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Årsmøte 2021 - protokoll

Tid: Onsdag  12. mai 2021 kl. 09:00 - 11:00
Sted: Teams

Deltakere
Terje Bartholsen, Evenes kommune
Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune
Hege Rollmoen, Lavangen kommune
Per Kristian Arntsen, Narvik kommune
Sigrun Wiggen Prestbakmo, Salangen kommune
Espen Ludvigsen, Harstad kommune
Anita Karlsen, Gratangen kommune
Helene Berg Nilsen, Tjeldsund kommune, leder

Ikke møtt: Dag Brustind Ibestad kommune

Fra styret: Anne Svelstad Evju

Administrasjonen
Anne-Margrethe Roll
Roger Olsen
Ragnhild Sandøy

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter.
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Årsmelding 2020
4. Regnskap 2020
5. Arbeidsplan med Tiltaksdel 2022
6. Budsjett 2022
7. Vedtekter - Ny kommunelov og kommunereform og
8. I henhold til vedtekter er det ingen som er på valg



Sak 1. Godkjenning av innkalling
datert 01.02. og 15.04. og 19.04.2020 saksliste og representanter.

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:
Innkalling godkjent
Saksliste godkjent

Sak 2. Valg
møteleder, referent og to personer til å skrive under protokoll

Forslag til vedtak
……..
Vedtak:
Valg av møteleder: Helene Berg Nilsen
Valg av referent: Ragnhild Sandøy
Valg signering av protokoll: Per Kristian Arntsen og Hege Rollmoen

Sak 3. Årsmelding 2020
Årsmelding perioden 1.1.–31.12.2020 sendes delegater via e-post.

Forslag til vedtak
Årsmelding 2020 godkjennes.

Vedtak:
Bedre geografisk fordeling av innsats og aktiviteter er en utfordring. Styret oppfordres til forbedring
av løpende dialog, kommunikasjon og rapportering forankret i kommunene.
Årsmelding for 2020 godkjent.

Sak 4. Regnskap 2020
Regnskapet inngår i Narvik kommunes regnskap, og revideres av KomRev Nord

Vedlagt følger:
-     Administrasjonsregnskap
- Totaloversikt og omsetning alle prosjekter
- Prosjektregnskap (34 prosjekter)
- Årsomsetning administrasjon og prosjekter

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2020 godkjennes.
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Vedtak:
Regnskapet for 2020 godkjent.

Sak 5. Arbeidsplan med tiltak 2022
Arbeidsplan med tiltak 2022 for Midtre Hålogaland friluftsråd er fortsatt under arbeid. Arbeidsgruppe
er etablert. Det ble  lagt opp til workshop 21. april. Avlyst pga corona.
Tema som ønsket drøftet: utfordringer, hva har fungert og hva kan gjøres bedre.
Deltakere: Styret, Kommunenes samarbeidspartnere og friluftsrådets adm. I tillegg er Troms og
Finnmark fylkeskommune invitert (orientere om statlige og fylkeskommunale føringer) og Herjangen
Tur-og løypelag (orientere om deres arbeid med utvikling av deres arbeid)
Dersom en ikke kommer i mål etter Workshop videreføres arbeidet slik at en får et nytt felles godt
arbeidsverktøy. Framlagte Arbeidsplan 2022 med tiltaksdel, er i stor grad en videreføring av
arbeidsplan 2021.
Friluftsrådets administrasjon ønsker å ta opp dialogen med medlemskommunene ved første mulig
anledning.  Det arbeidet kan resultere i at justeringer kan komme i Arbeidsplan 2022.
Årsmøtet gir styret mandat til å godkjenne eventuelle justeringer.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.

Vedtak:
Arbeidsplan 2022 tas til orientering.
Oppstartede utviklingsoppgaver tas inn i Arbeidsplan for 2021.

Sak 6.   Budsjett 2022
Viser til vedlagte forslag til budsjett 2022.

Regionen er stor og variert, og aktiviteter og bistand til medlemskommunene krever kapasitet.
I budsjettet er det lagt inn fire 100% faste stillinger og 50 % engasjementsstilling retta inn mot:

● Infrastruktur friluftsliv med ansvar for ferdselåreplaner utvikling infrastruktur i nærtur- og
utfartsområder

● Friluftsliv i skole og fritid med ansvar for Læring i friluft (nettverksbygging målgruppe
personell i barnehager, skoler og SFO) og Friluftsskoler,

● Friluftsliv Folkehelse med ansvar for aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge, friluftsliv
som metode i integreringsarbeidet, Frisklivsarbeid som fremmer aktivitet gjennom - Naturlos
-Telltur- I godt lag og Ungdoms camp

● Engasjementsstilling Denne er knyttet inn mot infrastruktur -tilrettelegging, -informasjon -
utarbeidelse av guider

● Daglig leder. den daglige driften i tillegg til prosjekter innen infrastruktur og oppfølging av
prosjekt generelt

● Utgifter til regnskapsføring

Finansieringa av satsinga er planlagt via driftsstøtten og prosjektmidler fra medlemskommunene,
Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet,
Bufdir, UDI.
Det søkes om prosjektmidler til de enkelte prosjekt, f.eks. Sikrings-/varmebuer, infotavler, klopping,
skilting av løyper. Friluftsskoler (barn), Ungdomscamper, Naturlos via Spillemiddelordningen. Læring
i friluft (Troms og Nordland), Integrering av bosatte og ved asylmottak, Folkehelse og frisklivstiltak
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(Miljødirektoratet), utarbeiding av planer (Statskogsordningen). Prosjektmidler kan i utgangspunktet
ikke brukes som lønnsmidler.

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2022 godkjennes.

Vedtak:
Forslag til budsjett 2022 godkjent

Sak  7. Vedtekter - Ny kommunelov og kommunereform

Sak var til behandling i Årsmøte 2020.

Følgende vedtak ble fattet
1. Årsmøtet anbefaler at Midtre Hålogaland friluftsrådet organiseres som Kommunalt
oppgavefellesskap slik Friluftsrådenes Landsforbund og Miljødirektoratet anbefaler.
2. Samarbeidsavtale sendes kommunene for godkjenning
3. Etter at kommunene har gjort sine vedtak sendes saken til årsmøtet 2021 for godkjenning.
4. I forkant av årsmøtet 2021 arrangeres miniseminar, med tema: Arbeids-og samarbeidsform -
friluftsråd og kommuner, hvem gjør hva?
Friluftsrådets administrasjon har ikke fått iverksatt vedtaket og ber om at årsmøtet viderefører
vedtaket slik at arbeidet gjøres i løpet av høsten 2021 og vinteren 22 og legges fram for styret og
Årsmøtet 2022.

Forslag til vedtak
Vedtak fra 2020 videreføres til 2021

Vedtak
Vedtak fra 2020 videreføres til 2021

Signering av protokoll:

Hege Rollmoen, Lavangen kommune

Per Kristian Arntsen, Narvik kommune
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