlag
Drag Arrangement
Museum Nord, Ballangen, Tysfjord og Narvik
Ballangen (turlag)
Ballangen Jeger og fiskeforening
Kjøpsvik Trimgruppe
Myklebostad grendelag
Fjelldal LHL
Hol Ofoten guides
Nova turlag
Lavangen turlag
andre

vedlegg:
Regnskap 2012
Regnskapsrapport KomRevNord Læring i friluft.
Rapport fra SWECO Tøttadalen

__________________________________________________________________________
Ofoten friluftsråd

Årsmelding 2012
Brev til Narvikgården vedrørende Naust, svar mottatt
Tilskrevet Nordkraft vedrørende tilskudd til Naturlos, ikke fått svar

Narvik 24.05.2013
Tove Kvannmo
Styreleder

Anne-Margrethe Roll
daglig leder
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