Narvik, 6.2.2013

Protokoll - Styremøte 01/2013 Ofoten friluftsråd

Informasjon og sakoversikt med vedtak
Sted: Narvik kommune, E-verkbygget, 2. etg.
Tid: 1100 – 1530
Dato: mandag 05.02.2013
Tidsramme
kl. 11.00
kl. 11.30
kl. 12.00
kl. 15.30

Styremøte
Lunch
Styremøte
Slutt

Til stede:
Esben Waage, Svein Berg, Stig Eriksen, Unn Kristin Laberg, Ingrid Stella Martenson Bortne, Randi
Melgaard, FNF – Erik Johan Kimsaas, Tove Kvanmo, Anne-Margrethe Roll

Forfall: Fred Åge Hol, Rita Roaldsen, Sondre Markusson, Linda Therese Gundersen, Arild Åkenes,
Ellen Rise, Anita Bjørkli Karlsen,
Skånland kommune invitert: ikke møtt
Ofoten regionråd: Eystein Markusson, ikke møtt

Vennlig hilsen
Tove Kvanmo
Leder

Anne-Margrethe Roll
daglig leder

Vedlegg:
Saksliste med vedtak
Arbeidsplan 2013

Kopi:

Ballangen-, Evenes-, Gratangen-, Narvik-, Tjeldsund- og Tysfjord kommune v/ordfører og varaordfører og
friluftsrådets hovedkontakter. Skånland, Salangen, Lavangen,
Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Friluftsrådenes Landsforbund, Direktoratet for
Naturforvaltning

Saksliste
1

Saker til informasjon

Sak 1/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 2/13
Godkjenning av referat fra OF-møte 03/12
Referat fra OF-møte 19.11.2012 i Narvik, E-verkbygget
Vedtak:
Referat fra OF-møte 19.11.2012 godkjennes.
Sak 3/13
Referatsaker
Forkortelser:
OF: Ofoten friluftsråd
OR: Ofoten Regionråd
S-TR: Sør-Troms Regionråd
FL: Friluftsrådenes Landsforbund
NFK: Nordland Fylkeskommune
FM: Fylkesmannen i Nordland

Aktivitet i perioden.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

-

25.11 Møte med Styreleder Henry Tendenes FL, Tjeldsund Kro Ref., vedlagt
Handlingsplan 2013 – 2016, vedlagt
Arbeidsdokument resultat av arbeidsmøte i Ballangen 17.09, vedlagt
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
- 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
- 12.12 Arrangement for barn i Kobberstadløypa, Ake og ski på dagsorden
- 13.12 Arbeidsmøte sammenhengende sykkelveinett
- 14.12 Innkalt til AU møte til Ofoten regionråd. Orienter om status i friluftsrådet.
- Årshjulet fra FL. Dato for frister og hendinger, vedlagt
- 18.12 Arbeidsmøte på Drag. Kartlegging og verdisetting
- 29.12 Arrangement i Bogen. Vandring til innerenden av Strandvannet ETL
- 29.12 Arrangement i Kjøpsvik. Med skøyte på dagsorden KIL
- 2.1 og 3.1 Møte med NFK Strategi friluftsliv 2013 Ny Revidert Handlingsplan
folkehelsarbeid 2013 – 2016 fra NFK
- 8.1 Arbeidsmøte i Evenes, Strandvannet rundt. Spillemiddelberettiget prosjekt. Søknad sendt NFK om spillemidler fra Evenes kommune
- 15.1 Møte i arb.gruppa sammenhengende sykkelveinett. Handlingsplan
- Tilskuddsordning fra trafikksikkerhetsutvalget. Bidra til bedre trafikksikkerhet
gjennom aktivitetsfremmende tiltak
- 16.1 møte med Enhet Samarbeid om å arrangere kurset, « klart det går»
- 17.1 Møte vedrørende Geopark engasjert Ragnhild Sandøy i jobben

t)
u)

-

v)
w)

-

x)
y)

-

z)
æ)

-

ø) -

18. 1 Møte vedr. Geopark Tor Arne Jensen HIN, Lars Slettjord, Steingrim Sneve
22.1 Informasjon om utgivelse av bok om «snøskred og vakne vegval i vinterfjellet».
OF har bestilt 50 bøker for salg. kr. 350,- per bok
22.1 Møte i Ballangen ved Pippira Siida - Oppstart turlag Interimstyre valgt
25.1 Invitasjon til kommunesamråd om folkehelse . Ny stortingsmelding om
folkehelse. Ofoten friluftsråd har gitt uttalelse. Frist 7. februar. Se vedlegg
25. og 26. 1 Arrangert Skredkurs. 12 deltakere
31.1 Møte med Hero mottak Marit Eriksen. Ofoten friluftsråd samarbeider med Hero
mottak. Arrangere aktivitsdag for Asylsøkere og bosatte :
27.2, Skidag for alle,
23.5. Båttur for Damer.
13.8. Seiltur med Hildringstimen ungdom 18 år
Ofoten regionråd inviterer til Framtidsdugnad 12.3. Daglig leder påmeldt.
Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Ballangen. Friluftsrådet starter opp
arbeidet i februar eller når Ballangen kommune gir tilbakemelding om tidspunkt.
Rapporter 2012 sendt til NFK, FL og Nk,
1. Grunnstøtte til drift.
2 rapporter
2. Partnerskapsmidler Helsefremmende barnehager og skoler. 3 rapporter
3. Hammer og meisel til barnehagene, øke interessen for bergarter og
mineraler.
1rapport
4. Barn i Natur
2 rapporter
5. Ungdom i Natur
2 rapporter
6. Naturlos
3 rapporter
7. Barn og unge med funksjonsnedsettelser,
1 rapport
8. Friluftsaktiviteter for minoritetsgrupper
1 rapport
9. Funksjonshemmede ungdom Klart det går 13 – 20 år 1 rapport
10. Innkjøp av utstyr til utlånsentralen
2 rapporter
11. Samarbeid frisklivssentraler
1 rapport
12. Klart det går
1 rapport
13. Ordføres tur
1 rapport
Rapporter Sildvikmidler for 2012
14 Oppgradering av turvei Tøttadalen
15 Grillplass Vassvik
16. Etablering av Gapahuk og grillplass Jakla
17. Utredning mulighet for trygg adkomst i TøttadalenT
18. Utstyr til utlån
19. Naust
Rapport Ofoten regionråd
20 Helsefremmende barnehager og skoler
Rapport Fylkesmann i Nordland
21. Skjønnsmidler

29 rapporter

Søknader om tilskudd 2013
1. Grunnstøtte til drift
FL NFK
2
Barn i Natur
FL NFK
3
Ungdom i Natur
FL NFK
4
Naturlos
FL NFK NK
5
Barn og unge med funksjonsnedsettelser
FL
6. Helsefremmende barnehager og skoler
FL OR
8. Funksjonshemmede ungdom, ”Klart det går” 13 – 20 år NFK
9. Innkjøp av utstyr til utlånsentralen
NFK

10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17
18.

Samarbeid frisklivssentraler
Klart det går
Oppgradering av turvei Tøttadalen
Etablering av grillplass og gapahuk Bjerkvik
Forprosjektering av tilrettelegging Tøttadalen
Etablering av grillplass med bord Kvitvika
Utstyr til utlån
Skjønnsmidler Kartlegging og verdisetting
Geopark

FL
FL
S
S
S
S
S
FMN
OR.
22 søknader

Ikke søkt, men skal søkes om
Merking og skilting
Gjensidige midler
NFK
Utstyr til utlånsentralen
FL
Anleggsmidler over spillemidler
FL
Friluftsaktiviteter for minoritetsgrupper
FL
Friluftsaktiviteter funksjonshemmede
FL/NFK
Partnerskapsmidler Helsefremmende barnehager og skoler NFK
Geopark
FMN/Innovasjon Norge

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.
Med følgende merknad:
r.
Evenes og Tjeldsund ber om at «Klart det går» også blir arrangeres hos dem. Det
samme gjelder for Tysfjord og Ballangen.
y.
Tysfjord kommune gir tilbakemelding tidspunkt for arrangement
z.
Svein Berg stiller på framdriftsdugnad

2

Saker til drøfting, veiledning og planlegging for 2013

Tjeldsund kommune
Sak 4/13
Sykkelsti Tjeldsund kommune, Tjeldøya
Ofoten friluftsråd har mottatt forespørsel fra Tjeldsund kommune ved ordfører Bjørnar
Pettersen om friluftsrådet kan engasjere seg i arbeidet med forslag om trase og utforming av
gang- og sykkelsti/vei ca 5 km. mellom Russvika og Kjerstad.
Vedtak:
Ofoten friluftsråd ved daglig leder følger opp saken med å opprette kontakt med Tjeldsund
kommune med sikte på å etablere gang- og sykkelsti/vei mellom Russvika og Kjerstad.

Tysfjord kommune
Sak 5/13
Senter for kunnskapsoverføring og struktur i Tysfjord. Hovedtema Friluftsliv
Stig orienterer om prosjektet.
Etablere et senter hvor en kan ha kunnskapsutveksling mellom aldersgrupper. Med hovedtema
«friluftslivsaktivitetet» fra ulike kulturer.
Samarbeidsparter Sametinge, Arran, Tysfjord kommune.
Realisere offentlige målsetninger.
Søke om forprosjektmidler vil være hovedaktivitet våren 2013
Vedtak:
Ofoten friluftsråd stiller seg positiv til at det etableres et senter for kunnskapsoverføring
Dette vil være i tråd med Friluftsrådet målsetning, se Handlingsplan 2012 - 2016

Sak 6/13
Nye turer inn i Naturlos 2013. Markering av 100 års jubilet for kvinner 2013
Stig orienterer om prosjektet.
Planlegging av Naturlos 2013 er startet. Det er sendt informasjonsmail ut til tidligere turledere
og kommuner om at tiden er inne for innmelding av turer for 2013. Vedlagt følger data som
etterspørres for den enkelte tur.
I den anledning har Tysfjord kommune planer om å markere 100 års jubileum for kvinners
stemmerett. De oppfordrer alle kommune om å markere dagen. Kanskje en turvandring kan
være noe alle kommuner kan slutte seg til.
Fremheve markante, kjente kvinneskikkelser fra kommunene.

Vedtak:
Hver kommune melder inn en tur hvor en markerer stemmerettsjubilet til kvinner. Her kan
marant kvinneskikkelser hedres.
Frist for innmelding 1. mars.
Data som etterspørres vil være de samme som for Naturlos som har frist mandag 18.03.

Evenes kommune
Sak 7/13
Innleggelse av nyhetstoff på hjemmesiden

Innføring i innleggelse av nyhetsstoff på friluftsrådets hjemmeside
Unn Kristin oriente

Gratangen kommune
Sak 8/13
Tilrettelegging av Stormyra som utfartsområde
På bakgrunn av forespørsel fra Gratangen kommune har daglig leder tatt kontakt med FMT
for å høre hvilke muligheter det er for å kunne tilrettelegge området ved Lapphaugen
/Stormyra til et utfartsområde slik det var før området fikk status Naturreservat i 1983.
Det er uttrykt ønske fra Gratangen kommune om oppkjørte spor med snøskuter på vinterstid
fra Lavangen kommune er det uttrykt ønske om tilrettelegging av utfartsområde for aktivitet
på helårsbasis, merking og skilting av løyper, etableres møteplass med gapahuk eller gamme
hvor en kan gjøre opp ild og
Brukere av området er innbyggere i Lavangen, Gratangen og Narvik. I tillegg besøkende av
Lapphaugen turistsenter.
Vedtak:
Ofoten friluftsråd ved daglig leder følger opp saken. Tar kontakt med representanter fra
Gratangen- og Lavangen kommune, Gratangen Il, Lavangen IL, Reindriftsforvaltningen,
Lapphaugen fjellstue og turlaget i Lavangen,
Arbeidsmål: Ønske /behov for å se på muligheten for å tilrettelegge Stormyra som
utfartsområde om vinteren.
Det bør jobbes for at det utarbeides en felles uttalelse som sendes til Fylkesmannen i Troms.

Sak 9/13
Valg til Styre i FL 2013
FL har sendt ut informasjon om valg av kandidater til styret i FL. De ber nå
medlemsfriluftsrådene om kandidater. Se vedlagte info skriv.
Styreleder i OF ber om at dette diskuteres på styremøte. Til orientering nevnes at Rita
Roaldsen satt som vara til styret for noen år tilbake.
Vedtak:
Følgende kandidat meldes inn fra Ofoten friluftsråd til å sitte i styret til FL
Navn: Rita Roaldsen

Sak 10/13

Geopark Ofoten
Ber om tilbakemelding på vedlagte plan forprosjekt Geopark Ofoten. Saken skal opp til
behandling i styringsgruppen for Geopark 6.2, og det skal sendes sak til regionrådet, frist 9.2,
om tilråding og forankring i kommune.
Vi ber derfor om at nevnte punkter drøftes i styremøtet 5.2,
Er det noe dere ser som bør tilføyes eller rettes på ”Plan forprosjekt Ofoten Geopark”?
Ønsker også at vi diskuterer oppsettet på planen.
En etablering av Geopark Ofoten må forankres i kommunene, hvordan kan dette best gjøres i
din kommune. Kommunestyrevedtak, økonomisk tilskudd kr. 20000,-?
Vedtak:
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.
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.

Sak 11/13
Ansattesamling
Ofoten friluftsråd står som arrangør for Ansattesamling 17. 18. og 19 september 2013.
Samlingen er en blanding av fag-, befaring, erfaringsutveksling. Det er ca 40 deltakere til
samlingen. Styrerepresentanter i samarbeid med kommuneadministrasjon gir innspill til
arrangørsted og aktivitet som er mulig i nærområdet.
Vedtak:
Styret går for Tysfjord, men andre steder er vi også åpne for. Meld inn frist neste styremøte
30. mai.
Sak 12/13
Sende invitasjon til kommuner i Sør-Troms om å tilslutte seg Ofoten friluftsråd
I 2010 sendte Ofoten regionråd invitasjon til Sør-Troms regionråd om de kunne ta saken opp i
regionrådet, om kommuner tilsluttet Sør-Troms regionråd ville tilslutte seg Ofoten friluftsråd.
Saken ble behandlet i regionrådet, og daglig leder for regionrådet sendte forespørsel ut til
kommunene. Tilbakemelding fra kommunene var delt, men i utgangspunktet var de positiv til
etablering av friluftsråd, men de var ikke klar for dette ennå.

Tiden har gått og sist år fikk vi Gratangen med som medlem. Daglig leder mener kanskje at
tiden er inne for å gjøre en ny henvendelse til kommunene. Vedlagt følger utkast til brev til
kommunene som ønskes diskutert. Skal vi sende henvendelse direkte til kommunene med
kopi til Sør-Troms regionråd eller skal vi sende henvendelsen til regionrådet?
Ber om at dette blir diskutert på styremøte.
Vedtak
Administrasjon ved daglig leder sender invitasjon direkte til ordfører med kopi til
administrasjon ved rådmann i den enkelte kommune.
Dersom kommunene i Sør-Troms tilslutter seg Ofoten friluftsråd så har ikke styret i
friluftsrådet noen innvendinger på et navneskifte for friluftsrådet.
Sak 13/13

Turforslag i NRK-Nordland
Friluftsrådene har fått møte med NRK hvor vi får presentere turforslag på direkten i
lokalsending på NRK. Torsdager mellom kl 1400 og 1430
Innslag på mellom 3 – 5 minutter. Ber kommune komme med innspill til turforslag.
Forslagene kan være en fellestur, men er mer tenkt som et forslag til å gå en tur.
Vedtak
Kommunene melder inn turforslag til friluftsrådet.
Malen med opplysninger til naturlosturene benyttes.

Sak 14/13
Landskonferanse Friluftsliv 12 – 14. juni 2013 Sandefjord
Hvem skal delta på konferansen av styrets medlemmer. Vi ser for oss to deltakere fra styret
Vedtak
To deltakere reiser til Landskonferansen:
1. Tove Kvannmo

2. fortsatt åpen.

Den som har lyst til å reise melder dette inn til daglig leder.

Sak 15/13
Arbeidsplan 2013

Saker som skal inn i Arbeidsplan 2013.
Behov for en nærmere drøfting av hva som er mulig å gjennomføre i 2013 i den enkelte
kommune av friluftsrådet. Arbeidsdeling friluftsråd og kommune.
Vedtak:
Den enkelte kommune gjør en intern vurdering og setter opp sakene i prioritert rekkefølge. De
bes også om at det om mulig lages en framdriftsplan for det enkelte prosjekt.
Frist for tilbakemelding til daglig leder 25. april.
Saken tas så opp på arbeidsmøtet i april hvor vi har en felles gjennomgang av de enkelte
prosjekt.

Sak 16 /13
Møteplan 2013
For å få en forutsigbarhet i framdrift og deltakelse fra alle kommune ønskes det at det vedtas
en møteplan for styremøter og arbeidmøter.
Forslag:

08. april arbeidsmøte
05. juni styre- og Årsmøte
20. juni Årsmøte i regionrådet
26. august Arbeidsmøte
27. november styremøte
Vedtak:

08. apri.l Arbeidsmøte

Tema: Prioritering av prosjekter i den enkelte kommune.
Oppstart: Sti og løypeplan. Kommuner ordner med kart
hvor eksisterende stier inntegnes

30. mai. styre- og Årsmøte
20. juni. Årsmøte i regionrådet
26. august. Arbeidsmøte
27. november. Styremøte

Tove Kvanmo
styreleder

Anne-Margrethe Roll
daglig leder

gjenpart: Ofoten regionråd (e-postadr),- Friluftsrådenes Landsforbund (e-postadr)

